


Mensagem do Presidente
Alijó, um território humanizado!
O concelho de Alijó é delimitado geograficamente pelos rios Douro, Tua, Tinhela e Pinhão e pela “Serra de Perafita”. Tem 
uma área aproximada de 300 Km2 e pertence à Comunidade Intermunicipal do Douro.
Inserido na Região Demarcada do Douro, este Município que é um pedaço do “Reino Maravilhoso” de que nos fala 
Miguel Torga, tem duas microrregiões distintas:

A zona que se estende desde o Planalto de Alijó até à “Serra de Perafita e ao rio Tinhela e Tua onde, além da floresta 
tipicamente trasmontana, predominam espécies ajustadas ao clima da região, algumas delas características da parte 
meridional do país, como é o caso da amendoeira, da figueira, da oliveira, da laranjeira e outras árvores de fruto bem 
como a produção de hortícolas e alguma pastorícia. É nesta parte do concelho, mais propriamente na margem direita 
do rio Tua, que se situa uma mancha de floresta, maioritariamente de sobreiro e “matos mediterrânicos”, que é uma das 
“portas de entrada” no Parque Regional Natural do Vale do Tua.

A zona que vai desde o planalto de Alijó até aos rios Pinhão e Tua, de caraterísticas mediterrânicas, em que prevalece a 
cultura vitivinícola (nesta microrregião são produzidos vinhos do Porto, Moscatel e de Mesa de qualidade ímpar a nível 
mundial), numa paisagem humanizada – PATRIMÓNIO MUNDIAL – onde se destacam o “carácter único do território, 
a relação natural da cultura do vinho com a oliveira”, a “autenticidade e integridade da paisagem cultural” e o trabalho 
imensurável do homem, ao longo de séculos, na construção de muros de xisto que são poemas esculpidos na paisagem.

O Município de Alijó - um território humanizado que recebe quem o visita com um sorriso de mosto, espera por si 
todos os dias do ano.
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Município de Alijó assinou Acordo Coletivo de Trabalho

No dia 29 de dezembro foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho - ACEP - entre o Município de Alijó e as 
Associações Sindicais representativas dos trabalhadores do Município, o STAL e o SINTAP.
Estiveram presentes na Assinatura por parte do Município o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. vereadores permanentes, 
por parte do STAL estiveram presentes dois membros da Direção Nacional e por parte do SINTAP o Vice-Secretário 
Geral.
O Sr. Presidente da Câmara disse nessa ocasião que foi com muita satisfação que viu concretizada a assinatura do 
Acordo onde estão plasmados os interesses das partes intervenientes. Relembrou, ainda, que o Município está a 
praticar as 35 horas estabelecidas no acordo.
Por parte do STAL e do SINTAP também foi manifestado o agrado pela assinatura do respetivo Acordo Coletivo de 
Trabalho.
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Feira dos Reis de Vila Verde
Já é uma tradição centenária a realização da Feira de Reis em Vila Verde, concelho de Alijó. As centenas de pessoas 
que acorrem anualmente a esta localidade todos os dias 6 de janeiro reconhecem que a feira e o concurso pecuário 
ali realizado é um marco da nossa região.
Este ano sem exceção realizou-se mais um concurso de gado bovino com raças autóctones da região, onde foram 
avaliados em competição belos exemplares, destacando-se as características de cada raça. No final da manhã foram 
entregues os prémios aos vencedores pelas múltiplas entidades convidadas.
Seguiu-se o almoço de convívio de Reis onde as pessoas tiveram a oportunidade de se deliciar com o que de melhor 
de produz na região.
O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, Carlos Jorge Magalhães, no discurso final realçou uma vez mais as 
potencialidades desta feira e a aposta na valorização e divulgação dos produtos endógenos, mais-valia económica 
desta região.
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Agrupamento de Escolas de Alijó recebeu Parlamento 
dos Jovens

O Agrupamento de Escolas de Alijó aderiu uma vez mais à iniciativa Parlamento dos Jovens, recebendo no dia 18 de 
janeiro o Deputado Pedro Pimentel e o Presidente da Câmara de Alijó, Carlos Jorge Magalhães para uma sessão de 
apresentação e de trabalho. Nesta sessão participaram alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário.
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens do 2.º e 3.º ciclo 
do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, privado e cooperativo do Continente, das 
Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa. O programa culmina com a realização anual de 
duas Sessões Nacionais na Assembleia da República.
Os objetivos do programa são proporcionar uma educação para a cidadania, estimulando o gosto pela participação 
cívica e política; dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do 
debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses…
Após a apresentação das funções dos parlamentares e da Assembleia da República abriu-se espaço para a colocação 
de questões e gerou-se um intenso debate sobre os temas em discussão: Racismo, Preconceito e Descriminação.
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Colocada nova proteção na Ponte da Ribeira

Os utilizadores da estrada que faz a ligação entre os Municípios de Alijó e de Sabrosa podem agora utilizar a 
Ponte da Ribeira com maior segurança pois foi ali colocado um novo gradeamento.
A colocação deste equipamento iniciou-se no passado dia 21 de janeiro substituindo a antiga grade de proteção 
que se encontrava em mau estado de conservação e danificada devido a alguns acidentes rodoviários ali ocorridos.
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Presidenciais 2016

Confira aqui os resultados finais das eleições presidencias do Concelho de Alijó 

-6-

*Versão Impressa - Para consultar os resultados finais aceda à página de internet 
do Município de Alijó em www.cm-alijo.pt

http://www.cm-alijo.pt/uploads/news/690/10.pdf


Alijó presente na Feira Internacional de Turismo e 
Gastronomia de Ourense

O Município de Alijó esteve presente, entre os dias 03 e 07 de fevereiro, no 17.º Salão Internacional de Turismo e 
Gastronomia de Ourense, na Galiza.
Este certame contou com a presença de produtores vitivinícolas e de empresários turísticos do nosso concelho que 
aceitaram o desafio lançado pela Câmara Municipal para expor e divulgar os seus produtos.
A iniciativa nasceu de uma parceria entre o Município de Alijó e a Entidade de Turismo do Porto e Norte, onde o 
Município esteve em destaque no dia 04 de fevereiro.
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O dia 04 de fevereiro foi dedicado ao Município de Alijó no espaço da região de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, na Feira de Gastronomia e Turismo Xantar, em Ourense.
Foram dados a degustar produtos regionais e apresentadas propostas turísticas do Concelho de Alijó aos visitantes 
do certame.
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Carnaval comemorado em Alijó

As crianças do Agrupamento de Escolas de Alijó e as IPSS do Município organizaram um desfile carnavalesco pelas 
ruas desta vila.
O corso deste ano contou com a participação dos pequenos foliões de todo o Agrupamento e dos idosos de várias 
Associações do Concelho, que como vem sendo habitual, trouxeram muita animação à Vila.
Com trajes bem cuidados era visível no rosto de todos a satisfação por participarem em mais um desfile de Carnaval, 
mantendo assim viva esta tradição.
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Universidade Sénior de Alijó vai arrancar brevemente
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A Câmara Municipal de Alijó vai criar uma Universidade Sénior que terá a sua sede na Biblioteca Municipal.
Conscientes da importância de uma vida ativa, que nos apresente desafios, independentemente da idade, e que nos 
permita estabelecer laços de amizade e convívio, acreditamos que este projeto poderá dar resposta a muitos dos 
desejos e aspirações das pessoas do nosso Concelho.
A Universidade Sénior dirige-se a todos os munícipes maiores de 55 anos que tenham vontade de aprender e conviver, 
sem o peso da avaliação e a rigidez das regras do ensino oficial. Trata-se de um espaço para desfrutar da companhia 
dos demais e, em simultâneo, enriquecer o conhecimento de uma forma simples e prática. Algumas das disciplinas 
disponíveis são, por exemplo, a Pintura, a Informática, as Artes Decorativas, o Inglês, entre outras.
As inscrições estão abertas até 31 de Março e podem ser realizadas na Biblioteca Municipal, presencialmente ou por 
telefone.
Haverá uma apresentação da Universidade à comunidade no dia 3 de Março, às 15h, na Biblioteca Municipal e as aulas 
terão início no dia 4 de Abril. Para mais informação, poderão também dirigir-se à Junta de Freguesia ou contactar a 
Biblioteca Municipal de Alijó.
Contamos com a vossa participação neste projeto em que muito acreditamos, desejando que ele seja de todos e para 
todos!
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Na sequência da aprovação em fevereiro de 2015 de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal 
do Douro (CIMDOURO), ao Eixo Prioritário II do Programa Operacional Temático Valorização do 
Território, relativa à Melhoria da Eficiência Energética na Iluminação Pública no Douro, por forma a 
reduzir os consumos energéticos neste setor e consequentemente os custos de exploração envolvidos a 
cargo das autarquias, os Municípios integrantes têm vindo a executar as intervenções previstas que, na sua 
globalidade e de acordo com a referida candidatura, abrangem a instalação de 77 armários Reguladores 
de Fluxo Luminoso (RFL), 5 770 luminárias eficientes (LED e VSAP), 6 078 Balastros Eletrónicos (BE) 
multinível, 101 óticas LED em semáforos e 10 Sistemas de Controlo, Gestão e Monitorização (SCGM) 
envolvendo um total de investimento de 3 873 669,20€ - com uma taxa de co-financiamento (Fundo de 
Coesão) de 85% - e uma redução de energia em 5 087,2MWh/ano (cerca de 2,39ktCO2), traduzindo-se 
num decréscimo de custos esperados de 556 410€/ano.
No que ao Município de Alijó diz respeito, o valor final investido foi de 191 538,89€, com um co-financiamento 
do Fundo de Coesão de 162.808,05€, englobando a instalação de 2 aparelhos RFL, 95 luminárias eficientes 
(52 LED e 43 com lâmpadas VSAP) e 1 252 BE de triplo nível para aplicação em luminárias existentes.
Com esta intervenção, o Município espera obter uma redução do seu consumo anual de energia de cerca de 
275,6MWh (129,5 tCO2), correspondendo a uma poupança estimada de 35 728€/ano.
A concretização deste projeto permitiu que o Município de Alijó, para além da obtenção das poupanças 
inerentes ao projeto implementado, pudesse também renovar as redes de Iluminação Pública com 
equipamentos mais eficientes, mais atuais e mais amigos do ambiente, possibilitando aos seus munícipes 
um serviço de melhor qualidade a menores custos, ajudando igualmente a atingirem-se os objectivos da 
Política Energética Nacional.

ILUPUBDouro - Iluminação Pública
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EDIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALIJÓ
S U M Á R I O

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATAS

EDITAL

REGIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL 

ATAS

- Ata da Reunião Ordinária do dia 7 de janeiro de 2016

-Ata da Reunião Ordinária do dia 18 de janeiro de 2016

-Ata da Reunião Ordinária do dia 28 de janeiro de 2016

-Ata da Reunião Ordinária do dia 5 de fevereiro de 2016

EDITAIS

REGULAMENTOS

DESPACHOS

AVISOS 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS
CONCURSOS PÚBLICOS
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*Versão Impressa - Para consultar os documentos constantes deste sumário aceda à página de internet do Município de Alijó em 
www.cm-alijo.pt/boletins_municipais

TAXAS

- Ata da Reunião Ordinária do dia 11 de dezembro de 2015

- Ata da Reunião Extraordinária do dia 17 de dezembro de 2015

- Ata da Reunião Extraordinária do dia 29 de dezembro de 2015

- Deliberações aprovadas pelo Executivo Camarário em Reunião de Câmara 
Ordinária do dia 19 de fevereiro de 2016

- Regulamento interno de duração, horário de trabalho e controlo de assiduidade e 
pontualidade dos colaboradores da Câmara Municipal de Alijó
- Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios e Apoios às Associações do 
Concelho de Alijó

- Ata da Assembleia Municipal do dia 30 de dezembro de 2015

- Deliberações aprovadas em Assembleia Municipal em Sessão Ordinária 
realizada no dia 27 de fevereiro de 2016 

http://cm-alijo.pt/pagina/96
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Actas/2016/Ata-07-01-2016.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Actas/2016/Ata-18-01-2016.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Actas/2016/Ata-28-01-2016-2.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Actas/2016/Ata-05-02-2016.pdf
http://cm-alijo.pt/pagina/19
http://cm-alijo.pt/avisos
http://cm-alijo.pt/pagina/266
http://cm-alijo.pt/concursos
http://cm-alijo.pt/taxas-do-municipio
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Actas/2015/Ata-11-12-2015.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Actas/2015/Ata-17-12-2015.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Actas/2015/Ata-29-12-2015.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Editais/2016/Edital_2016-02-19.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Documentos/Editais/2016/Edital_2016-02-19.pdf
http://cm-alijo.pt/regulamentos-da-camara/download/id/34
http://cm-alijo.pt/regulamentos-da-camara/download/id/34
http://cm-alijo.pt/regulamentos-da-camara/download/id/36
http://cm-alijo.pt/regulamentos-da-camara/download/id/36
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Assembleia/Actas/2015/ACTA_DA_SESSAO_ASSEMBLEIA_MUNICIPAL_30-12-2015.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Assembleia/Editais/2016/deliberacoes/Deliberacao-AM-27-02-2016.pdf
http://cm-alijo.pt/uploads/assets//Autarquia/Assembleia/Editais/2016/deliberacoes/Deliberacao-AM-27-02-2016.pdf
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