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EDITORIAL

Voltamos a cumprir o compromisso por nós assumido de prestar contas de toda a atividade municipal desenvolvida ao 
longo do mandato. Este Boletim Municipal reflete um ano que contrariou todas as expetativas e em que fomos obrigados a 
recentrar o nosso foco no combate à pandemia da Covid-19, mas nem por isso descuramos outras áreas de atuação. Perante 
um inimigo que não controlamos, aquilo que conseguimos garantir sempre foi o nosso empenho. Nunca medimos esforços 
e, desde a primeira hora, a palavra de ordem foi prevenção. Mesmo tratando-se de uma ameaça desconhecida, soubemos 
interpretar os sinais e reagir de imediato, substituindo-nos até, por diversas ocasiões, ao Estado Central. A nossa 
prioridade foi e continuará a ser sempre a proteção e a segurança das nossas gentes.

Nesta nova edição do Boletim Municipal, olhamos para trás e apresentamos os esforços desenvolvidos, as ações 
concretizadas, os apoios a quem precisou e precisa. Importa ressalvar que não estivemos sós nesta luta. São credores do 
nosso maior reconhecimento as Juntas de Freguesia, corporações de Bombeiros, IPSS, Centro de Saúde, Agrupamento de 
Escolas e GNR, pela sua extraordinária dedicação.Um agradecimento especial aos trabalhadores da nossa Câmara, pelo seu 
empenho e determinação no cumprimento da nossa missão diária. Todos vós, os nossos munícipes, foram e estão a ser 
incansáveis, demonstrando grande espírito de solidariedade em prol do bem comum.

Apesar da pandemia, o futuro continua a ser construído todos os dias. Colocamos no terreno várias obras estruturantes, a 
par de diversas empreitadas em fase de projeto e concurso, que irão projetar o Concelho de Alijó na direção de um futuro 
mais sustentável, amigo do ambiente, da economia local, da qualidade de vida e das pessoas. Durante este ano, trabalhamos 
igualmente no sentido de poder aplicar uma descida dos impostos e, consequente, alívio da carga fiscal dos nossos 
munícipes, em 2021. Isto só foi possível graças a uma situação financeira estável, conseguida através do enorme esforço 
desta Câmara que, ao longo dos últimos sete anos, conseguiu consolidar as suas contas. Estamos já a trabalhar para, 
durante o primeiro trimestre de 2021, lançarmos um Fundo Municipal de Apoio à Economia Local, para dar fôlego aos 
nossos empresários e comerciantes e ajudar a mitigar o impacto da pandemia. 

Aproveito esta oportunidade para manifestar a minha solidariedade a todos aqueles que foram afetados pela pandemia e 
expressar as minhas condolências aos familiares e amigos daqueles que perdemos durante este ano. Nestes tempos 
incertos, resta-me desejar a todos saúde e determinação para enfrentar o caminho que ainda temos de percorrer. Da nossa 
parte, tudo faremos para tornar esse caminho menos penoso e para continuar a melhorar a qualidade de vida de todos os 
munícipes.

Um forte abraço amigo e solidário,

José Rodrigues Paredes 
Presidente da Câmara Municipal de Alijó

José Rodrigues Paredes | Presidente da Câmara Municipal de Alijó
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Como posso obter o Boletim Municipal?
Pode levantar gratuitamente o seu Boletim no edifício da Câmara, na Biblioteca Municipal, no 
Núcleo Museológico de Favaios ou na sua Junta de Freguesia.

Pode ainda solicitar o envio do Boletim através do e-mail comunicacao@cm-alijo.pt ou consultar 
digitalmente em www.cm-alijo.pt/boletins_municipais . 

Para uma experiência mais imersiva, ao longo 
do Boletim pode encontrar códigos QR-CODE, 
que lhe permitem o acesso imediato a vídeos do 
território, momentos e obras em curso. 

BOLETIM MUNICIPAL RENOVADO
REFORÇO DA COMUNICAÇÃO MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Alijó tem feito uma aposta forte na comunicação e reforço da informação aos munícipes. 
O Boletim Municipal, um importante instrumento de transparência e informação autárquica, foi renovado com 
uma nova imagem gráfica e mais conteúdos. 

O seu Boletim Municipal não termina aqui.

Aponte a câmara ou aplicação do seu telemóvel 
para o código QR-CODE e carregue no link que 
vai surgir no visor.
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ALIJÓ, 
UM CONCELHO 
DINÂMICO

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL

O atual executivo municipal mantém o rigor orçamental através 
de uma gestão financeira criteriosa e responsável que se traduz 
no contínuo decréscimo da dívida herdada.
A dívida, registada, situava-se em 20,9 milhões de euros em 2014, 
o que traduz um decréscimo contínuo e sustentado na ordem dos
8,7 milhões de euros.

Durante o ano de 2020, o pagamento da dívida processou-se ao 
ritmo dos anos anteriores, cerca de 1 milhão de euros por ano.
A gestão da dívida tem sido ponderada e sempre considerando os 
processos judiciais em curso, que são contingências que o 
executivo terá sempre de acautelar.

Evolução da Dívida Registada
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Fonte: Relatório e Contas
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CONTINGÊNCIAS E PROCESSOS JUDICIAIS
Só nos anos de 2019 e 2020, o Município de Alijó pagou a terceiros o valor de 1.173.307,45€, fruto de processos judiciais que 
remontavam ao período anterior a 2013. Ainda está em dívida, resultado da negociação com os credores na definição de planos de 
pagamentos, o valor de 785.464,03€.

Atualmente, o valor total da dívida do Município situa-se em aproximadamente 11.1 milhões de euros. 
Contudo, ainda existem contingências pendentes nos tribunais relativas no período anterior a outubro de 2013, cujo valor exigido é 
superior a 4 milhões de euros. 

ANO PROCESSOS JUDICIAIS RESOLVIDOS DÍVIDA APÓS NEGOCIAÇÃO PAGO A PAGAR( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) - ( 3 )

2019 1 984 982,92 € 1 636 861,92 € 715 181,92 € 921 680,00 €

2020 858 560,13 € 321 909,56 € 90 645,53 € 231 264,03 €

RESUMO
GLOBAL

2 843 543,05 € 1 958 771,48 € 1 173 307,45 € 785 464,03 €

Valor da dívida de processos judiciais de 2019 e pagos em 2020 367 480,00 €



PACOTE FISCAL
2021

FUNDO DE APOIO À ECONOMIA LOCAL 
Preocupado com as pequenas empresas e os empreendedores do Concelho, o 
Município começou a desenhar, durante o ano de 2020, um instrumento de 
apoio para mitigar o impacto da pandemia Covid-19 e impulsionar a retoma 
progressiva dos diferentes setores económicos, durante 2021. Este fundo 

concedido, em parte, sob a forma não reembolsável e, em parte, sob a forma 



DESCIDA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS EM 2021
MENOS CARGA FISCAL PARA FAMÍLIAS E EMPRESAS
Sob proposta do Executivo Municipal foi aprovado, na última sessão ordinária da Assembleia Municipal do ano, o novo pacote 
fiscal, que é marcado por um forte reforço do poder económico das pessoas e pelo alívio dos encargos fiscais das famílias e das 
empresas do Concelho, sem comprometer o equilíbrio financeiro da Autarquia. Este pacote fiscal, enquanto instrumento de 
competitividade territorial, contribui para a manutenção da coesão social, a promoção do crescimento económico e a qualidade 
de vida dos munícipes.

IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DAS PESSOAS SINGULARES
O Município de Alijó vai aplicar, pela primeira vez, o Benefício Municipal no IRS que consiste na devolução de uma parte do 
IRS cobrado à população. Em 2021, o Município de Alijó vai diminuir de 5% para 3,5% a sua taxa de participação no IRS, 
contribuindo diretamente para o aumento dos rendimentos dos contribuintes do Concelho. 

APROVAÇÃO DE PACOTE FISCAL MUNICIPAL AMBICIOSO E HISTÓRICO 

5%

2020
taxa em vigor

3.5%

2021
taxa que vigoraráMais rendimento para os Contribuintes do 

Concelho em 2021

Taxa de participação do IRS

DERRAMA MUNICIPAL
O comércio e os pequenos empresários atravessam uma fase difícil e, embora a Derrama seja um imposto aplicado sobre o lucro 
tributável e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), o Município de Alijó tomou medidas excecionais 
de apoio.  
mil euros. 
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS E “IMI FAMILIAR”
Depois de um ano particularmente difícil, 
a aplicação do “IMI Familiar”, implementado pela primeira vez em 2017, pelo atual Executivo, ainda que isso implique 
necessariamente um decréscimo nas receitas municipais. 

O montante de  pelo Município com a implementação destas duas medidas ronda os 200 mil euros, valor que 
irá reverter a favor das famílias e empresas locais.

Veja o exemplo.

Considerando uma habitação no valor 100.000€, 
exemplifica-se o reflexo da poupança do IMI 
para os Munícipes.

Avaliada em 100.000€
Sem Dependentes
500€

2015 Avaliada em 100.000€
3 Dependentes
500€

Avaliada em 100.000€
Sem Dependentes
400€ 2020 Avaliada em 100.000€

3 Dependentes
330€

Avaliada em 100.000€
Sem Dependentes
360€ 2021 Avaliada em 100.000€

3 Dependentes
290€

Número de dependentes a 
cargo das famílias Dedução fixa

1

2 40€

20€

3 OU + 70€

Fonte: Artigo 112-A do Código do IMI

“IMI Familiar”

IMI FAMILIARIMI

PACOTE FISCAL 2021 | 9



DINAMIZAÇÃO
CULTURAL

OBRAS
PÚBLICAS

SOLAR CASA DOS NOURAS

custar 567.016,23€, comparticipado por fundos comunitários, 
e representa uma importante aposta na estratégia de 



Considerada uma das grandes obras do atual mandato, o Município já avançou com as obras de requalificação dos 
acessos ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, que exigiu um investimento de cerca de 
800 mil euros, totalmente suportado com verbas próprias. A empreitada, que iníciou em julho, vai permitir: 

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE
OBRA A BOM RITMO

SANFINS DO DOURO
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Já está no terreno a criação do Centro Interpretativo “D’Olival ao Azeite D’Ouro”, em Castedo do Douro. Este 
investimento é superior a 900 mil euros , conta com o apoio de fundos comunitários, e vai transformar uma antiga 
azenha num espaço de conhecimento, inovação e experimentação gastronómica de novos produtos relacionados 
com o azeite.

Os principais desígnios deste novo equipamento passam por valorizar o Azeite do Douro como uma marca de 
excelência, colocando-o no centro da gastronomia duriense, bem como dar a conhecer o ciclo da produção do 
azeite e as técnicas associadas. O espaço terá um restaurante de charme, um espaço de degustação de azeite, 
azeitona e outros produtos endógenos relacionados, e um centro permanente de exposição e conhecimento 
dedicado à produção do azeite.

CENTRO INTERPRETATIVO “D’OLIVAL AO AZEITE D’OURO”

AFIRMAR O AZEITE DO DOURO COMO PRODUTO DE EXCELÊNCIA

CASTEDO DO DOURO
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A Ciclovia do Campo Meão, prevista no Plano de Acessibilidades e Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), 
vai ligar as vilas de Alijó, Favaios e Sanfins do Douro, ao longo de 7,4 quilómetros. Resulta de um investimento 
de cerca de 486 mil euros , comparticipado por fundos comunitários no montante de 302.105,49€. 

O objetivo desta obra, que arrancou em junho, é introduzir padrões de mobilidade sustentável, permitir a 
ligação dos três principais polos urbanos e populacionais, encurtando a distância entre eles, e promover um 
estilo de vida mais saudável e ativo. Serão criadas também zonas de estacionamento para bicicletas, 
bebedouros e bancos, na Rua Campo de Tiro, em Alijó, na Rua do Cemitério, em Favaios, e no Santuário de 
Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro.

CICLOVIA DO CAMPO MEÃO
NOVOS PADRÕES DE MOBILIDADE, UMA APOSTA SUSTENTÁVEL

VEJA O VÍDEO

ALIJÓ, FAVAIOS E SANFINS DO DOURO
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Decorre a bom ritmo a requalificação da área 
envolvente ao Plátano, no centro da Vila de Alijó, 
uma obra que pretende requalificar este espaço 
nobre de forma a modernizar o centro histórico de 
Alijó, que inclui ainda a Igreja Matriz, o Chafariz e 
o Tribunal.

A intervenção teve início em junho e prevê a 
criação de uma zona de proteção em redor do 
Plátano de Alijó, árvore centenária classificada 
como Monumento Nacional de Interesse Público. 
A obra resulta de um investimento superior a 
450 mil euros , comparticipados em 85% por fundos 
comunitários.

ÁREA ENVOLVENTE AO PLÁTANO
MODERNIDADE ENRAIZADA NA MEMÓRIA

VEJA O VÍDEO

ALIJÓ
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O Município avançou, em setembro, com a requalificação do Miradouro de Casal de Loivos, um dos pontos de 
interesse turístico mais atrativos da região do Douro. Esta intervenção, que inclui a construção de estruturas de 
apoio ao Miradouro, resulta de um investimento superior a 380 mil euros , comparticipado através da Linha de Apoio 
à Valorização Turística do Interior do Turismo de Portugal. 

Futuramente, a Autarquia pretende avançar com a requalificação da Rua Central de Casal de Loivos, que dá acesso a 
este Miradouro.

O Município de Alijó assinou, em dezembro, o contrato 
de execução da empreitada de requalificação da rede de 
infraestruturas de água, saneamento e pavimentação da 
Rua Direita, da Rua da Casa do Povo e do caminho de 
acesso à Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR), em Pegarinhos. 
Esta obra resulta de um investimento de cerca de 
200 mil euros.

INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO EM PEGARINHOS

MIRADOURO DE CASAL DE LOIVOS
“UMA DAS MAIS BONITAS PAISAGENS DO MUNDO” (BBC)
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Está praticamente concluída a empreitada de conservação e reparação da Escola Básica de Favaios. A obra resultou de 
um investimento de cerca de 150 mil euros. 

Esta intervenção vai proporcionar melhores condições de conforto aos alunos , satisfazer os níveis de desempenho e as 
exigências funcionais contemporâneas, assegurando a longevidade do património arquitetónico existente. 

ESCOLA PRIMÁRIA DE FAVAIOS REQUALIFICADA

Arrancou, em setembro, a obra de requalificação do Parque Infantil de Alijó, que permitiu dotá-lo com equipamentos 
mais seguros e que proporcionarão mais diversão e melhores condições de utilização para as crianças e respetivas 
famílias. 

O investimento foi de cerca de 55 mil euros.

NOVO PARQUE INFANTIL DE ALIJÓ
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AUDITÓRIO MUNICIPAL

Ao longo dos anos, a falta de manutenção e problemas de origem na construção da infraestrutura provocaram o 
desgaste das placas sobre o teto da plateia do auditório municipal. Este desgaste levou à degradação da sua 
sustentabilidade e provocou a queda de elementos estruturais. O executivo municipal foi obrigado a suspender as 
atividades para garantir a segurança dos seus utilizadores. Uma vez que a intervenção é imprescindível para garantir a 
segurança das estruturas, mas também assegurar níveis de acústica elevados e condições especiais de iluminação. 
O planeamento e intervenção obrigou a duas fases:
1.ª Fase (concluída): Elaboração de projeto de reabilitação;
2.ª Fase (a decorrer): Substituição do teto e paredes laterais, colocação de gradil metálico para facilitar apoio técnico,
substituição de iluminação e tratamento do pavimento.

A intervenção exigiu o investimento de cerca de 183.000€ , inteiramente suportado pelo Município. 

O Município procedeu ao isolamento do teto do edifício das 
piscinas municipais, aproveitando a interrupção forçada do 
seu funcionamento devido à pandemia. Esta intervenção, que 
foi a primeira realizada desde a sua construção, permitiu 
fazer o devido escoamento de águas, evitando a acumulação 
de humidade. Foi realizada também fibragem e revestimento 
do tanque exterior para reparação de fissuras. 

As duas intervenções custaram ao Município cerca de 
115 mil euros.

PISCINAS MUNICIPAIS
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Com o intuito de prestar um serviço de qualidade aos 
turistas que visitam a região, a Câmara decidiu inovar e 
criar uma Rede de Lojas Interativas de Turismo. Alijó e 
Pinhão irão passar a ter espaços atrativos de promoção 
do Concelho. As duas lojas irão funcionar no Teatro 
Auditório Municipal de Alijó e no edifício da Junta de 
Freguesia de Pinhão. 

LOJAS INTERATIVAS 
DE TURISMO

Os Serviços Municipais de Educação passaram a 
funcionar nas instalações do antigo Posto de Turismo 
de Alijó, na Avenida 25 de abril, que foi adaptado para o 
efeito. Este serviço funcionava até agora no edifício da 
Biblioteca Municipal.

NOVAS INSTALAÇÕES DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO

O concurso público para a execução do futuro Canil Municipal de Alijó será lançado nos primeiros dias de 2021 . Este 
projeto visa estruturar e dignificar as políticas municipais relativas aos animais errantes do Concelho, nomeadamente 
os problemas de captura e esterilização. Apesar de já existir um Centro de Recolha Intermunicipal, este não dá 
respostas às nossas necessidades, pelo que o Município decidiu avançar com este projeto a nível local.

CANIL MUNICIPAL DE ALIJÓ

AUDITÓRIO MUNICIPAL
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O Município cumpriu o compromisso assumido e avançou, em 
outubro, com a execução da empreitada de requalificação do 
Bairro da Arcã, em Alijó. A obra resulta de um investimento total 
superior a 350 mil euros. A intervenção tem como objetivo 
substituir infraestruturas, requalificar o espaço público e 
melhorar as condições de mobilidade automóvel e pedonal deste 
Bairro, cujas infraestruturas de rede de água e saneamento se 
encontravam praticamente colapsadas.

BAIRRO DA ARCÃ EM ALIJÓ

VIAS E ARRUAMENTOS

A requalificação da Estrada Municipal 596, que liga as 
localidades de Safres, Amieiro e Franzilhal, arrancou no fim 
de agosto e ficou concluída em novembro de 2020. O 
investimento neste importante eixo turístico, inserido no 
Parque Natural Regional do Vale do Tua, rondou os 340 mil 
euros. Esta obra, ao longo da margem direita do Rio Tua, é 
considerada estruturante para a valorização turística desta 
zona do Concelho e pretende potenciar as características 
únicas deste corredor visitável.

ESTRADA ENTRE SAFRES, 
AMIEIRO E FRANZILHAL

Tendo em conta o elevado estado de degradação da estrada que liga a localidade de Cova de Lobos a Cabeda, onde se 
verifica grande movimentação de veículos, o Município de Alijó decidiu avançar com a sua repavimentação e correção de 
inclinações. Os trabalhos incluíram também intervenções na rede de águas pluviais, rede de abastecimento de águas e 
rede de saneamento. Esta obra, que ficou concluída em abril de 2020, exigiu um investimento de cerca de 200 mil euros.

ESTRADA ENTRE COVA DE LOBOS E CABEDA

VEJA O VÍDEO

Em coordenação com a instalação do gás natural em Favaios, o Município está a proceder a trabalhos de substituição 
das infraestruturas de água e saneamento na zona central de Favaios , que inclui a Rua do Casal, Rua de Santa Bárbara, 
Rua do Pinheiro, Rua Capelão Morais, Rua da Amargura, Viela das Queridinhas e Beco do Ferraz.

ZONA CENTRAL DE FAVAIOS
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ALIJÓ CONTINUA O SEU DESENVOLVIMENTO

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DO PINHÃO
INTERVIR NO PINHÃO, PROJETAR O DOURO

A requalificação do núcleo urbano do Pinhão, que integra o Plano Integrado e Sustentável de Humanização do Centro 
Histórico da Vila do Pinhão, é considerado um projeto âncora para toda a região do Douro. O Plano é dividido em três 
fases, estando a primeira fase em concurso no início de 2021 e terá um preço base que rondará os 1,2 milhões de euros.

O Plano prevê um conjunto de intervenções de requalificação do espaço público, infraestruturas básicas, bem como de 
reabilitação do edificado (público e privado) e de valorização dos equipamentos, em estreita relação com o património 
natural, com os ativos da frente ribeirinha e com a estação ferroviária, enquanto elementos diferenciadores do concelho 
e da região.

Durante uma visita ao Concelho de Alijó, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, deixou a garantia de apoio 
financeiro à execução desta requalificação, tendo apelidado este projeto como “estruturante” para toda a região.
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URBANISMO

Já está concluída a avaliação ambiental estratégica do Plano de Pormenor do 
Pinhão, estando previsto que, durante o primeiro semestre de 2021, seja colocado 
em consulta pública, para posterior aprovação.

PLANO DE PORMENOR DO PINHÃO



PLANO DE URBANIZAÇÃO 
DA ZONA INDUSTRIAL

Está em fase de conclusão a avaliação ambiental 
estratégica do Plano Urbanístico da Zona Industrial 
de Alijó. Este documento será colocado em consulta 
pública até ao final de fevereiro de 2021.

NOVO POSTO DA GUARDA 
NACIONAL REPUBLICANA

Está para outorgação a elaboração do projeto de 
construção do novo posto territorial da GNR, que 
terá um valor de cerca de 22.400€.

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PDM 
ALIJÓ

A 15 de dezembro de 2020, foi aprovado, em reunião de Câmara, dar início ao 
processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), que se trata de um processo 
administrativo complexo. O prazo de elaboração da revisão é de 18 meses, a contar 
da data de publicação em Diário da República. Esta revisão resulta da evolução e 
dinâmica dos instrumentos de gestão territorial e da necessidade de adaptação à 
legislação em vigor.
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COMBATE À 
PANDEMIA COVID-19

MUNICÍPIO NA LINHA DA FRENTE NO COMBATE À 
PANDEMIA DA COVID-19
Ao longo dos últimos meses, o Município de Alijó manteve um papel ativo 
no combate à pandemia da Covid-19, quer através de medidas preventivas, 
quer através da intervenção célere sempre que lhe foi exigido.

Os serviços municipais rapidamente se adaptaram e trabalharam de forma 
muito próxima com todas as entidades e associações do Concelho, 
nomeadamente Juntas de Freguesia, IPSS, Bombeiros, Centro de Saúde, 
Agrupamento de Escolas e GNR. A articulação da Proteção Civil Municipal 
com as Autoridades de Saúde, Segurança Social e outras entidades 
regionais tem sido fundamental na gestão da pandemia.



10 de março
Perante a iminência da pandemia, o Município atua atempadamente e decreta as primeiras medidas 
de prevenção: suspendem-se atividades culturais e de lazer.

12 de março

Governo: Estado de Alerta declarado em todo o país, com proteção civil, forças e 
serviços de segurança em prontidão.

13 de março
Município suspende feiras e mercados; limita horário da restauração e bebidas; suspende atividades 
que impliquem concentração de pessoas; alarga o prazo de pagamento de faturas de água e rendas 
sociais municipais.

16 de março
Suspende-se atendimento presencial nos serviços municipais e são criados meios de atendimento 
digital; implementa-se teletrabalho e desfasamento de horários; limita-se horário dos bares até às 
21 horas.

19 de março

Governo:  Entra em vigor o Estado de Emergência.

Proteção Civil Municipal cria Gabinete de Crise que trabalha em permanência. Além de gerir 
operações com todas as entidades, articula com serviços de Ação Social a entrega de alimentos e 
medicamentos à população em situação de vulnerabilidade social, nomeadamente idosos, pessoas 
dependentes, em isolamento ou sem retaguarda familiar. [Ver pág. 41]

É iniciada a desinfeção e higienização de espaços públicos por todo o Concelho.

HISTÓRICO DA PANDEMIA COVID-19

 À luz da transparência da informação municipal, divulgam-se os momentos mais significativos dos últimos meses. 

COMBATE À PANDEMIA COVID-19 | 24



26 de março
O Município avança com a aquisição de máscaras 
cirúrgicas, máscaras tipo FFP2 e álcool gel para 
distribuir pelas IPSS, Centro de Saúde e Bombeiros.

Aquisição de 14 máquinas de desinfeção de ar por 
ozono para entregar a cada uma das IPSS do Concelho.

FABLAB, equipamento municipal, produz viseiras de 
proteção para disponibilizar as IPSS, Centro de Saúde, 
Bombeiros, Famílias de Acolhimento e Comerciantes.

30 de março

É lançada a aplicação “Alijó em Casa” que agrega 
informação relativa a serviços com entrega ao 
domicílio em todo o Concelho, de forma a 
contribuir para que os proprietários mantenham a 
sua atividade.

Criado Banco de Voluntariado designado “Alijó+ 
Solidária”. O banco reuniu mais de 40 pessoas, que 
disponibilizaram o seu tempo para ajudar a apoiar 
o Município em várias ações, durante a pandemia.

Google Play

Disponível na:
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31 de março
É antecipado o apoio financeiro anual às IPSS do Concelho e é feito um adiantamento de 60% do apoio 
financeiro anual a todas as Juntas de Freguesia.

2 de abril

Governo: Parlamento aprova o prolongamento, por mais duas semanas, do Estado de 
Emergência.

3 de abril
Viatura do Município começa a percorrer todo o Concelho com mensagens sonoras que transmitem 
informações úteis para sensibilizar a população, principalmente à população sem acesso às 
plataformas digitais.

6 de abril
Depois da reunião com municípios da CIMDOURO, Município suspende atividades culturais e 
recreativas até ao final de junho.

16 de abril

Governo: Aprovada a segunda prorrogação do Estado de Emergência. 

17 de abril
Município investe na aquisição de computadores e equipamentos informáticos para apoiar alunos no 
acesso ao ensino à distância. [Ver pág. 54]

20 de abril
Presidente da Câmara comunica a realização de 650 testes serológicos a todos os utentes dos lares 
de idosos, bem como do lar residencial da APPACDM, a todos os trabalhadores das IPSS, aos 
bombeiros e aos militares da GNR, para prevenir e intercetar antecipadamente eventuais situações 
de contágio. Todos os testes foram negativos.

 Início da Política de Despistagem do Município de Alijó. [Ver pág. 38]
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22 de abril
Município cria duas Zonas de Concentração 
de Apoio à População (ZCAP) que asseguram 
170 camas para receber situações de 
emergência. 

24 de abril
Retoma do mercado de produtos 
hortícolas e frutícolas locais, às terças 
e sextas-feiras, apenas com produtores 
do Concelho.

25 de abril
Na impossibilidade de assinalar o Dia da 
Liberdade presencialmente, Câmara partilha 
no site municipal as habituais intervenções 
feitas nesta data pelo Presidente da 
Assembleia Municipal, Presidente da Câmara 
e representantes dos partidos com assento 
na Assembleia.

26 de abril
Boletim Epidemiológico emitido pela DGS registou os primeiros três casos positivos no Concelho, 
referentes a não residentes.

11 de maio
35 costureiras do Concelho voluntariam-se para fazer máscaras sociais. Câmara adquire 
tecidos 100% algodão, linhas e elásticos. [Ver pág. 61]

Retomado atendimento presencial nos Serviços Municipais e nas Juntas de Freguesia.

Reabertura da Biblioteca Municipal de Alijó, com lotação limitada.
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18 de maio

Governo: 

Município entrega máscaras sociais aos 
alunos do 11.º e 12.º ano, que voltaram às 
aulas presenciais.

Cemitério Municipal reabre ao público com 
lotação máxima de 10 pessoas e limitações 
nos funerais.

20 de maio
Município lança medida “Alijó+amiga” para 
apoiar pessoas e agregados familiares 
vulneráveis. Consiste na entrega de bens 
alimentares, dando resposta à redução de 
rendimentos das famílias na sequência da 
pandemia. [Ver pág. 47]

25 de maio

É retomada a feira municipal para apoiar o relançamento da atividade económica no território e que 
obedeceu a um plano de contingência que obrigou, por exemplo, à criação de circuitos de entrada e saída 
de pessoas.
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1 de junho

Governo: 

Município proporciona oportunidade de festejar o 
Dia Mundial da Criança com oferta de livro e 
transmissão online, destinada aos 430 alunos da 
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.
[Ver pág. 56]

Núcleo Museológico Pão e Vinho - Favaios retoma 
atividade.

5 de junho
Dia Mundial do Ambiente é dedicado às crianças da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico. 
[Ver pág. 56]

9 de junho

Município de Alijó inicia distribuição gratuita de máscaras sociais certificadas às Juntas de Freguesia 
para que estas as façam chegar a toda a população do Concelho.
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24 de junho

Câmara instala 100 dispensadores de álcool-gel 
em todas as localidades do Concelho, cobrindo 
assim todo o território.

14 de agosto
Município limita Feira Franca de Alijó 
ao espaço do mercado municipal e ao 
recinto habitual da feira.

21 de julho
Município oferece jogo didático às crianças do Ensino Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo para assinalar, de forma 
simbólica, o fim do ano letivo atípico. [Ver  pág. 56]

Biblioteca Municipal espalha “Quadras Soltas” pelas montras de estabelecimentos comerciais, como forma de 
retomar a atividade cultural e levá-la até à população. [Ver pág. 61]

26 de julho
Para assinalar o Dia dos Avós, a Câmara oferece retratos dos netos a cerca de 200 avós que recebem apoio das 
IPSS do Concelho. [Ver pág. 46] 

12 de agosto
Município promove reunião com presença da Delegada de Saúde, duas enfermeiras da Saúde Pública 
e IPSS com resposta social de Centro de Dia para esclarecimento de dúvidas, otimização de 
procedimentos e preparação da reabertura desta resposta social. 

VEJA O VÍDEO
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Município inicia a partilha do Boletim 
Epidemiológico, cujos dados são 
disponibilizados pela Autoridade de 
Saúde, com o objetivo de melhorar a 
comunicação com os munícipes, tornando 
a leitura mais imediata.

15 de setembro
Governo: Entra em vigor a Situação de Contingência.

22 de setembro
Reunião presencial com todas as IPSS para fazer ponto de situação da pandemia e preparar vaga 
outono/inverno.

1 de outubro
Na impossibilidade de assinalar o Dia do Idoso com o habitual convívio, o Município oferece Caixa de 
Recordações.  [Ver pág. 50] 

14 de outubro

Governo: Governo eleva nível de alerta para Situação de Calamidade.

16 de outubro
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19 e 20 de outubro
Município disponibiliza veículo e motorista para apoiar o Centro de Saúde no Programa de 
Vacinação contra a Gripe Sazonal descentralizado pelas freguesias.

Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil com Segurança Social, GNR, Centro de Saúde, 

Bombeiros, IPSS, Autoridade de Saúde Pública, Agrupamento de Escolas:

- Acionado o Plano Municipal de Emergência;

- Reativado Gabinete de Crise;

- Reativação das duas Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP);

- Transferência dos utentes da IPSS de Sanfins do Douro que testaram negativo para a Pousada da

Juventude, preparada para o efeito;

- Ativação de uma Brigada de Intervenção Rápida (BIR) e apoio de voluntários do Banco de

Voluntariado de Alijó.

22 de outubro
Feira quinzenal suspensa por tempo indeterminado, na sequência da reunião de Comissão Municipal e 
Proteção Civil.

21 de outubro
Detetado surto na IPSS de Sanfins do Douro.

COMBATE À PANDEMIA COVID-19 | 32



29 de outubro

31 de outubro
É ativado o Plano de Contingência do Cemitério Municipal de Alijó, que fica em vigor até  2 de 
novembro, e que determina regras especiais no acesso ao espaço durante o período que inclui o Dia 
dos Finados.

2 de novembro
Município de Alijó associa-se ao Dia de Luto Nacional, em homenagem às vítimas da Covid-19.

Viatura do Município de Alijó começa a percorrer 
todas as freguesias do Concelho para proceder à 
higienização de espaços públicos, através da 
utilização de uma máquina de desinfeção por 
ozono, ecológica.

3 de novembro
Presidente dirige-se à população a propósito da integração de Alijó na lista de 121 concelhos com 
risco de elevada transmissão da doença.

Equipamentos municipais mantêm-se abertos, mas é feito um apelo a que todos aqueles que 
necessitam de recorrer aos serviços municipais o façam por telefone ou vias digitais, sempre que 
possível, ou que optem pela marcação prévia do atendimento.

   Município avança com Programa de Vacinação Local, em parceria com Associação Dignitude.        
      [ver mais na pág. 39] 

5 de novembro
Ação de sensibilização sobre medidas de prevenção da Covid-19 junto dos proprietários das 
azenhas do Concelho para preparar em segurança a campanha da azeitona .
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9 de novembro

Prosseguindo a sua política de despistagem, o 
Município anuncia aquisição de cerca de 1500 
testes rápidos por zaragatoa para rastrear a 
comunidade escolar, utentes e trabalhadores de 
IPSS, militares da GNR e Bombeiros Voluntários 
do Concelho, cujo objetivo é detetar precocemente 
eventuais focos de contágio.

10 de novembro

Município oferece castanhas aos idosos das IPSS, para poderem celebrar o São Martinho.

Governo: Portugal entra novamente em 

Estado de Emergência.

11 de novembro

Dia do Município é assinalado de forma simbólica, com mensagem online.

Feira de São Martinho suspensa.

14 de novembro

Detetado surto na IPSS de Vilar de Maçada.

Desinfeção da IPSS de Sanfins do Douro por parte 
da Guarda Nacional Republicana, em colaboração 
com a Proteção Civil Municipal.
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24 de novembro

Governo: Renovado Estado de Emergência.

30 de novembro

Detetado surto na IPSS de Carlão.

2 de dezembro
Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil com Segurança Social, GNR, Centro de Saúde, 

Bombeiros, IPSS, Autoridade de Saúde Pública, Agrupamento de Escolas para fazer ponto de situação .

4 de dezembro

Desinfeção da IPSS de Vilar de Maçada por parte da GNR, em colaboração com a Proteção Civil Municipal.

18 de dezembro
Município lança campanha de incentivo à população para que faça as suas compras de Natal no 
Comércio Local do Concelho, de modo a apoiar e dinamizar a economia local durante este período.

19 de dezembro

Município autoriza a realização de feiras e mercados até 31 de dezembro.

22 de dezembro
Município assina protocolo de colaboração referente à instalação de um Posto de Telesaúde na Junta 
de Freguesia de Sanfins do Douro. [Ver pág. 37]
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INVESTIMENTO TOTAL:

268.737,96€até 20 de Dezembro de 2020396

Dispensadores de Álcool-Gel espalhados pelo Concelho100

Atendimentos realizados pelo Gabinete de Crise e Ação Social1.241

PANDEMIA 
EM NÚMEROS

até 20 de dezembro de 2020

Camas Disponíveis140

Voluntários Inscritos40

Equipamentos de Proteção
Individual Distribuídos

51.900 Máscaras

2.100 Viseiras

3.000 Luvas/Óculos de Proteção

200 Batas

Álcool-Gel2.410
litros

Testes de despistagem2.766

Computadores para garantir
ensino à distância

25

Máquinas de Ozono16

Tendas Hospital de Campanha50
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SAÚDE

BALCÃO SNS24
O Município de Alijó assinou, em dezembro, um protocolo para a 
criação de um Balcão SNS24 no Concelho, instalado na Junta de 

facilitar o acesso aos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde 
(marcar consultas, renovar receitas, entre outros).



POLÍTICA DE DESPISTAGEM MUNICIPAL
TESTAR PARA PROTEGER

Desde o início da pandemia, o Município de Alijó assumiu uma política de despistagem proativa que, em várias situações, 
se revelou essencial para a deteção atempada de focos de contágio.

Entre abril e dezembro, realizou um total de 2.766 testes de despistagem , num investimento que ultrapassou os 100 mil 
euros.

À medida que os testes foram sendo disponibilizados no mercado, o Município de Alijó foi respondendo a todas as 
situações em que foi chamado a intervir. Inicialmente, foram feitos testes serológicos (sangue), a que seguiu o uso de 
testes de diagnóstico PCR e testes rápidos por zaragatoa.

O Município apostou numa testagem sistemática das populações mais vulneráveis ao contágio, nomeadamente utentes 
das respostas sociais das IPSS e comunidade escolar, assim como dos profissionais que sempre estiveram na linha da 
frente (Bombeiros, GNR e IPSS).

Todos os rastreios tiveram como objetivo precaver situações de contágio face ao aumento de casos que se verificaram, 
primeiro, a nível nacional e, mais tarde, no nosso Concelho, de modo a poder gerir da melhor forma todas as situações 
que foram surgindo.

O Município viu-se obrigado a substituir-se à Administração Central em matéria que é da sua competência. No entanto, 
nunca se coibiu de assumir esta função e dar resposta à sua maior prioridade: cuidar das nossas gentes. 
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PROGRAMA “VACINAÇÃO SNS LOCAL”
ADMINISTRAÇÃO GRATUITA DA VACINA CONTRA A GRIPE A MAIORES DE 65 ANOS

O Município de Alijó avançou com o Programa “Vacinação SNS Local”, em parceria com Associação Dignitude, com o 
objetivo de potenciar uma resposta alargada aos mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos, através da promoção da sua vacinação contra a gripe sazonal pelas farmácias do concelho.

A adesão a este Programa permitiu aliviar o trabalho do Sistema Nacional de Saúde, durante a pandemia, e complementar 
a vacinação descentralizada pelas freguesias levada a cabo pelo Centro de Saúde de Alijó. 

Através do Programa “Vacinação SNS Local”, o Município comparticipou 
90% do custo da administração de cada vacina contra a gripe sazonal, 

alcançando mais de 500 pessoas com idade superior a 65 anos. 

SAÚDE | 39



FLORESTA E
PROTEÇÃO CIVIL

PROGRAMA MUNICIPAL DE REFLORESTAÇÃO
O Município de Alijó está a preparar a elaboração do Programa Municipal de 



DIA DA PROTEÇÃO CIVIL
Foi assinalado, em março, o Dia da Proteção 
Civil com um simulacro de evacuação no 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II e com 
uma palestra dedicada à atuação da Proteção 
Civil. As atividades envolveram o Município 
de Alijó, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, os Bombeiros, a GNR e o Centro 
de Saúde de Alijó.

PROTEÇÃO CIVIL NA PRIMEIRA LINHA

Os Serviços de Proteção Civil Municipal 
desempenharam um papel fundamental na gestão da 
pandemia e foram essenciais para assegurar que 
todos tivessem a ajuda e o apoio de que necessitavam, 
sobretudo a população mais vulnerável. O Município 
de Alijó avançou, em colaboração com a Proteção Civil 
e as Corporações de Bombeiros, com a criação do 
Gabinete de Crise para responder às novas exigências 
criadas pela pandemia. 

O Gabinete fez a articulação das operações com todas 
as entidades locais e regionais envolvidas na gestão 
da pandemia e com os serviços municipais de ação 
social na entrega de medicamentos e alimentos.

Pedidos de Apoio e Informação333 Comunicações de Ocorrências521
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Em fevereiro de 2020, o Município procedeu à limpeza e 
conservação de bermas e passagens hídricas das estradas do 
Concelho. 

As intervenções abrangeram a N323-1, entre Sanfins do 
Douro e Vilar de Maçada; a N322, entre Sanfins do Douro e 
Favaios; a N322, entre a Ponte da Ribeira, em Cheires, e 
Sanfins do Douro; a CM 1286, entre a Ponte da Ribeira, em 
Cheires, e Mondego; a M597, entre a Granja e Casal de Loivos, 
e a M582, entre o Aeródromo da Chã e Carlão.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BERMAS 
E PASSAGENS HÍDRICAS

A Câmara avançou com várias intervenções no Monte de 
São Domingos com o objetivo de torná-lo num espaço de 
lazer acessível e que possa ser utilizado por todos. Foram 
levados a cabo trabalhos de limpeza da zona florestal, em 
parceria com a Junta de Freguesia de Alijó e a Comissão 
Fabriqueira da Paróquia de Alijó. 

Os trabalhos incluíram a limpeza da zona florestal e de 
estradões em redor do monte, corte de vegetação invasora, 
recuperação da zona de lazer e melhoramentos nos acessos 
e ligação à estrada principal. 

LIMPEZA DA ZONA FLORESTAL E ACESSOS 
AO MONTE DE SÃO DOMINGOS | GRANJA
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PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO ARBÓREO

O Município procedeu à poda e manutenção de 42 árvores 
de médio e grande porte, classificadas na sua maioria como 
“exemplares de interesse público”, no Jardim Dr. Matos 
Cordeiro e na Avenida Francisco Sá Carneiro. 
A manutenção e acompanhamento de árvores, entre as 
quais o Plátano de Alijó, foram feitas por uma empresa 
especializada em arboricultura urbana, que fez um estudo 
exaustivo deste Património Arbóreo. 

    A envolvente florestal urbana não sofria intervenção há 
mais de 20 anos.

COMBATE À PRAGA 
DO CASTANHEIRO

A Câmara Municipal realizou várias ações de luta 
biológica contra a vespa das galhas do castanheiro em 
diversos soutos da União de Freguesias de Carlão e 
Amieiro, União de Freguesias do Pópulo e Ribalonga, 
Freguesia de Vila Chã e Freguesia de Vila Verde. 
Este investimento permitiu apoiar os produtores de 
castanha, sendo suportado na íntegra pelo Município 
de Alijó. 

DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE 
VESPA VELUTINA (ASIÁTICA)

O Município de Alijó procedeu à destruição de cerca de 20 
ninhos de vespa velutina , também conhecida como vespa 
asiática, em 2020. 

Durante o ano de 2020, foi adquirido equipamento para a 
destruição dos ninhos desta vespa. Esta tarefa é uma 
competência dos serviços das autarquias locais, que tem 
como objetivo controlar a proliferação desta espécie 
predadora da abelha europeia.

FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL | 43



PROGRAMA QUEIMA SEGURA
Apoio e acompanhamento na realização de queimas no âmbito do “Programa Queima Segura”, de forma a prevenir 
incêndios florestais e sensibilizar as populações para a importância da realização das queimas e queimadas em 
segurança.

VOLUNTARIADO JOVEM PARA AS FLORESTAS
Entre agosto a novembro, decorreu no Concelho de Alijó o Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, 
dirigido a jovens dos 18 aos 30 anos, que tiveram a oportunidade de intervir de forma útil e eficaz em projetos de 
sustentabilidade florestal. Os jovens puderam fazer vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, limpeza e manutenção de 
parques de lazer, sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza, florestas e respetivos 
ecossistemas. O projeto resulta, a nível local, de uma candidatura da Câmara Municipal, que conta com o apoio do 
Serviço Municipal de Proteção Civil e Gabinete Técnico Florestal, numa parceria ativa e dinâmica.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 
FLORESTAIS

O Município manteve-se ativo na prevenção e 
preparação da época de incêndios florestais 
através da criação e limpeza de faixas de gestão 
de combustível. Os trabalhos arrancaram no fim 
do verão de 2019 e prolongaram-se durante o ano 
de 2020, resultando de um investimento global de 
cerca de 240 mil euros.
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EXERCÍCIO “A TERRA TREME”

Foi realizado o exercício “A Terra Treme” , a 5 de novembro, simultaneamente, em todas as escolas às 11h05. Este ano 
foi celebrado de forma diferente devido à pandemia, apenas com a presença dos alunos e professores. Mais uma vez, 
foram ensinados os procedimentos a adotar antes, durante e depois de um sismo. 

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS
O Serviço Municipal de Proteção Civil esteve presente em todas as ocorrências relevantes onde foi necessário 
coordenar as ações de desimpedimento e limpeza de vias, abate de árvores, reboques entre outras ocorrências, com o 
objetivo de minimizar os impactos das condições meteorológicas adversas e repor o mais rápido possível o regresso 
à normalidade.

OPERAÇÃO FLORESTA SEGURA 2020: AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

No âmbito da “Operação Floresta Segura 2020” , o Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Serviço de 
Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), com a colaboração do Município e Juntas de Freguesia, realizou ações de 
sensibilização e a sua georreferenciação das situações mais críticas de incumprimento dos critérios de gestão de 
combustível, em terrenos confinantes com edificações e junto à rede viária.

2.ª MONTARIA AO JAVALI

Decorreu, em janeiro, a segunda Montaria ao Javali da 
época venatória 2019/2020, na mancha florestal entre São 
Mamede de Ribatua e Amieiro. Mais uma vez, foi grande a 
afluência de caçadores vindos de toda a região Norte. 

A montaria registou um novo recorde com 42 rezes 
abatidas. 

Além do convívio entre caçadores, esta atividade 
cinegética contribui para a correção do número de 
animais existentes, que tem aumentado nos últimos anos, 
provocando elevados prejuízos no setor agrícola e 
florestal.
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DINAMIZAÇÃO
CULTURAL

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

DIA DOS AVÓS CELEBRADO COM RETRATOS DOS NETOS
O Município de Alijó ofereceu retratos dos netos a cerca de 200 avós 
que recebem apoio das IPSS do Concelho. Esta foi a forma encontrada 
para assinalar o Dia dos Avós, perante a impossibilidade de celebrar a 
data com o habitual convívio. Este foi um presente simbólico que 
serviu para os aproximar dos seus entes queridos e ajudar a combater a 
solidão provocada pela pandemia. 



APOIO AOS MAIS VULNERÁVEIS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Consciente de que a pandemia afetou negativamente as 
famílias a nível social e económico, o Município de Alijó 
implementou durante o Estado de Emergência a medida Alijó 
+Amiga com uma dotação de 20 mil euros. Esta medida,
excecional e temporária, consistiu na entrega de bens
alimentares, dando resposta à redução de rendimentos das
famílias, na sequência da pandemia.

Os alimentos e respetivas quantidades são ajustadas em função 
da composição dos agregados familiares e das suas 
necessidades, sendo que este apoio varia entre os 91,00€/mês e 
os 240,00€/mês. 

MEDIDA ALIJÓ +AMIGA

Durante a pandemia, os Serviços Municipais de 
Ação Social trabalharam em articulação com o 
Gabinete de Crise, Juntas de Freguesia e Centro de 
Saúde, no atendimento e apoio a grupos 
vulneráveis, em situação de isolamento social e 
profilático ou sem retaguarda familiar. 

O apoio consistiu na entrega domiciliária de 
medicação, na realização de compras e respetiva 
entrega, acompanhamento permanente de 
situações sinalizadas, apoio psicossocial, prestação 
de informações e esclarecimento, entre outros.

AÇÃO SOCIAL NA PRIMEIRA LINHA Chamadas Telefónicas387

Pedidos de Entrega de Medicamentos247

Pedidos de Alimentação e Compras27

Pedidos Relativos a outros Assuntos121
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ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO | PROGRAMA 1.º DIREITO
3.7 MILHÕES PARA REABILITAR E AUMENTAR HABITAÇÃO SOCIAL

No segundo semestre de 2019, o Município dedicou-se a fundo à definição da Estratégia Local de Habitação (ELH) , um 
instrumento que diz respeito às políticas de habitação para pessoas que vivem em condições habitacionais inadequadas 
e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação digna. 
A ELH de Alijó foi aprovada dia 28 de fevereiro de 2020 em Assembleia Municipal.

Em dezembro, o Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) deliberou a aprovação da ELH 
do Município de Alijó, tendo sido acordado financiamento superior a  3.7 milhões de euros para reabilitar e alargar o 
parque habitacional Municipal.

 A assinatura do Acordo de Colaboração está agendada para janeiro de 2021. 

O programa de recuperação da habitação degradada 
permite o apoio às famílias que vivem em habitação 
própria, mas que não dispõem de condições de 
habitabilidade dignas. Durante o último ano, foram 
apoiados 10 agregados familiares com carência 
económica na recuperação das suas habitações, num 
montante de cerca de 26 mil euros.

APOIO À RECUPERAÇÃO DE 
HABITAÇÃO DEGRADADA
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MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA PESSOAS CARENCIADAS

O Município de Alijó continua a disponibilizar acesso gratuito a 
medicamentos a todos os munícipes em situação de carência, no âmbito 
do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 

Em 2020, o Programa Abem alcançou . O Município  
assegurou o valor não comparticipado pelo Estado Central na aquisição de 
3353 caixas de medicamentos , traduzindo-se numa poupança efetiva total 
dos beneficiários de 14.518.40€. 
A medida está preparada para alcançar 500 pessoas. 

UM INVESTIMENTO NAS PESSOAS

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

No âmbito de um protocolo com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 
aprovado em 2020, o Município de Alijó vai acolher nas suas instalações uma Equipa 
Móvel de Apoio à Vítima, que irá prestar apoio emocional, jurídico, psicológico e 
social às vítimas de crimes e articular respostas com estruturas locais. 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

SELO COMUNIDADES PRÓ-ENVELHECIMENTO 2020/2021

O Município de Alijó recebeu em outubro, no Dia Internacional do Idoso, o 
Selo “Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021” , atribuído pela Ordem 
dos Psicólogos Portugueses a entidades que apresentam políticas, 
programas, planos estratégicos e práticas que demonstram um 
compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável 
e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida.
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Em janeiro, 134 utentes das IPSS do Concelho, em 
conjunto com técnicos, compuseram uma música 
alusiva ao Cantar das Janeiras. Construíram 
também uma lembrança para marcar a 
comemoração do dia, que decorreu no Teatro 
Auditório de Alijó, e que foi sorteada e trocada 
entre as IPSS participantes. 

CANTAR AS JANEIRAS 2020

Na impossibilidade de assinalar o Dia do Idoso com o habitual convívio presencial, o Município de Alijó ofereceu uma 
Caixa de Recordações a cerca de 650 idosos do Concelho. Esta lembrança teve como objetivo reconhecer a importância, a 
experiência de vida e a sabedoria da população sénior do Concelho. 

Com o apoio dos técnicos da autarquia e das IPSS, foram os próprios idosos a montar a sua Caixa de Recordações, o que 
lhes permitiu executar movimentos de precisão, treinando assim a sua motricidade fina. As caixas foram totalmente 
concebidas e fabricadas no FABLAB Tua Alijó.

APOSTA NUM ENVELHECIMENTO ATIVO E POSITIVO

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
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CLDS-4G CIDADANIA 4.0

       Criação do Plano Municipal para Igualdade de Género e Não discriminação

Candidatura aprovada no valor de 35.000€

       Formação e sensibilização para um Voluntariado de Continuidade 

Candidatura aprovada no valor de 30.664€

APROVAÇÃO DE CANDIDATURAS

Foi apresentado, em julho, o projeto CLDS 4G - 
Cidadania 4.0 (Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social). O Município designou a Santa Casa da 
Misericórdia de Alijó como entidade coordenadora 
local da parceria. O projeto tem três eixos de 
intervenção ligados ao emprego, à família e à 
população idosa.

Com uma duração prevista de 36 meses, conta com 
mais de meio milhão de euros para desenvolver ações 
até 2023.

Durante o ano de 2020, o Município de Alijó viu mais duas candidaturas aprovadas para a melhoria da qualidade de 
vida dos seus munícipes e a promoção da inclusão e igualdade. As ações vão ser executadas durante o ano de 2021. 

APOIO AO INVESTIMENTO | IPSS

No âmbito das candidaturas submetidas pelas IPSS ao programa de “Equipamentos Sociais”, que visa apoiar a 
qualificação e adequar a atual rede de serviços e equipamentos sociais à satisfação das necessidades da população, 
o Município de Alijó vai assumir os 15% da despesa elegível que ficaria ao encargo das Instituições.

Desta forma, e num momento particularmente difícil para as IPSS, o Município garante que os investimentos 
programados não ficarão por realizar e que estes futuros equipamentos de apoio às populações irão avançar. 
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APOIO AO EMPREGO A 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O Auditório Municipal de Alijó recebeu, em fevereiro, 
a palestra “Medidas de apoio ao emprego para 
pessoas com deficiência e incapacidade”, dirigida a 
empresários, dirigentes associativos, técnicos da área 
social e autarcas.

REDE SOCIAL

ARTICULAÇÃO EM TEMPOS 
DE PANDEMIA
Durante o ano de 2020, foram várias as reuniões que 
decorreram em formato digital. Mesmo à distância, o 
Município e as IPSS mantiveram a articulação e 
cooperação de proximidade. Sempre que justificado e 
com o intuito de promover uma melhor reflexão e 
resolução de desafios, foram chamados a participar 
entidades exteriores, como a Unidade de Saúde 
Pública e a Segurança Social.

CENTRO DE SAÚDE 
SOLIDÁRIO
Em junho, o Centro de Saúde de Alijó promoveu uma 
ação de solidariedade durante a Feira Municipal para 
angariar tecidos e roupa interior para crianças 
apoiadas pelo projeto nacional “Dress a Girl”, que é 
dinamizado no Concelho pelo Atelier Solidário da 
Universidade Sénior. 
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EDUCAÇÃO

MEDIDAS DE APOIO À COMUNIDADE ESCOLAR

De forma a diminuir os encargos das famílias, o Município de Alijó garante:

- Transporte gratuito para todos os níveis de ensino



A área da Educação trouxe desafios redobrados em resultado do contexto de pandemia, mas o Município de 
Alijó procurou intervir, dentro e muitas vezes fora das suas competências, para assegurar todas as condições 
necessárias para o sucesso do ano letivo.

DESAFIOS REDOBRADOS

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL
No âmbito da intervenção desenvolvida pelo projeto PIICIE Alijó Educa+ , e de forma a mitigar o efeito do isolamento 
social em virtude da suspensão das atividades letivas presenciais, foram desenvolvidas atividades online 
direcionadas aos alunos, mas também a encarregados de educação, docentes e restante comunidade escolar:

Yoga e 
meditação 

para 
crianças

Palestra sobre 
hábitos de estudo 
“Do Secundário à 

Universidade com 
Sucesso” Palestra 

sobre Ética 
no Desporto

Palestra 
sobre 

direitos das 
crianças

para 
crianças

ENSINO À DISTÂNCIA
Com o objetivo de assegurar condições de acesso ao 
ensino à distância a todos os alunos, o Município 
investiu 7.995,00€ na aquisição de 25 computadores e 
outros equipamentos informáticos, para empréstimo 
aos alunos durante a suspensão das atividades letivas 
presenciais. 
A Câmara atribuiu ainda uma verba de 846,00€ ao 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II para 
rentabilização de recursos tecnológicos já existentes.

EDUCAÇÃO | 54



ALARGAMENTO DAS MEDIDAS DE APOIO AO SUCESSO ESCOLAR
UMA APOSTA NAS FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS ONLINE

O Município voltou a apostar em ferramentas pedagógicas online que permitem um estudo e acompanhamento 
mais dinâmico e atrativo. Além do acesso gratuito à plataforma pedagógica “Escola Virtual” a todos os alunos 
do 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, a Câmara está a preparar a disponibilização do acesso à plataforma 
“+ Sucesso Escolar” , direcionada aos alunos do 1.º CEB e às crianças da Educação Pré-Escolar. 

Disponibilizou também a plataforma “Hypatiamat” , dirigida aos alunos do 1.º CEB, recomendada pelo Programa 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Encontra-se também em preparação o projeto de Educação 
Financeira “No Poupar Está o Ganho” , destinado aos alunos do 4.º e 9.º anos de escolaridade, promovido pela 
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.

Foram entregues, em julho, bolsas de estudo no 
valor de 800 euros cada, a 12 estudantes do 
Concelho de Alijó que frequentaram o Ensino 
Superior no ano letivo 2019/2020. 

Esta medida tem como objetivo aliviar o esforço 
económico das famílias e incentivar a 
continuidade da formação e educação ao longo 
da vida.

BOLSAS DE ESTUDO A 
ESTUDANTES DO ENSINO 
SUPERIOR
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Todas as crianças do Ensino Pré-Escolar e alunos do 
1.º CEB do Concelho receberam um jogo didático, como
forma de assinalar o fim do ano letivo 2019/2020. Esta
foi a forma encontrada pelo Município para mostrar o
seu reconhecimento pelo esforço e dedicação de todos.

JOGO DIDÁTICO ASSINALA 
FIM DO ANO LETIVO

Mesmo à distância, o Município celebrou o Dia Mundial da 
Criança, com um evento online, com a cantora Rita 
Redshoes, destinado aos 430 alunos do ensino pré-escolar, 
público e privado, e do 1º CEB. Todos receberam o livro 
“Rita e a Floresta dos Legumes” para poderem acompanhar 
as atividades online, nomeadamente a dramatização de 
histórias, temas musicados e atividades pedagógicas sobre 
alimentação e estilos de vida saudáveis.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a Autarquia 
apresentou o projeto pedagógico de educação ambiental 
“Poupar é ganhar” , dirigido a todas as crianças do 
ensino pré-escolar e do 1º CEB do Concelho.

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

VEJA O VÍDEO

VEJA O VÍDEO

EDUCAÇÃO | 56

https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/561711444370341/
https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/260530648723171/


O projeto apresentado pelo Município de Alijó para 
implementar uma Academia Gulbenkian do Conhecimento foi 
um dos 33 selecionados num total de 300 candidaturas. O 
projeto do Município, designado “Qual é o teu superpoder?”, 
está a capacitar jovens do 3º CEB do Agrupamento de Escolas 
D. Sancho II para serem cidadãos mais ativos, participativos e
envolvidos na comunidade, através da promoção do sucesso
escolar e a prevenção da indisciplina.

ACADEMIA GULBENKIAN 
DO CONHECIMENTO

TRÊS PAÍSES EUROPEUS REUNIDOS EM ALIJÓ
Cerca de 30 participantes de Portugal, Espanha e Lituânia, na sua maioria professores e representantes dos 
municípios, reuniram-se em Alijó para discutir boas práticas na área da Educação, no âmbito do projeto Erasmus+, 
que conta com o envolvimento de sete parceiros oriundos dos três países europeus. O training event, que decorreu em 
fevereiro, foi organizado pelo Agrupamento de Escolas D. Sancho II, em parceria com a Câmara Municipal de Alijó.

REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NAS ESCOLAS BÁSICAS
Está em fase de elaboração o concurso para adjudicação da empreitada de remoção do fibrocimento na Escola de 
Pegarinhos e no edifício onde funcionava a antiga escola de São Mamede de Ribatua.
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Durante as férias de Natal, o Município disponibilizou o projeto educativo “Magia no Gelo”, que permitiu que as 
crianças do Pré-escolar e do 1º CEB pudessem assistir a dois espetáculos musicais e diversas atividades que 
podiam ser feitas em família.

CONCURSO “POSTAL OFICIAL DE NATAL”

“MAGIA NO NATAL”: ATIVIDADE ONLINE PARA 
INTERRUPÇÃO LETIVA DE NATAL

Todas as crianças das Escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico foram desafiadas, pelo segundo ano consecutivo, a 
criar o “Postal de Natal Oficial” do Município. A iniciativa 
teve como objetivo incentivar a participação e estimular 
a imaginação e criatividade dos mais pequenos, bem 
como reforçar o espírito de Natal e a ligação ao Concelho. 
Os postais selecionados pelo júri foram enviados aos 
munícipes durante a quadra natalícia.

Será instituído, em 2021, o Prémio de Excelência e Mérito Escolar António Cabral, que passará a ser atribuído 
anualmente a alunos de todos os níveis de ensino que frequentam o Agrupamento de Escolas D. Sancho II.

PRÉMIO DE MÉRITO ANTÓNIO CABRAL

Para dar resposta a imposições legais que obrigam à renovação 
da frota escolar, o Município adquiriu duas viaturas de 9 
lugares e 21 lugares para transporte coletivo de crianças.

Está também a decorrer um concurso público internacional 
para aquisição de mais duas viaturas para transporte coletivo 
de crianças, com capacidade para 26 lugares e 55 lugares.

AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA 
TRANSPORTE DE ALUNOS

EDUCAÇÃO | 58



DINAMIZAÇÃO
CULTURAL

DINAMIZAÇÃO
CULTURAL

HOMENAGEM A JOSÉ MARIA PIRES
O Município de Alijó associou-se ao Grupo 
Dramático Ribatuense na homenagem ao seu mais 
antigo membro, José Maria Pires. A cerimónia, 
que se realizou a 5 de setembro, dia de aniversário 
do antigo Presidente da Junta de Freguesia de São 
Mamede de Ribatua, incluiu o descerramento de 
uma placa comemorativa, da autoria do escultor 
Laureano Ribatua.

   REUNIÕES DE CÂMARA

Reunião de 13 de janeiro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar
a versão final do Regulamento do
Conselho Económico e Social
Municipal, e remetê-lo à Assembleia
Municipal, para aprovação.



POPULAÇÃO TROCOU CARTAS DE AMOR

VEJA O VÍDEO

O Município de Alijó resgatou um hábito em 
desuso e desafiou a comunidade local a trocar 
cartas de amor com textos literários de 
prestigiados autores. Cinco mil cartas de amor 
foram distribuídas pelos jardins e ruas da sede 
do Concelho, no Dia de São Valentim, com o 
objetivo de incentivar a leitura, divulgar 
grandes autores e fomentar o amor e a partilha 
entre casais, familiares, amigos, vizinhos ou 
colegas de trabalho. 

A iniciativa incluiu, ao longo do dia, a leitura de 
poemas de grandes autores em vários pontos 
das cinco vilas do Concelho.

CLUBE DE LEITURA EM VOZ ALTA
ARRANQUE DO CLUBE DE LEITURA DA UNIVERSIDADE SÉNIOR  DE ALIJÓ

A Biblioteca Municipal de Alijó promoveu, a 16 de fevereiro, o “Clube de Leitura em Voz Alta” , dedicado à leitura de 
cartas, textos em prosa ou poemas sobre o amor romântico. O momento foi aberto a toda a comunidade com 
objetivo de atrair novos públicos, incentivar a partilha e o gosto pela leitura. 
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COSTUREIRAS SOLIDÁRIAS
UNIDAS FIZERAM A DIFERENÇA

O Atelier de Costura da Universidade Sénior Alijó serviu de base ao trabalho de várias voluntárias que foram 
responsáveis pela criação dos moldes para fazer máscaras sociais. O Município adquiriu tecidos, linhas e elásticos, 
que foram entregues a um grupo de 35 voluntárias que costuraram 3000 máscaras sociais , as quais foram 
distribuídas pelas associações do Concelho. O projeto contou com a colaboração das Juntas de Freguesia, tendo a 
de Alijó contribuído com a aquisição de elásticos. As costureiras foram homenageadas nos Paços do Concelho com 
a entrega de uma lembrança.

QUADRAS SOLTAS
CULTURA SAIU À RUA

A Biblioteca Municipal de Alijó espalhou, com a 
colaboração de dois voluntários, “Quadras Soltas” 
pelas montras de estabelecimentos comerciais, 
como forma de retomar a atividade cultural e 
levá-la até à população. Esta iniciativa é uma 
forma diferente de expressão da cultura popular, 
através da partilha de quadras do Cancioneiro e 
Romanceiro Português que fazem parte do nosso 
imaginário e memória coletiva.
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AMÁLIA RODRIGUES | CENTENÁRIO

No ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues (1920-2020), o Município de Alijó não deixou de honrar e 
homenagear uma das personalidades mais importantes da história da música do século XX.

Cerca de 100 pessoas evocaram Amália 
Rodrigues numa noite dedicada ao Fado, que 
decorreu em fevereiro, no Teatro Auditório 
Municipal de Alijó. O concerto de homenagem 
ao vastíssimo legado da Artista Universal 
contou com a voz de Iolanda Pereira e ainda 
Álvaro Lancha, na Guitarra Portuguesa, e  
Cristiano Ramos, na Viola de Fado.

NOITE DE FADO NO 
AUDITÓRIO MUNICIPAL

A Biblioteca Municipal de Alijó recebeu, em 
outubro, a sessão de apresentação do livro 
“Amália: Ditadura e Revolução”, da autoria 
de Miguel Carvalho , escritor e grande 
repórter da revista Visão. O livro resulta de 
uma investigação de 20 anos sobre a vida 
da artista e está disponível para requisição 
na Biblioteca Municipal.

“AMÁLIA: DITADURA 
E REVOLUÇÃO”

DINAMIZAÇÃO CULTURAL | 62



EXPOSIÇÕES

Memórias de um Olhar - Exposição em itinerância do Museu do 
Douro | janeiro a março 2020

10ª Bienal Internacional de Gravura do Douro 2020 | agosto a 
outubro 2020

Vale da Diversidade - Briófitas e Líquenes do Vale do Tua do 
Parque Regional Vale do Tua | dezembro de 2020 a março de 2021 

O Município, através da Biblioteca Municipal de Alijó, intensificou a entrega de livros 
ao domicílio. Para tal, os interessados em receber as obras em casa podem escolher o 
livro que depois será entregue pela Biblioteca Itinerante no domicílio dos munícipes.

REQUISITAR LIVROS SEM SAIR DE CASA 

10 PÁGINAS
POR DIA
E O BEM 
QUE LHE FAZIA

10
10

10

Em 2020, o número de visitantes do Núcleo Museológico de Favaios 
- Pão e Vinho foi bastante condicionado devido à pandemia,
contrariando um ciclo de crescimento que se vinha a verificar nos
últimos anos. Ao todo, este espaço museológico recebeu
3610 pessoas durante o ano de 2020.

Ainda que tenha estado encerrado entre março e maio, o Núcleo 
Museológico de Favaios - Pão e Vinho conseguiu manter bons 
níveis de visitação, em especial em agosto e setembro, altura em 
que se registou o maior número de visitantes.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE 
FAVAIOS - PÃO E VINHO

Pode solicitar este serviço através de 
biblioteca@cm-alijo.pt ou 259 957 100. 
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TURISMO

MIRADOURO DO UJO



Arrancou, durante 2020, a marcação dos 17 novos trilhos 
pedestres, um produto turístico muito procurado nos nossos 
dias e que contribui para a dinamização do pedestrianismo, 
a manutenção e conservação dos caminhos rurais, das 
economias locais, do património e ordenamento do território 
em geral. Estes itinerários paisagísticos estendem-se ao 
longo de mais de 200 quilómetros, que passam por todas as 
freguesias do Concelho.
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O Município de Alijó esteve no Xantar - Salão Internacional 
de Turismo Gastronómico, em Espanha, em fevereiro. Esta é 
a principal feira de gastronomia da Península Ibérica e 
representou mais uma oportunidade de promoção dos 
produtos e do território alijoense no mercado espanhol, 
assim como de estabelecimento de contactos e negócios 
com operadores turísticos. A Secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, esteve no stand de Alijó, juntamente 
com o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
Luís Pedro Martins. 

GASTRONOMIA E VINHOS DE 
ALIJÓ NO XANTAR 

PERCURSOS PEDESTRES

Dando continuidade ao plano de ação de divulgação, valorização e promoção dos produtos do nosso território, o Município 
marcou presença na Feira da Caça e Turismo, em Macedo de Cavaleiros, no fim de janeiro.

FEIRA DA CAÇA E TURISMO
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FINS-DE-SEMANA GASTRONÓMICOS

Em plena época de vindimas, o Município de Alijó voltou a promover 
a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”. O Bacalhau Frito, a 
Massa à Lavrador e as Filhoses da Vindima voltaram a ocupar o 
lugar principal na mesa dos restaurantes aderentes. Esta iniciativa, 
que decorreu de 18 a 20 de setembro, incluiu ainda a oferta de entrada 
gratuita no Núcleo Museológico do Pão e do Vinho, em Favaios.

RECORD  TV - PROGRAMA “GIRO”
Uma equipa da Record TV esteve em Alijó para gravar dois programas dedicados à oferta turística do Concelho. O 
Município fez a articulação com vários operadores turísticos que tiveram a oportunidade de mostrar os seus produtos 
locais, restaurantes, alojamentos, pontos de interesse, gastronomia, cultura e tradições. A Record TV é vista por 
milhões de pessoas em toda a Europa e tem um alcance de cerca de 300 mil telespectadores em Portugal.

EPISÓDIO 1

VEJA OS EPISÓDIOS

EPISÓDIO 2

VISIT ALIJÓ
Em julho, foi criada a página Visit Alijó, dedicada exclusivamente à área do turismo no 
Concelho. Disponível no Facebook e Instagram, as páginas disponibilizam conteúdos 
relacionados com pontos de interesse, gastronomia e vinhos, miradouros, património 
arqueológico e cultural, percursos pedestres e ainda as nossas aldeias e vilas. 

Siga-nos em: facebook.com/visitalijo | instagram.com/visitalijo

www.facebook.com/visitalijo
www.instagram.com/visitalijo
https://youtu.be/L4m3Ar1_qtc
https://youtu.be/ekiva5jeMdA


DINAMIZAÇÃO
CULTURALEMPREENDEDORISMO

O Município celebrou um acordo com a empresa DST Telecom, responsável 

ALARGAMENTO DA REDE DE FIBRA ÓTICA
DUPLICAÇÃO DA COBERTURA ATUAL



LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM E FABRICAÇÃO DIGITAL
ALIJÓ INAUGURA PRIMEIRO FABLAB DA REGIÃO

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, presidiu à inauguração do FabLab Tua Alijó - Laboratório de 
Prototipagem e Fabricação Digital, em agosto, tendo destacado que “é com este tipo de projetos que se consegue 
transformar o Interior”. O novo equipamento, situado no Mercado Municipal de Alijó, foi criado no âmbito do 
Programa de Empreendedorismo do Vale do Tua e é o primeiro a funcionar no distrito de Vila Real. 

O FabLab Tua Alijó está aberto a toda a comunidade, desde alunos a empresários, e pretende potenciar a capacitação 
tecnológica e empreendedora do Concelho de Alijó e de todo o território do Vale do Tua, tendo como objetivo 
fomentar a inovação e a criatividade.

O Município passou a disponibilizar, no âmbito do projeto 
WiFi4EU, seis pontos de acesso gratuito à internet  em 
espaços públicos da sede do Concelho. 

Esta iniciativa, financiada através de fundos comunitários, 
vai permitir que os residentes e visitantes possam usufruir, 
gratuitamente, deste serviço na Praça do Município, no 
Teatro Auditório, no Mercado, na Biblioteca, nas Piscinas 
Municipais e no Jardim Matos Cordeiro.

INTERNET PARA TODOS EM 
LOCAIS PÚBLICOS | WIFI4EU
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DINAMIZAÇÃO
CULTURAL AMBIENTE

O Município de Alijó adquiriu um aspirador de lixo elétrico para fazer a 
limpeza dos espaços públicos na zona urbana. Este novo equipamento 
ecológico emite níveis de ruído limitado e promove ganhos ambientais e 

ASPIRADOR DE LIXO ELÉTRICO



A Câmara distribuiu cinzeiros pelo Concelho no âmbito de 
uma campanha de sensibilização ambiental, que pretende 
eliminar as beatas de cigarros que se acumulam no espaço 
público. 

Os próprios cinzeiros, que foram totalmente criados e 
produzidos pelas oficinas da Câmara, foram feitos com 
materiais que já não tinham qualquer utilidade e foram 
reaproveitados para este efeito.

CINZEIROS PARA EVITAR BEATAS NO CHÃO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ALIJÓ, UM CONCELHO MAIS EFICIENTE E ECOLÓGICO

1,1 milhões de euros de poupança no final dos 12 anos de vida útil

65,3% de consumo de energia primária

236,38 toneladas/ano de emissões de CO2

656.609 hWh/ano de consumo energético

Iniciou em outubro a requalificação da iluminação pública no Concelho de Alijó, que vai substituir cerca de 3000 
luminárias existentes por iluminação LED, permitindo uma poupança muito significativa na fatura do consumo de 
energia elétrica, que representa um considerável encargo para o Município. 

Este projeto de eficiência energética resulta de um investimento de cerca de 519 mil euros , comparticipado por fundos 
comunitários. 
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Alijó passou a integrar a Rede Nacional de Mobilidade 
Elétrica com a instalação de um posto de carregamento 
para veículos elétricos no Concelho, na Avenida Dr. 
Francisco Sá Carneiro, no centro da sede do Concelho.

Este posto ficará disponível assim que a autoridade 
competente validar a sua certificação, procedimento que 
está suspenso devido à pandemia de Covid-19. Durante a 
fase inicial em que o posto estiver em pleno 
funcionamento, os carregamentos serão gratuitos. O 
objetivo é incentivar a eficiência energética e a 
qualidade ambiental do Concelho, sendo um importante 
passo para impulsionar a mobilidade sustentável.

POSTO DE CARREGAMENTO 
PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

Muitas das estações de tratamento de águas 
residuais (ETAR) construídas do Concelho 
encontram-se num elevado estado de 
degradação, pelo que o Município tem vindo a 
investir na reabilitação e construção destas 
estações. Foram construídas estações 
elevatórias na Ribalonga e no Pópulo, onde 
também se irá criar uma ETAR. Em Vale de 
Mendiz, Vilar de Maçada e Carlão, serão 
reabilitadas as atuais estações de tratamento.

CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ETAR
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DINAMIZAÇÃO
CULTURALDESENVOLVIMENTO

INTEGRADO

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL MUNICIPAL DE ALIJÓ
Teve lugar, em 2020, a primeira reunião do Conselho Económico Social 
Municipal (CESM) de Alijó, um órgão consultivo que tem como objetivo 
auscultar a sociedade civil, com particular destaque para os agentes locais 
que atuam nas áreas do desenvolvimento económico e social. É composto 
por elementos dos órgãos representativos do Município e da sociedade 



490 MIL EUROS PARA JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA

Durante o ano 2020, as 14 Juntas de Freguesia receberam 490 mil euros do Município, na sequência da celebração dos 
contratos-programa referentes aos apoios financeiros anuais. Consciente das dificuldades financeiras com que 
algumas Juntas se debatem, este apoio anual do Município permitirá que as Juntas possam cumprir os compromissos 
assumidos no âmbito das suas competências e que, de outra forma, seriam difíceis de suportar. 

As verbas transferidas pelo Município permitirão às Juntas de Freguesia dar melhor resposta à necessidade de 
conservação de caminhos agrícolas. Este foi um compromisso assumido ainda durante a campanha eleitoral, por se 
tratarem de elementos fundamentais para o desenvolvimento da atividade agrícola, motor da economia do Concelho. 
Estes apoios anuais somam-se a outros investimentos que a Câmara tem levado a cabo em todas as Freguesias, ao 
longo do mandato.

REFORÇO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA APOIAR AS POPULAÇÕES

260 MIL EUROS PARA AS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO

As Instituições Particulares de Solidariedade social (IPSS), as associações humanitárias dos Bombeiros Voluntários e as 
associações Culturais e Desportivas do Concelho receberam apoios do Município que ultrapassaram os 260 mil euros. 
Este apoio foi mantido de forma a minorar os constrangimentos sentidos ao nível do funcionamento e da atividade 
destas associações, o que comprova o reconhecimento do Município do relevante papel estratégico desempenhado por 
estas estruturas associativas no seio da comunidade, enquanto elementos de desenvolvimento local.

APOIAR O ASSOCIATIVISMO EM TEMPOS DE PANDEMIA
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APOIOS PONTUAIS DO MUNICÍPIO

Ao longo do ano, foram atribuídos apoios às juntas e associações do Concelho para dar resposta a necessidades pontuais 
e que representam um investimento na população.

APOIO FINANCEIRO PARA CASA 
MORTUÁRIA DO PÓPULO
A Câmara concedeu, em junho, um apoio 
financeiro pontual no valor de 40 mil euros à 
União de Freguesias do Pópulo e Ribalonga, 
destinado a apoiar a construção de uma Casa 
Mortuária, que vai dar resposta a uma necessi-
dade há muito expressa pela população do 
Pópulo. 

O apoio concedido justifica-se pela necessidade 
de criação de um espaço digno e adequado para 
acolher velórios, o que assume particular 
importância na vida em comunidade.

Em novembro, foram entregues vários apoios pontuais ao tecido associativo e social do Concelho. A Associação 
Recreativa, Desportiva e Cultural Romaria Nossa Senhora da Piedade  recebeu um apoio que se destina a suportar os 
encargos com a execução de obras de restauro do espólio religioso pertencente às quatro capelas do Santuário. 

A Comissão Administrativa do Santuário da Senhora da Boa Morte , afeta à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do 
Pópulo, recebeu igualmente um apoio que vai permitir realizar obras de calcetamento no recinto do Santuário da 
Senhora da Boa Morte, no Pópulo.

MAIS APOIOS
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JURAMENTO DE BANDEIRA DO RI19
O Exército Português escolheu Alijó para realizar a cerimónia 
de Juramento de Bandeira do 1º Curso de Formação Geral 
Comum de Praças do Exército de 2020, do Regimento de 
Infantaria 19 (RI19), de Chaves. A cerimónia, que decorreu em 
fevereiro, coroou o esforço e dedicação dos Soldados Recrutas 
ao longo do curso, assinalando desta forma um importante 
momento nas suas carreiras militares. 

O evento que encheu a avenida 25 de Abril, em Alijó, contou 
com a presença de diversas entidades civis e militares da 
região, que enalteceram a organização da cerimónia.

O Município de Alijó recebeu, em julho, a Assembleia 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) 
do Douro, que reuniu representantes dos 19 municípios 
que a compõem. 

A sessão, onde foram discutidos assuntos de interesse 
para o Concelho de Alijó e para toda a região duriense, 
decorreu na Quinta do Bomfim, no Pinhão.

ASSEMBLEIA DA CIMDOURO
NO PINHÃOALIJÓ, 

UM CONCELHO 
DINÂMICO

ALIJÓ, UM CONCELHO COM
AFIRMAÇÃO REGIONAL
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MINISTRA DA COESÃO 
TERRITORIAL EM ALIJÓ

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, 
presidiu à inauguração do FABLAB Tua Alijó, juntamente 
com a Secretária de Estado da Valorização do Interior, 
Isabel Ferreira, que decorreu em agosto. A governante 
reconheceu as potencialidades deste projeto e 
parabenizou o Município. 

Durante a visita, o Presidente da Câmara, José Paredes, 
reivindicou apoios do Estado para projetos estratégicos 
para o Concelho, nomeadamente o Plano Integrado e 
Sustentável de Humanização do Centro Histórico da Vila 
do Pinhão. A Ministra deixou a garantia de apoio 
financeiro à execução da requalificação da Vila do 
Pinhão, projeto que apelidou de “estruturante”.

REUNIÃO LUSO-ESPANHOLA DA 
GNR E GUARDIA CIVIL

O Município de Alijó acolheu, em setembro, a Reunião 
Luso-Espanhola de Controlos Móveis Transfronteiriços, 
que juntou a GNR e a Guardia Civil. 

O Presidente da Câmara, José Paredes, recebeu os 
Comandantes da GNR de Vila Real, Bragança, Braga e 
Viana do Castelo, da Unidade de Ação Fiscal do Porto e 
ainda da Guardia Civil de Ourense e de Pontevedra, que 
apresentaram cumprimentos nos Paços do Município. O 
encontro decorreu no Pinhão.
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ALIJÓ, 
UM CONCELHO 
DINÂMICO

ALIJÓ EM DESTAQUE

FINS-DE-SEMANA GASTRONÓMICOS DISPENSADORES DE ÁLCOOL-GEL

OFERTA DE RETRATOS AOS AVÓS MIRADOURO DO UJO

"ALIJÓ + AMIGA" QUADRAS  SOLTAS
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https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/790433088390047/
https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/2343415945965046/
https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/1558918704286745/
https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/vale-do-tua-caminhos-que-nos-levam-do-rio-ao-ceu/791233/
https://www.tsf.pt/programa/sinais/quadras-soltas-12457516.html
https://www.facebook.com/municipioalijo/videos/2644773659131808/


DIFERENTES OLHARES
Por se tratar de uma publicação sobre a atividade municipal e à luz da pluralidade democrática, o Boletim Municipal disponibiliza 
um espaço para dar voz a todas as forças partidárias que integram a Assembleia Municipal de Alijó.

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia. O Município de Alijó 
desenvolveu todos os esforços neste domínio, em permanente 
articulação com as Juntas de Freguesia, as IPSS, os Bombeiros, a 
GNR e os Serviços de Saúde. Foi traçado um plano de combate à 
COVID-19, destacando-se uma ampla estratégia de testagem com 
vista à deteção de surtos ativos e a aprovação de várias medidas 
de apoio à economia local. Apesar dos tempos difíceis que 
atravessamos, a Câmara Municipal tem em execução um vasto 
conjunto de obras públicas dispersas por todo o concelho. A 
equipa municipal liderada por José Paredes aprovou também 
um pacote de medidas fiscais, marcado por um significativo 
alívio dos encargos das famílias e das empresas, sem 
comprometer o equilíbrio financeiro do Município.
O PSD de Alijó enaltece o esforço de todos aqueles que, nas mais 
diversas áreas, têm dado tudo de si ao serviço dos outros e 
solidariza-se com todos aqueles que foram afetados pela 
pandemia. Em 2021 continuaremos a Afirmar a Nossa Terra!

TRABALHAR TODOS OS DIAS PELA NOSSA TERRA

Nos últimos tempos foram colocados desafios exigentes ao 
nosso município. A pandemia obrigou a uma mudança nas 
prioridades ao nível do poder local, sendo que gostaríamos de 
aproveitar este espaço para enaltecer o trabalho desenvolvido 
ao nível da saúde pública. 
Desde o início, o executivo municipal apresentou uma postura 
proativa na implementação das ações de contenção e prevenção 
da COVID-19 e no trabalho de colaboração com as instituições de 
saúde, IPSS e com a comunidade escolar. Apesar dos novos e 
inesperados desafios, verificamos, ainda, que o executivo 
municipal continuou o seu projeto de desenvolver o concelho, 
cumprindo o compromisso assumido pela coligação Afirmar a 
Nossa Terra com os seus munícipes.
Da nossa parte, afirmamos que o CDS-PP de Alijó continuará a 
fazer parte da solução, contribuindo para o desenvolvimento do 
nosso concelho que se pretende mais atrativo para todos.

CONTINUAMOS A CONTRIBUIR PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE ALIJÓ

Esta força política foi convidada a dar uso a este espaço, mas 
não enviou qualquer comunicação até ao encerramento deste 
boletim.

PARTIDO SOCIALISTA

Esta força política foi convidada a dar uso a este espaço, mas 
não enviou qualquer comunicação até ao encerramento deste 
boletim.

BLOCO DE ESQUERDA
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DELIBERAÇÕES

    ASSEMBLEIA MUNICIPAL

28 DE FEVEREIRO DE 2020
PONTO 1 – EXPOSIÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA, tendo sido 
apreciado e tomado conhecimento.

PONTO 2 – CÓDIGO DE CONDUTA, A 
QUE ALUDE O ART.º 19.º DA LEI N.º 
52/2019, DE 31/07, tendo sido tomado 
conhecimento.

PONTO 3 – PROPOSTA DE CRIAÇÃO 
DO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL 
MUNICIPAL - APROVAÇÃO DO 
REGULAMENTO, tendo sido aprovada, 
por unanimidade, com 30 votos.

PONTO 4 - PROPOSTA DE REVISÃO 
QUADRO PLURIANUAL DE 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL 
(QPPO), tendo sida aprovada, por 
unanimidade, com 31 votos.

PONTO 5 – PROPOSTA DA SEGUNDA 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
MODIFICATIVA 2020, tendo sida 
aprovada, por unanimidade, com 32 
votos.

PONTO 6 – PROPOSTA DE 
MARCAÇÃO DE “LINHA AMARELA” 
(M12 – LINHA CONTINUA JUNTO AO 
LIMITE DA FAIXA DE RODAGEM), 
JUNTO À PORTA DE ACESSO DO 
EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E SOCIAL DE SANFINS DO DOURO, 
EM SANFINS DO DOURO, PARA 
APROVAÇÃO, tendo sido aprovada, por 
unanimidade, com 32 votos.

PONTO 7 – PROPOSTA DE 
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL (SINAL A19B – ANIMAIS 
SELVAGENS) NAS ESTRADAS 
MUNICIPAIS, PARA APROVAÇÃO, 
tendo sida aprovada, por 
unanimidade, com 32 votos.

PONTO 8 – PROPOSTA DE 
ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 
– PROGRAMA 1.º DIREITO –
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DE
ACESSO À HABITAÇÃO, NO ÂMBITO
DA NOVA GERAÇÃO DE POLÍTICAS DE
HABITAÇÃO, tendo sida aprovada, por
unanimidade, com 33 votos.

30 DE JUNHO DE 2020
PONTO 1 – EXPOSIÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA, tendo sido 
apreciado e tomado conhecimento.

PONTO 2 – RELATÓRIO ANUAL DE 
ATIVIDADES DA COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO CRIANÇAS E JOVENS 
REFERENTE A 2019, PARA APRECIAR 
E TOMAR CONHECIMENTO, tendo 
sido tomado conhecimento.

PONTO 3 – PRESENTE CONTA DE 
GERÊNCIA REFERENTE AO ANO 
ECONÓMICO DE 2019, PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO, tendo 
sido aprovado, por maioria, com 7 
votos contra, 4 abstenções e 20 votos 
a favor.

PONTO 4 –  INFORMAÇÃO 2020/245 
REFERENTE À 8.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL PERMUTATIVA 2020, 
PARA CONHECIMENTO, tendo sido 
tomado conhecimento.

PONTO 5 – DESPACHO EXARADO 
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL, REFERENTE A 
EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 
INFORMÁTICO A ALUNOS DO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
D.SANCHO II DE ALIJÓ, PARA TOMAR
CONHECIMENTO, tendo sido tomado
conhecimento.

PONTO 6 – PRESENTE DESPACHO 
EXARADO PELO PRESIDENTE DA CÂ 
MARA MUNICIPAL, REFERENTE À 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  
NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DA 
CONCESSÃO DESTINADA AO 
EXERCÍCIO, EM EXCLUSIVO, DA 
ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DA 
REDE MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ELETRICIDADE EM BAIXA 
TENSÃO NA CIMDOURO, PARA 
APROVAR, tendo sido aprovado, por 
unanimidade, com 29 votos.

29 DE SETEMBRO DE 2020
PONTO 1 – EXPOSIÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA,  tendo 
sido apreciado e tomado 
conhecimento.

PONTO 2 – INFORMAÇÃO 2020/10, 
REFERENTE À EXPANSÃO DA REDE 
PILOTO MOBI.E - INSTALAÇÃO DE 
POSTO DE CARREGAMENTO PARA 
VEÍCULOS ELÉTRICOS – 
LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE 
CARREGAMENTO, tendo sido 
aprovado, por unanimidade, com 34 
votos.

PONTO 3 – DELIBERAÇÃO SOBRE A 
NÃO TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA AS 
AUTARQUIAS LOCAIS, NO QUE 
CONCERNE AO PLANEAMENTO, À 
GESTÃO E À REALIZAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS NA ÁREA DA 
EDUCAÇÃO, tendo sido deliberado 
aprovar, por unanimidade, com 33 
votos.

PONTO 4 – DELIBERAÇÃO SOBRE A 
NÃO TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS PARA AS 
AUTARQUIAS LOCAIS, NO DOMÍNIO 
DA SAÚDE, tendo sido aprovado 
aprovar, por unanimidade, com 34 
votos.

PONTO 5 – INFORMAÇÃO 2020/711 
REFERENTE À NOMEAÇÃO DO  
AUDITOR EXTERNO PARA 

CRIAÇÃO DA MEDIDA “ALIJÓ + 
AMIGA”, tendo sido tomado 
conhecimento.

PONTO 7 – PROPOSTA DE PROIBIÇÃO 
DE ESTACIONAMENTO EM DUAS 
ZONAS, DEVIDAMENTE 
IDENTIFICADAS, NA RUA ANTÓNIO 
MANUEL SARAIVA, NO PINHÃO, 
PARA APROVAÇÃO, tendo sido 
aprovado, por unanimidade, com 30 
votos.

PONTO 8 – PROPOSTA DE 
CONCESSÃO DA ISENÇÃO TOTAL DO 
PAGAMENTO DAS TAXAS DEVIDAS 
PELA INSTALAÇÃO DE ESPLANADAS, 
DURANTE O ANO DE 2020, PARA 
APROVAÇÃO, tendo sido aprovado, por 
unanimidade, com 29 votos.

PONTO 9 - RELATÓRIO DE ANÁLISE 
ECONÓMICO-FINANCEIRA E 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2.º 
SEMESTRE 2019, PARA 
CONHECIMENTO, tendo sido tomado 
conhecimento.

PONTO 10 – PRESENTE 14.º 
ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL_MODIFICATIVA 2020, 
PARA APROVAÇÃO, tendo sido 
aprovado, por unanimidade, com 31 
votos.

PONTO 11 – PROPOSTA DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 
MÉDIO/LONGO PRAZO, PARA 
APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS, NO 
MONTANTE DE 1.531.146,22€, 
CORRESPONDENTE AO 
FINANCIAMENTO DA 
CONTRAPARTIDA NACIONAL DE 
INVESTIMENTO MUNICIPAL 
(ELEGÍVEL E NÃO ELEGÍVEL), tendo 
sido aprovado, por unanimidade, com 
30 votos.

PONTO 12 – PRESENTE PROPOSTA 
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PONTO 6 – INFORMAÇÃO 2020/887 
REFERENTE AOS COMPROMISSOS DO 
ANO ECONÓMICO SEGUINTE (2021) – 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - 
2021, tendo sido aprovado por 
unanimidade, com 29 votos.

PONTO 7 - INFORMAÇÃO 2020/919 
REMETENDO O RELATÓRIO DE 
ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA E 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 1.º 
SEMESTRE DE 2020, tendo sido 
apreciado e tomado conhecimento.

PONTO 8 - PRESENTE INFORMAÇÃO 
2020/930 REFERENTE À 32.ª 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
MODIFICATIVA 2020, tendo sido 
aprovado por unanimidade, com 29 
votos, ratificar a 32.º alteração 
orçamental aos documentos 
previsionais para 2020.

PONTO 9 - INFORMAÇÃO 2020/938 
REFERENTE À NECESSIDADE DE SE 
PROCEDER À REPROGRAMAÇÃO DO 
PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS 2020 – AQUISIÇÃO 
DE VIATURAS/MATERIAL DE 
TRANSPORTE, tendo sido aprovado 
por unanimidade, com 29 votos.

PONTO 10 - INFORMAÇÃO 2020/939 
REFERENTE À NECESSIDADE DE SE 
PROCEDER À REPROGRAMAÇÃO DO 
PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS 2020 – CANIL 
MUNICIPAL – CONSTRUÇÃO (FC) 
(2018/I/108), tendo sido aprovado por 
unanimidade, com 29 votos. 

PONTO 11 - INFORMAÇÃO 2020/940 
REFERENTE À NECESSIDADE DE SE 
PROCEDER À REPROGRAMAÇÃO DO 
PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS 2020 – PLANO 
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DE 
HUMANIZAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DA VILA DO PINHÃO – 
REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO – FASE I (2020/I/156), 
tendo sido aprovado por 
unanimidade, com 29 votos. 

PONTO 12 – INFORMAÇÃO N.º 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS, 
tendo sido aprovado, por maioria, com 
8 abstenções e 26 votos a favor.

PONTO 6 – INFORMAÇÃO 2020/717 
REFERENTE À 21.ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL MODIFICATIVA 2020, 
tendo sido aprovado, por 
unanimidade, com 34 votos.

13 DE OUTUBRO DE 2020
PONTO ÚNICO – ELEIÇÕES 
INDIRETAS PARA PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 
NORTE.

21 DE DEZEMBRO DE 2020
PONTO 1 – EXPOSIÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA, tendo sido 
apreciado e tomado conhecimento.

PONTO 2 – PROPOSTA REMETIDA 
PELA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO, 
REFERENTE A “PEDIDO DE APOIO AO 
GOVERNO DE PORTUGAL DE UM 
APOIO FINANCEIRO DIRIGIDO AOS 
VITICULTORES DO CONCELHO, POR 
PERDAS SUBSTANCIAIS DE 
RENDIMENTO”, tendo sido aprovado 
por unanimidade, com 28 votos.

PONTO 3 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA 
PRÉVIA FAVORÁVEL À ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 
tendo sido aprovado por 
unanimidade, com 29 votos.

PONTO 4 – PACOTE FISCAL PARA 
2021 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS (IMI), DERRAMA, IMPOSTO 
SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS 
SINGULARES (IRS) E TAXA 
MUNICIPAL DE DIREITOS DE 
PASSAGEM, tendo sido aprovado por 
unanimidade, com 28 votos.

PONTO 5 – APROVAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS 
(ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES  
DOS PLANOS) PARA O EXERCÍCIO 
ECONÓMICO DE 2021, tendo sido 
aprovado por maioria, com 21 votos a 
favor e 8 abstenções.

2020/23 REFERENTE À CEDÊNCIA / 
DOAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO 
PARA INTEGRAÇÃO NO DOMÍNIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, PARA 
CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 
URBANÍSTICA DE ALARGAMENTO E 
RETIFICAÇÃO DO TRAÇADO NA RUA 
DA CAPELA DO PADRE, tendo sido 
aprovado por unanimidade, com 28 
votos.

PONTO 13 – INFORMAÇÃO 2020/960 
REFERENTE À NECESSIDADE DE SE 
PROCEDER À REPROGRAMAÇÃO DO 
PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DE 2020 – 2019/I/36 
PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTOS – 
RUA DIREITA E RUA CASA DO POVO 
PEGARINHOS E 2020/I/11, tendo sido 
aprovado por unanimidade, com 28 
votos.

PONTO 14 – INFORMAÇÃO 2020/972 
REFERENTE À 35ª ALTERAÇÃO 
ORÇAMENTAL MODIFICATIVA 2020, 
tendo sido tomado conhecimento. 

PONTO 15 - INFORMAÇÃO 2020/964 
REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE 
ACORDO DE GESTÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ALIJÓ E A 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, 
S.A. REFERENTE À REQUALIFICAÇÃO 
URBANÍSTICA DO PINHÃO – 1.ª FASE. 
CONTÉM MINUTA DE ACORDO DE 
GESTÃO, tendo sido aprovado por 
unanimidade, com 28 votos.

PONTO 16 – INFORMAÇÃO 2020/957 
REFERENTE AO PROGRAMA 1.º 
DIREITO - PROGRAMA NACIONAL DE 
APOIO DE ACESSO À HABITAÇÃO, NO 
MBITO DA NOVA GERAÇÃO DE 
POLÍTICAS DE HABITAÇÃO. CONTÉM 
ACORDO DE COLABORAÇÃO, tendo 
sido tomado conhecimento.

   REUNIÕES DE CÂMARA

Reunião de 13 de janeiro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a versão final do Regulamento do 
Conselho Económico e Social 
Municipal, e remetê-lo à Assembleia 
Municipal, para aprovação.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta contida no relatório final 
do júri. Adjudicar, nos termos da 
alínea a), n.º 1, do artigo 20.º, 
conjugado os artigos 76.º e 148º, n.º 4, 
todos do CCP, a «Aquisição de energia 
elétrica para as instalações do 
Município de Alijó» à firma LUZBOA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 
LDA., pelo valor de 373 298,43€, 
repartido por 186.649,22€ em 2020 e 
186.649,21€ em 2021, acrescidos dos 
valores referidos nos n.ºs 2 e 3 da 
cláusula 8ª do Caderno de Encargos e 
do IVA, no valor de 695.478,26€ (2020: 
347.739,13€; 2021: 347.739,13€), o que 
perfaz um total de 1.068.776,69€, 
repartido em 2020: 534.388,35 € e em 
2021: 534.388,34 €. Aprovar, nos 
termos do n.º 1 do artigo 98.º do 
Código dos Contratos Públicos, a 
minuta do contrato. Notificar o 
adjudicatário para, nos termos do 
art.º 77º do CCP, apresentar os 
documentos de habilitação e prestar 
caução nos termos previstos no 
Programa do Concurso e no Relatório 
Final do júri.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a autorização para a adjudicação, a 
aprovação da minuta de contrato do 
procedimento, bem como delegar no 
Sr. Presidente da Câmara, a 
autorização para assinatura de 
contrato, depois da empresa ASG – 
Construções e Granitos, Lda., 
apresentar os documentos de 
habilitação exigidos, nos termos do 
disposto no artigo 81.º do CCP e preste 
caução do valor contratual no 
montante de 37.241,34€, nos termos do 
disposto nos artigos 88.º a 91.º do 
CCP.

Reunião de 11 de fevereiro de 2020
Deliberado, por unanimidade a 
atribuição do apoio para obras de 
adaptação nos termos do regulamento 
para Apoio a Estradas Sociais 
Desfavorecidas do Município de Alijó, 
na modalidade de atribuição de apoio 
financeiro no valor de 3.000,00€.

DELIBERAÇÕES | 80



Estratégico de Reabilitação Urbana 
(PERU) da Área de Reabilitação 
Urbana de Alijó;
Remeter ao IHRU, por meios 
eletrónicos, para emissão de parecer 
não vinculativo, no prazo de 15 dias;
Em simultâneo, com a remessa ao 
IHRU, submeter o projeto para 
discussão pública, por um período de 
20 (vinte) dias, de acordo com o 
previsto no n.º 4 do art.º 17.º do 
Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23/10, na 
sua redação atual, a promover de 
acordo com o previsto no art.º 89.º do 
Regime jurídico dos Instrumentos de 
Gestão territorial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14/05.

Reunião de 05 de junho de 2020
Deliberado por unanimidade ratificar 
a proposta de concessão de bolsas de 
estudo a estudantes do Ensino 
Superior – ano letivo 2019/2020, no 
valor total de 8.000,00€ nos termos e 
nos valores propostos. Mais foi 
deliberado aprovar o contrato – 
programa a celebrar com o 
beneficiário de bolsa de estudo e 
proposta de edital para divulgação 
dos resultados.

Reunião de 23 de junho de 2020
Deliberado por maioria aprovar com 
as abstenções com os Vereadores 
Miguel Rodrigues (PS), Luís Azevedo 
(PS) e Margarida Cascarejo (PS), o 
Mapa Anual de Recrutamentos 
Autorizado. Mais foi deliberado 
aprovar a abertura de procedimentos 
concursais, nos termos constantes do 
mapa, a que se possam candidatar 
candidatos com e sem vínculo de 
emprego público por tempo 
indeterminado, nos termos do n.º 4 e 
n.º 6 do art.º 30.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/06 – Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas.

Deliberado, por maioria aprovar, com 
o voto contra dos Vereadores Miguel 
Rodrigues (PS), Luís Azevedo (PS) e 
Margarida Cascarejo (PS), os 
documentos de prestação de contas 
elencados no Anexo I da Resolução 
n.º 04/2001 – 2ª Secção do Tribunal  
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
referente à escolha e inico do 
procedimento por concurso público – 
Provere – Valorização Económica de 
Recursos Endógenos – Centro 
interpretativo “D’Olival ao Azeite 
D’Ouro” – Proj. 2019/I/2, a decisão de 
contratar e a inerente autorização de 
despesa, a escolha do procedimento, 
as peças do procedimento (com a 
previsão do critério de adjudicação  
indicado), a nomeação do gestor do 
contrato, a exigência de caução no 
valor de 5% do preço contratual, o 
modelo do anúncio e o Projeto de 
Execução.

Reunião de 24 de abril de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a concessão de isenção do pagamento 
das faturas de água dos meses de 
março e abril às IPSS e às 
Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários, da área do 
Município de Alijó, ao abrigo do 
disposto do nº1 do artigo 2.º da Lei n.º 
6/2020, de 10 de abril.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a transferência de verbas para o 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II 
de Alijó, no valor total de 846,00€.

Para Conhecimento - Informação 
2020/346 referente a empréstimo de 
material informático a alunos do 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, 
contém proposta de critérios e de 
minuta de contrato de comodato a 
celebrar com os Encarregados de 
Educação. 

Reunião de 22 de maio de 2020
Deliberado, por unanimidade a 
atribuição do apoio para obras de 
adaptação nos termos do regulamento 
para Apoio a Estradas Sociais 
Desfavorecidas do Município de Alijó, 
na modalidade de atribuição de apoio 
financeiro no valor de 2.000,00€.

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
O projeto da Operação de Reabilitação 
Urbana (ORU) do tipo Sistemática, 
orientada por um Programa

Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sanfins do Douro.

Reunião de 31 de março de 2020
Deliberado por maioria, aprovar, com 
a abstenção dos Vereadores Miguel 
Rodrigues (PS), Luís Azevedo (PS) e 
Margarida Cascarejo (PS), a atribuição 
do subsídio de apoio especial de 
carater pontual à Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sanfins do Douro, no 
valor de 8.000,00€, nos termos 
propostos.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de um adiantamento do 
apoio financeiro anual às IPSS, no 
valor total de 65.440,00€, no âmbito 
do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Subsídios e Apoios às 
Associações do Concelho de Alijó.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo previsto na 
Cláusula 7 dos Protocolos assinados 
com as Juntas de Freguesia, até 
30/06/2020 e a aprovação da 
transferência para as freguesias, a 
título de adiantamento, no montante 
global de 194.000,00€, conforme 
discriminado, no âmbito do 
Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios às Freguesias.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração do protocolo com a EDP, 
para regularização da compensação a 
atribuir ao Município de Alijó, pelo 
desgaste da estrada municipal 596.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração de protocolo com o 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II 
de forma a atribuir verbas para o 
apoio ao funcionamento das escolas .

Reunião de 15 de abril de 2020
Deliberado, por unanimidade a 
atribuição do apoio para obras de 
adaptação nos termos do regulamento 
para Apoio a Estradas Sociais 
Desfavorecidas do Município de Alijó, 
na modalidade de atribuição de apoio 
financeiro no valor de 3.000,00€.

Reunião de 20 de fevereiro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar, 
a atribuição do apoio no valor de 
1.500,00€ referente à atribuição de 
subsídio para apoio à realização da 
atividade “Carnaval 2020”, na Vila do 
Pinhão, formalizado através de 
requerimento apresentado pela 
Associação “Terramaravilhosa”, nos 
termos e para os efeitos propostos, ao 
abrigo do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Subsídios e Apoios às 
Associações do Concelho de Alijó.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio no valor de 
4.500,00€, ao Agrupamento de Escolas 
D. Sancho II de Alijó, referente à 
participação e desenvolvimento de 
atividades pedagógicas nos eventos 
do Projeto Erasmus +.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta da Estratégia Local de 
Habitação – Programa 1.º Direito – 
Programa Nacional de Apoio de 
Acesso à Habitação, no âmbito da 
Nova Geração de Políticas de 
Habitação. Mais foi deliberado, 
submeter à Assembleia Municipal 
para aprovação.

Reunião de 11 de março de 2020
Deliberado, por unanimidade a 
atribuição do apoio para obras de 
adaptação nos termos do regulamento 
para Apoio a Estradas Sociais 
Desfavorecidas do Município de Alijó, 
na modalidade de atribuição de apoio 
financeiro no valor de 2.500,00€.
A Vereadora Sónia Pires 
(PPD/PSD.CDS-PP) ausentou-se no 
momento da discussão e votação do 
presente ponto, por impedimento, nos 
termos do n.º 6 do art.º 55.º da Lei n.º 
75/2013, de 12/09, em conjugação com 
o art.º 69.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

- Deliberado, por unanimidade, a 
implementação do “Programa Queima 
Segura” e a celebração de protocolos 
de colaboração com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alijó e Associação  
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de Contas que se encontram 
integralmente elaborados e 
arquivados, estando disponíveis para 
consulta quando tal for solicitado. 
Mais foi deliberado remeter à 
Assembleia Municipal para 
apreciação e votação.

Deliberado por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento de 
candidatura à linha BEI tendente à 
contratação de empréstimo de médio 
e longo prazo para aplicação em 
investimentos, correspondente ao 
financiamento da contrapartida 
nacional de investimento municipal 
(elegível e não elegível, até ao 
montante de 1.531.146,22 €, nas 
condições referidas.
Mais foi deliberado remeter à 
Assembleia Municipal, nos termos da 
alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para efeitos da alínea f) do 
n.º 1 do art.º 25.º do mesmo diploma e
n.º 5 do art.º 49.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro, na sua redação
atual e alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
referente ao procedimento pré 
contratual para a formação do 
contrato de empreitada “Provere – 
Valorização Económica de Recursos 
Endógenos – Centro Interpretativo 
D’Olival ao Azeite D’Ouro – Proj. 
2019/I/2”:
Adjudicar o contrato de empreitada 
supra identificado à entidade 
Cervimat – Engenharia e Construção, 
Lda. com o NIPC 513 436 758 pelo 
preço contratual de 729 590,11 €
A minuta do contrato a celebrar;
Notificar a entidade para 
apresentação dos documentos de 
habilitação, previsto nos artigos 81.º a 
83.º do Código dos Contratos Públicos;
Notificar a entidade para prestar
caução no valor de 36 479, 50€ que
corresponde 5% do preço contratual,
nos termos do previsto nos artigos
88.º e 89.º do Código dos Contratos
Públicos. Autorizar o Presidente da
Câmara a outorgar o respetivo
contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio pontual 
solicitado pela União de Freguesias 
de Pópulo e Ribalonga, no valor de 
40.000,00€, nos termos e para os 
efeitos propostos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a alteração do valor de renda mensal 
de habitação social de inquilino do 
Bairro Social de Alijó, para 83,14€, 
ficando sujeita a nova reavaliação 
quando a situação do requerente se 
alterar, nos termos propostos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o projeto de Regulamento Municipal
de Apoio Financeiro destinado ao
fomento da Produção Pecuária. Mais
foi deliberado submeter o referido
projeto para consulta pública.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a delegação de competências no 
âmbito da atribuição da concessão 
destinada ao exercício, em exclusivo, 
da atividade de exploração da rede 
municipal de distribuição de 
eletricidade em baixa tensão na CIM 
Douro, assim como a minuta do 
Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências, sendo 
designado o Presidente da Câmara 
para outorga do mesmo.
Mais foi deliberado remeter à 
Assembleia Municipal para 
aprovação.

Reunião de 15 de julho de 2020
Deliberado por maioria aprovar, com a 
abstenção dos Vereadores Miguel 
Rodrigues (PS), Luís Azevedo (PS) e 
Margarida Cascarejo (PS), a abertura 
dos procedimentos concursais para a 
admissão de trabalhadores para 
ocupação de vários postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal relativo 
a 2020, destinados a candidatos com 
ou sem vínculo de emprego público.
Mais foi deliberado, nos termos do 
artigo 18.º da Portaria n.º 125-A/2019, 
fixar o prazo de apresentação de 
candidaturas em 10 dias úteis.
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
nos termos e com base nos funda-

12/09. Mais foi deliberado aprovar as 
minutas de declaração.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio em obras de 
conservação e beneficiação, nos 
termos do Regulamento para Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos do 
Município de Alijó, na modalidade de 
atribuição de apoio financeiro, no 
valor de 2.500,00€.

Reunião de 04 de setembro de 2020
Deliberado, por unanimidade:
A gratuitidade da componente de 
prolongamento de horário;
O critério de aceitação da inscrição no 
serviço de prolongamento de horário;
O funcionamento do serviço em 
estabelecimentos de Educação 
Pré-escolar que não cumprem o ratio 
mínimo estipulado em sede de 
Regulamento; A lista de beneficiários 
do serviço de prolongamento de 
horário para as crianças que frequen-
tam a Educação Pré-escolar de acordo 
com escalão de apoio; Que todos os 
pedidos sejam considerados e 
respondidos, ficando a sua aprovação 
sujeita a ratificação em Reunião de 
Câmara.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
nos termos da informação técnica 
referente à Ação Social Escolar – ano 
letivo 2020/2021 - refeições escolares 
da educação pré-escolar.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
nos termos da informação técnica 
referente à Ação Social Escolar – ano 
letivo 2020/2021 - refeições escolares 
1.º CEB.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração de protocolos com o 
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, 
com vista ao fornecimento de 
refeições escolares para crianças da 
educação pré-escolar e alunos do 1.º 
CEB para 2020/2021.
- Deliberado, por unanimidade,
aprovar a celebração da adenda e
consequente concessão de apoio
financeiro, no valor de 36.743,62€ ao

- mentos expostos, a cedência do
prédio urbano 968 da freguesia de
Vila Verde, onde funcionou até 2005 a
escola primária de Perafita à
Associação dos Amigos de Perafita,
mediante a celebração de um contrato
de comodato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a localização do posto de carregamen-
to para veículos elétricos, referente a 
Expansão da Rede Piloto MOBI.E – 
Instalação de Posto de Carregamento 
para Veículos Elétricos conforme 
informação técnica.
Mais foi deliberado remeter à 
Assembleia Municipal para aprova-
ção.

Deliberado, por unanimidade a 
atribuição do apoio para obras de 
adaptação nos termos do regulamento 
para Apoio a Estradas Sociais 
Desfavorecidas do Município de Alijó, 
na modalidade de atribuição de apoio 
financeiro no valor de 3.000,00€.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a alteração do valor de renda mensal 
de habitação social de inquilino do 
Bairro Social do Pinhão, para 95,75€, 
ficando sujeita a nova reavaliação 
quando a situação do requerente se 
alterar. 

Deliberado, por unanimidade a 
atribuição do apoio para obras de 
adaptação nos termos do regulamento 
para Apoio a Estradas Sociais 
Desfavorecidas do Município de Alijó, 
na modalidade de atribuição de apoio 
financeiro no valor de 2.500,00€.

Reunião de 05 de agosto de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio proposto, no 
valor de 5.000,00€, à Associação 
Cultural e Social de Santa Eugénia.

Reunião de 19 de agosto de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta de comparticipação a 100% 
do valor de fichas/cadernos de 
atividades para todos os alunos do 1.º 
CEB, para o ano letivo 2020/2021, de 
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Agrupamento de Escolas D. Sancho II, 
para a realização de obras para a 
criação de um Ambiente Educativo 
Inovador, no âmbito do PIICIE Alijó 
Educa +, através de adenda ao Acordo 
entre Parceiros para o desenvolvi-
mento e execução de PICCIE Alijó 
Educa +, estabelecido entre o 
Município de Alijó e o referido 
Agrupamento de Escolas. Mais foi 
deliberado designar como gestor do 
contrato o Chefe da Divisão de 
Cultura, Educação e Desporto.

Reunião de 16 de setembro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
referente à transferência de compe-
tências para as Autarquias Locais, no 
que concerne às competências 
relativas ao planeamento, à gestão e à 
realização de investimentos na área 
da educação.
A não-aceitação da transferência das 
competências previstas no Decreto-
-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto para
o ano de 2021;
Submeter à Assembleia Municipal
para aprovar a deliberação.

- Deliberado, por unanimidade,
aprovar referente à transferência de
competências para as Autarquias
Locais, no domínio da saúdenos
termos do Decreto-Lei n.º 56/2020, de
12 de agosto para o ano de 2021.
A não-aceitação da transferência das
competências previstas;
Submeter à Assembleia Municipal
para aprovar a deliberação.

- Deliberado, por unanimidade a
atribuição do apoio para obras de
adaptação nos termos do regulamento
para Apoio a Estradas Sociais
Desfavorecidas do Município de Alijó,
na modalidade de atribuição de apoio
financeiro no valor de 1.575,00€.

Reunião de 22 de setembro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a intenção de proceder à alienação do 
prédio rústico com o artigo matricial 
4571, na freguesia de Vila Chã à 
Palmiresíduos, Combustíveis e 
Resíduos Lda., ao abrigo das normas  

regulamentares vertidas no RVCIMPA.
Mais foi deliberado: Que a modalidade 
do direito a ceder seja a do direito de 
propriedade; Que a forma de adjudica-
ção seja por acordo direto; Que se 
determine a realização da avaliação a 
que alude o art.º 10.º, n.º 1 alínea f) do 
RVCIMPA, por perito a nomear através 
do sistema automático de nomeação 
de peritos a partir da lista única para 
as áreas de jurisdição do Tribunal da 
Relação de Guimarães e do Porto.

Reunião de 09 de outubro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as candidaturas referentes ao ano de 
2020, nos termos do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios às 
Freguesias, concedendo-se o apoio 
financeiro de acordo com a distribui-
ção constante do quadro junto dos 
documentos anexos à proposta, e 
consequentemente assinatura dos 
protocolos de execução.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o projeto de execução “Requalificação
Urbanística do Pinhão – Fase I”.

Reunião de 23 de outubro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Pedido de Apoio Financeiro –
Associação Santo Mamede – para
aquisição de uma viatura, no valor de
5.000,00€, ao abrigo do Regulamento
Municipal de atribuição de Subsídios
e Apoios às Associações de Concelho
de Alijó.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Pedido de Apoio Financeiro - Centro
Social Recreativo e Cultural de Vilar
de Maçada destinado a apoiar
Resposta Social – Loja Social – no
valor de 3.000,00€, no âmbito do
Regulamento Municipal de Atribuição
de Subsídios e Apoios às Associações
do Concelho de Alijó.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o reconhecimento de interesse
municipal na construção de um
armazém para armazenamento de
barricas e cubas de vinho no âmbito
do n.º 11 do artigo 16.º do Decreto-Lei

Regulamento Municipal de Atribuição 
de Subsídios e Apoios às Associações 
de Concelho de Alijó. Mais foi 
deliberado aprovar a minuta de 
Acordo de Cooperação.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Pedido de Apoio Financeiro –
Associação Comunitária Senhor Jesus
da Capelinha de Vilar de Maçada –
para obra de construção de um
telhado, muro e escadas no imóvel da
associação, no valor de 10.000,00€, ao
abrigo do Regulamento Municipal de
Atribuição de Subsídios e Apoios às
Associações de Concelho de Alijó.
Mais foi deliberado aprovar a minuta
de Acordo de Cooperação.
Deliberado, por unanimidade, aprovar
a designação do cidadão de reconhe-
cida idoneidade, Laureano Eduardo
Pinto Guedes, para fazer parte
integrante como membro do Conselho
Económico e Social Municipal
(CESM).

Mais foi deliberado quanto à indica-
ção dos membros da Câmara 
Municipal para fazer parte integrante 
do Conselho Económico e Social 
Municipal (CESM), que os represen-
tantes dos partidos políticos no órgão 
executivo farão chegar, com a 
antecedência regulamentar, o nome 
dos respetivos representantes, para 
cada reunião desse Conselho.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio e apoio às 
Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Alijó – DECIR 2020, no valor total 
de 27.690,00€.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a criação da Medida de Apoio – 
Formação Ação, ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Atribuição 
de Subsídios e Apoios às Associações 
de Concelho de Alijó.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a autorização de transferência para a 
AMVDN - Gestão do Centro de Recolha 
Animal, no valor de 11.637,50€.

n.º 124/2006, de 28/06, na sua atual
redação.
Mais se delibera a submissão do
presente processo para apreciação e
parecer vinculativo da Comissão
Municipal da Defesa da Floresta.

Deliberado por unanimidade revogar 
a deliberação de aprovação, referente 
à informação n.º UOFUOT/2020/15, 
constante do “Ponto 3.1” da Ordem do 
Dia da Reunião de Câmara de 
09/10/2020.
Mais foi deliberado aprovar, por 
unanimidade, o projeto de execução 
“Requalificação Urbanística do Pinhão 
– Fase I”.

Deliberado por unanimidade revogar 
a deliberação de aprovação, referente 
à informação n.º UOFUOT/2020/16, 
constante do “Ponto 3.2” da Ordem do 
Dia da Reunião de Câmara de 
09/10/2020.
Mais foi deliberado aprovar, por 
unanimidade, o projeto de execução 
“Requalificação Urbanística do Pinhão 
– Fase II e Fase III”.

Reunião de 06 de novembro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Pedido de Apoio Financeiro –
Associação Recreativa, Desportiva e
Cultural Romaria Nossa Senhora da
Piedade de Sanfins do Douro – para
obras de restauro do património do
Santuário da Senhora da Piedade –
espólio artístico pertencente às
quatro capelas do Santuário, no valor
de 35.710,00€, ao abrigo do Regula-
mento Municipal de Atribuição de
Subsídios e Apoios às Associações de
Concelho de Alijó. Mais foi deliberado
aprovar a minuta de Acordo de
Cooperação.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
o Pedido de Apoio Financeiro –
Comissão Administrativa do Santuá-
rio da Senhora da Boa Morte afeta à
Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia do Pópulo – para obra de
calcetamento no Recinto do Santuário
da Senhora da Boa Morte no Pópulo,
no valor de 12.500,00€, ao abrigo do
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Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a autorização de transferência para a 
Fundação Museu do Douro - FP, no 
valor de 13.667,00€.

Deliberado, por unanimidade, emitir 
parecer favorável sobre a proposta 
das escalas de turno das Farmácias 
para o ano de 2021 na área do 
Município de Alijó e sua comunicação 
à Administração Regional de Saúde.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a autorização para a instalação/im-
plantação de um “Point of Presence” – 
POP na área do logradouro do prédio 
inscrito na matriz predial urbana da 
União de Freguesias de Pópulo e 
Ribalonga sob o artigo 1046, corres-
pondente à Escola Primária do 
Pópulo, mais foi deliberado aprovar a 
minuta do respetivo contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a autorização de celebração de 
Protocolo com a Associação Dignitude 
– Vacinação SNS Local, mais foi
deliberado aprovar a minuta do
respetivo protocolo.

Reunião de 30 de novembro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a presente proposta referente à 
Autorização Genérica para Dispensa 
de Autorização Prévia da Assembleia 
Municipal. 
Mais foi deliberado submeter à 
Assembleia Municipal para aprova-
ção.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a proposta referente ao pacote fiscal 
para 2021 – Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), Derrama, Imposto sobre 
Rendimento de Pessoas Singulares 
(IRS) e Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem. 
Mais foi deliberado remeter à 
Assembleia Municipal para aprecia-
ção e aprovação.

Para conhecimento o Relatório de 
Análise Económico-financeira e 
Execução Orçamental – 1.º semestre 
de 2020. Mais foi deliberado submeter 

à Assembleia Municipal para 
apreciação e tomar conhecimento.

Deliberado, por unanimidade, aprovar, 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 
anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
ento NORTE – 06-3928-FEDER-
-000109_05032 – D’Olival ao azeite
D’Ouro.
Mais foi deliberado designar no Sr.
Presidente da Câmara a competência
para outorga do contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 
anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
mento NORTE – 09-0550-FEDER-
-000132_05035 – D2Gov_Alijó –
Transformação Digital do Município
de Alijó.
Mais foi deliberado designar no Sr.
Presidente da Câmara a competência
para outorga do contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 
anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
mento NORTE -08-5673-FEDER-
-000181_05025 – Reabilitação da
Escola do 1.º CEB de Favaios.
Mais foi deliberado designar no Sr.
Presidente da Câmara a competência
para outorga do contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 
anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
mento NORTE-04-2316-FEDER-
-000347_05024 – Requalificação do
Bairro da Arcã.
Mais foi deliberado designar no Sr.
Presidente da Câmara a competência
para outorga do contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 

para assunção de compromissos 
referentes aos anos de 2020 e 2021 
para Canil Municipal – Construção.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
e submeter à Assembleia Municipal 
para aprovação, a reprogramação do 
PPI2020 e a repartição de encargos 
para assunção de compromissos 
referentes aos anos de 2020 e 2021 
para Plano Integrado e Sustentável de 
Humanização do Centro Histórico da 
Vila do Pinhão – Requalificação do 
Centro Histórico – Primeira Fase 
(2020/I/156).

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração do protocolo com a 
MOBI.E – posto de carregamento 
elétrico para veículos automóveis nos 
termos da informação técnica e seus 
anexos.
Mais foi deliberado designar no Sr. 
Presidente da Câmara a competência 
para outorga do protocolo.

Deliberado por unanimidade ratificar, 
o despacho do Sr. Presidente de
23/11/2020 referente ao concurso
“Postal de Natal” – aprovação das
normas de concurso.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição dos subsídios, nos termos 
da informação técnica e do Regula-
mento Municipal de Atribuição de 
Subsídios e Apoios às Associações do 
Concelho de Alijó. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição dos subsídios no valor de 
1.500,00€ e celebração de Contrato  
Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, entre o Município de Alijó 
e o BikeAventura Alijó, nos termos da 
informação técnica.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição dos subsídios no valor de 
1.500,00€ e celebração de Contrato 
Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, entre o Município de Alijó 
e o Clube Desportivo Sanfinense nos 
termos da informação técnica.

anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
mento NORTE-04-2316-FEDER-
-000080_04914 – Requalificação do
Solar – Casa dos Nouras.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 
anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
mento NORTE-03-1406-FEDER-
-000092_05031 – Ciclovia do Campo
Meão.
Mais foi deliberado designar no Sr.
Presidente da Câmara a competência
para outorga do contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 
anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
mento NORTE-04-2114-FEDER-
-000536_05038 –AliNatur – Turismo
de Natureza em Alijó.
Mais foi deliberado designar no Sr.
Presidente da Câmara a competência
para outorga do contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas contratuais do emprésti-
mo, a minuta do contrato e respetivos 
anexos, referente a Empréstimo 
Bancário – BEI – Pedido de Financia-
mento NORTE-04-2316-FEDER-
-000250_05021 – Requalificação da
Área Envolvente ao Plátano.
Mais foi deliberado designar no Sr.
Presidente da Câmara a competência
para outorga do contrato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
e submeter à Assembleia Municipal 
para aprovação, a reprogramação do 
PPI2020 e a repartição de encargos 
para assunção de compromissos 
referentes aos anos de 2020 e 2021 
para a Aquisição de Viaturas/Material 
de transporte.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
e submeter à Assembleia Municipal 
para aprovação, a reprogramação do 
PPI2020 e a repartição de encargos 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição dos subsídios no valor de 
500,00€ e celebração de Contrato 
Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, entre o Município de Alijó 
e a Associação Cultural e Desportiva 
dos Veteranos Alijoenses, nos termos 
da informação técnica.

Deliberado por unanimidade ratificar, 
o despacho do Sr. Presidente de
25/11/2020, referente à medida de
apoio municipal para realização de
testagem/rastreio à COVID 19.

Deliberado, por unanimidade a 
atribuição do apoio para obras de 
adaptação nos termos do regulamento 
para Apoio a Estradas Sociais 
Desfavorecidas do Município de Alijó, 
na modalidade de atribuição de apoio 
financeiro no valor de 3.000,00€.
Mais foi deliberado revogar a 
deliberação da Reunião de Câmara do 
dia 09/06/2017 – Ponto 5.2.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição dos subsídios, nos termos 
da informação técnica e do Regula-
mento Municipal de Atribuição de 
Subsídios e Apoios às Associações do 
Concelho de Alijó.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
nos termos propostos e em conformi-
dade legal referente à escolha e início 
de procedimento por concurso público 
- Plano Integrado e Sustentável de
Humanização do Centro Histórico da
Vila do Pinhão – Requalificação do
Centro Histórico – Primeira Fase
(2020/I/156): A decisão de contratar e
a inerente autorização de despesa; A
Escolha do procedimento; As peças do
procedimento, com a previsão do
critério de adjudicação indicado;
A nomeação do gestor do contrato; A
exigência de caução, no valor de 5%
do valor contratual; Os modelos do
anúncio.

Deliberado, por unanimidade, aceitar 
as doações das parcelas de terreno, a 
fim de as integrar no domínio público 

municipal, para concretização da 
operação urbanística de alargamento 
e retificação do traçado na Rua da 
Capela do Padre, em Carvalho, na sua 
redação atual.

Mais foi deliberado submeter à 
Assembleia Municipal, para que este 
órgão delibere sobre a afetação das 
referidas parcelas de terreno ao 
domínio público municipal.

Reunião de 09 de dezembro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a minuta do acordo proposta referente 
a Celebração de Acordo de Gestão 
entre o Município de Alijó e a 
Infraestruturas de Portugal, S.A. 
referente à Requalificação Urbanística 
do Pinhão – 1.ª Fase. Mais foi 
deliberado submeter à Assembleia 
Municipal.

Deliberado, por unanimidade,  aprovar 
a celebração do contrato de  comodato 
com o Rancho Folclórico e Cultural do 
Pinhão, referente ao edifício da 
“Antiga Escola Primária do Pinhão”, 
nos termos e para os fins propostos e 
solicitados. Mais foi deliberado que a 
cedência do referido edifício entrará 
em vigor imediatamente após a 
recuperação do muro de suporte, com 
vista a garantir a segurança dos 
utilizadores daquele equipamento.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio financeiro 
pontual, solicitado pela Freguesia de 
São Mamede de Ribatua, para 
instalação de sistema de ar condicio-
nado na Casa Mortuária, no valor de 
1.842,54€, no valor, termos e fins para 
o qual foi solicitado, ao abrigo do
disposto no Regulamento Municipal
de Atribuição de Apoios às Fregue-
sias.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio financeiro 
especial, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de São Mamede de 
Ribatua, no valor de 1.931,10€, no 
valor, termos e fins para o qual foi 
solicitado, ao abrigo do disposto no 

O Relatório Fundamentado da 
Avaliação de Execução do Plano 
Diretor Municipal, que acompanha a 
informação técnica, e faz parte do 
processo, que determina a 2.ª Revisão 
do Plano Diretor Municipal de Alijó; 
Determinar em 18 meses o prazo de 
elaboração da revisão; Determinar em 
30 dias o período de participação 
pública, para recolha de contributos, 
bem como a respetiva divulgação no 
Diário da República, comunicação 
social, plataforma colaborativa e no 
site do Município; Confirmar que o 
plano será executado sob a base da 
cartografia oficial e homologada, 
fornecida pela Direção Geral do 
Território.

Regulamento Municipal de Atribuição 
de Apoios às Associações do Concelho 
de Alijó.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
e autorizar o pagamento no valor de 
13.368,62€, para a CIM Douro relativa 
aos serviços mínimos de Transporte 
Público de Passageiros realizados no 
concelho de Alijó, nos meses de julho, 
agosto e setembro de 2020.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração do acordo de colabora-
ção, nos termos propostos referente 
ao Programa 1.º Direito - Programa 
Nacional de Apoio de Acesso à 
Habitação, no âmbito da Nova 
Geração de Políticas de Habitação. 
Contém Acordo de Colaboração. Mais 
foi deliberado delegar no Sr. Presiden-
te da Câmara a competência para 
assinatura do acordo.
Foi ainda deliberado remeter à 
Assembleia Municipal, para conheci-
mento.

Reunião de 18 de dezembro de 2020
Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a cedência do edifício ao Conselho 
Diretivo dos Compartes de Ribalonga 
e Rapadoura, designadamente do 
edifício da Escola Primária (escola de 
baixo), sita na Rua da Escola em 
Ribalonga e a correspondente minuta 
do contrato de comodato.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do apoio financeiro, no 
valor de 2.700,00€, referente a 
habitação degradada, sita na 
localidade de Presandães.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a celebração do Protocolo entre o 
Município de Alijó e a Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, para a 
criação da equipa móvel de apoio à 
vítima do Douro.

Deliberado, por unanimidade, aprovar 
a 2.ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Alijó: Dar início ao 
processo da 2.ª Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Alijó; 
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DOURO

Verde rasteiro e completo.
Bardos bordando montes, 
qual pano de tear
que sobe e desce e volta a subir.
Salpicos de um branco doméstico;
telhas cor-de-si, que também salpicam;
gentes que nem sempre se vêem,
mas que estão lá,
sempre.

Aqui, 
de Setembro a Setembro,
o sempre é cíclico,
o querer é tudo,
o tudo é homem
e o nada é o espaço ainda disponível.

Vítor Nogueira, A volta ao mundo em 50 poemas.
Lisboa: Editorial Minerva, 1999



Vitor Emanuel Cardoso dos Santos Ferreira
Vice-Presidente (PSD) 

Pelouros: Licenciamento Urbano e Loteamento, Planeamento 
e Ordenamento, Empreendedorismo e Estratégia, Proteção 
Civil, Trânsito e Segurança Rodoviária, Recursos Cinegéticos 
e Piscícolas, Comércio, Mercado e Feiras, Qualidade e 
Ambiente, Coordenação Jurídica.

Atendimento: Terça-Feira

José Rodrigues Paredes
Presidente (PSD)

Pelouros: Coordenação Geral dos Serviços, Relações 
Exteriores e Comunicação Social, Recursos Humanos, 
Finanças e Desenvolvimento Económico, Obras Públicas, 
Agricultura e Florestas.

Atendimento: Segunda-Feira

Mafalda Lopes Mendes
Vereadora (CDS-PP)

Pelouros: Ação Social, Habitação Social, Cultura, 
Comunicação e Imagem, Qualidade e Modernização 
Administrativa.

Atendimento: Quarta-Feira

Sónia Andrea Rodrigues Pereira Pires
Vereadora (PSD)

Pelouros: Educação, Juventude e Desporto, Formação e 
Qualificação, Saúde, Turismo.

Atendimento: Quarta-Feira

Vereadores em regime de não permanência:

- Luís Miguel Gonçalves Rodrigues (PS)
- Luís Henrique Grácio Azevedo (PS)
- Maria Margarida Marinheira Dias Cascarejo (PS)

Município de Alijó
Rua General Alves Pedrosa, n.º 13  
5070-051 Alijó

Telefone: (+351) 259 957 100 
Email: geral@cm-alijo.pt
Site: www.cm-alijo.pt
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Piscinas Municipais
Telefone: 259 957 103  
Email: desporto@cm-alijo.pt

Posto de Turismo
Telefone: 259 950 095  
Email: turismo@cm-alijo.pt

Núcleo Museológico de Favaios
Telefone: 259 950 073  
Email: museu.favaios@cm-alijo.pt

Em caso de Emergência
112

Em caso de Incêndio
117

Linha Saúde 24
808 24 24 24

Executivo Municipal Permanente

Coligação Afirmar a Nossa Terra

www.cm-alijo.pt
www.facebook.com/municipioalijo
www.youtube.com/municipioalijo
www.instagram.com/municipioalijo
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