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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E NOVE D E JUNHO DE DOIS 

MIL E QUINZE ========================================================= 

ATA N.º 03/2015 

========== Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, realizou-

se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Moimenta da Beira, a Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, conforme convocatória previamente enviada 

a todos os seus membros, datada de dezassete do corrente mês. ---------------------------------- 

----- A sessão teve o seu início pelas nove horas e quarenta e cinco minutos, tendo a Mesa 

sido presidida pelo respetivo Presidente, Alcides José de Sousa Sarmento e secretariada 

pelo Segundo Secretário, António Pedro Pereira Dias, em substituição da Primeira 

Secretária, Maria Teresa Adão Chaves, que por motivos profissionais não pode 

comparecer e como Segundo Secretário, José Manuel de Andrade Ferreira. -------------------- 

----- Após a constituição da Mesa, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Alcides José de Sousa Sarmento , cumprimentou todo o Plenário da Assembleia, bem 

como o Executivo presente e deu saudações especiais ao senhor engenheiro Paulo 

Noronha, Secretário do Executivo da CIMDouro e a outra saudação especial foi para a 

Gente da Nave, instituição que ia ser homenageada por proposta da Assembleia Municipal, 

em virtude de ter subido à divisão distrital do campeonato de futebol  sénior da Associação 

de Futebol de Viseu. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- De seguida, propôs ao Plenário a troca da ordem dos trabalhos, por duas razões de 

excecionalidade, isto é, que Antes do Período da Ordem do Dia, se tratassem os dois 

primeiros pontos, da Ordem do Dia,  sendo o primeiro a homenagem à Gente da Nave e o 
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segundo ponto referente a assuntos da CIMDouro, representada pelo engenheiro Paulo 

Noronha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dado que não houve oposição e nem outra alternativa à proposta, deu-se início à 

sessão, começando pelos pontos um e dois da Ordem do Dia. ======================  

===== Entrou-se no Ponto Um do Período da Ordem do Dia , com vista à Homenagem à 

Gente da Nave – Associação de Promoção Social de Alvite, pela subida à divisão do 

campeonato de futebol sénior da Associação de Futebol de Viseu -------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal começou por referir que esta homenagem é 

feita pelo Órgão Executivo da Câmara Municipal e pelo Órgão Deliberativo da Assembleia 

Municipal . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Abriu uma ronda de inscrições  e deu a palavra ao Membro da Assembleia José 

Manuel de Andrade Ferreira que, após cumprimentar todos os presentes, quis felicitar a 

Associação Gente da Nave pela subida à Divisão de Honra e por ter sido Campeã da 1.ª 

Divisão Série A, Norte de futebol sénior onze de Viseu e apresentou os parabéns aos 

sócios, apoiantes, colaboradores, à Vila de Alvite, ao concelho, à região e ao município 

pelo apoio dado e pelas condições criadas para o fomento do futebol. ---------------------------- 

===== Tendo sido dada a palavra ao Vereador Cristiano Dias de Almeida Costa Coelho,  

ele começou por referir que, nas nossas terras, o desporto não é esquecido e continuam a 

entender que dar oportunidade ao desporto e praticá-lo é, acima de tudo, uma componente 

importante a todos os níveis na sua formação, pelo que a oposição não poderia ficar 

indiferente perante tamanho feito. =========================================== 
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------ Em seguida, foi concedida a palavra ao mentor da proposta deste louvor, o Membro 

da Assembleia Sidónio Clemêncio da Silva,  que acredita ser uma homenagem justa a 

uma instituição que se tem dedicado ao desporto e à ajuda às nossas gentes. Agradeceu à 

Assembleia Municipal por ter aprovado a proposta. Sente um orgulho redobrado por ter 

sido um dos sócios fundadores, na década de 90. A Associação Gente da Nave tem 

divulgado bem o nome da nossa região, pelo que merece os parabéns. -------------------------- 

===== Usando, seguidamente, da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, José 

Eduardo Lopes Ferreira,  referiu o seu regozijo, enquanto Presidente da Câmara e 

cidadão. Esta associação tem vindo a preservar a memória do povo serrano, através do 

museu. Agradeceu  à Assembleia Municipal de Moimenta da Beira pela abertura que 

sempre teve para permitir que os recursos escassos também possam ser dedicados ao 

desporto. Hoje, Moimenta da Beira é um dos concelhos da região, onde se pratica mais 

desporto e onde o desporto tem mais qualidade e com resultados desportivos dos 

melhores, por isso vai esforçar-se para ser capaz de apoiar a Associação Gente da Nave e 

o seu atual presidente pode ter essa certeza completamente diferente do que teriam, se por 

lá não tivessem passado. Referiu-se, ainda, às dificuldades financeiras encontradas na 

participação nas competições e na garantia da saúde dos atletas, componentes em que o 

governo devia comparticipar. O trabalho desta associação faz dos seus elementos e dos 

jogadores campeões distritais, mas principalmente, campeões da solidariedade, da 

amizade. ==============================================================               

 ===== O Presidente da Assembleia concedeu a palavra ao Presidente da Associação 

Gente da Nave, Paulo Clemêncio,  que, após cumprimentar todos os presentes e 
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agradecer todas as palavras proferidas pelos oradores anteriores, afirmou:  é com enorme 

prazer que estamos presentes nesta reunião da Assembleia Municipal, para, em nome de 

todos aqueles que constituem a Associação Gente da Nave, receber o reconhecimento 

pela conquista do título de campeão da 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de 

Viseu. Este foi um título inédito neste clube e é, apenas, a segunda vez que conseguimos 

subir à divisão de honra. Este título é fruto do empenho de muita gente, evidenciado pelo 

fantástico grupo de trabalho que é constituído pelos nossos atletas, ( os Capitães Marco e 

Albino), a equipa técnica liderada pelo Carlos Pinto, com ajuda também do Toni, mas não 

esquecendo a ajuda de toda a nossa direção. ------------------------------------------------------------

----- Quero, neste momento, aproveitar para fazer uma especial referência a alguém que, 

neste percurso, tem tido um papel muito importante de proximidade entre a direção e o 

grupo de trabalho e que, na realidade, desempenha um relevante papel na vida do clube. 

Refiro-me ao nosso membro José Carlos conhecido por Braz. Ele, como o grupo de 

trabalho sabe, faz um pouco de tudo. Nada funciona, se ele não estiver presente. -------------

----- Este título é a concretização de um sonho menor que poucos ousaram ter na Gente da 

Nave, mas será apenas o início de um longo, difícil e certamente sinuoso percurso rumo 

àquele que sempre foi, para mim dirigente, o “sonho maior”, o sonho principal – que é a 

consolidação do clube durante várias épocas na divisão de honra da AF de Viseu. ------------

----- Se quisermos ser honestos e sérios, sabemos das dificuldades que vamos ter na 

próxima época. Basta olhar para os clubes que vão participar na divisão de honra e com a 

exceção do Alvite, do Ferreira de Aves, do Molelos e do Silgueiros, todos os outros clubes 

são clubes da sede do concelho. É também motivo de orgulho para este clube tão pequeno 
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e modesto poder ombrear com esses clubes muito mais antigos e com outro poder 

económico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tal como Martin Luther King no seu histórico discurso público realizado na década de 

60 em Washington, também “Eu tenho um sonho”, embora, por razões óbvias, em nada se 

compare à importância e ao impacto daquele que já foi considerado, muitas vezes, o 

melhor discurso de todos os tempos (para quem não sabe, foi o discurso que ajudou a 

lançar as sementes de união e coexistência harmoniosa entre pessoas de cor diferente nos 

Estados Unidos). Seja como for, o meu “sonho” de presidente da Gente da Nave não é 

apenas a simples subida de divisão, mas Sim a construção de um clube que participe 

regularmente na divisão de honra. ---------------------------------------------------------------------------

----- Nós, Gente da Nave, hoje, estamos aqui pelo desporto, mas Gente da Nave é muito 

mais que futebol, é história, é tradição, é educação. Este título é também para todos os 

nossos emigrantes, que nos acompanham semanalmente, sofrendo com as nossas 

derrotas, mas vibrando com as nossas vitórias. ----------------------------------------------------------

----- Este ano estamos a comemorar os vinte anos de existência desta instituição e este 

título é a página mais brilhante na história do clube e, por esse motivo, este título é 

dedicado também aos sócios fundadores, alguns deles aqui presentes e ainda muito ativos 

no clube – José Eduardo, Sidónio Clemêncio, Edácio Semitela, Manuel Silva e João 

Faustino. Todos nós somos sabedores das enormes dificuldades que os clubes têm, mas 

também sabemos das dificuldades que os municípios têm atravessado, no entanto este 

Município, liderado por um dos nossos sócios fundadores, sabe da importância do 

desporto. Os resultados desportivos do concelho estão à vista. Obrigado câmara municipal  
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e Sr. Presidente José Eduardo pelo apoio económico concedido à gente da nave, mas 

também a todos os outros clubes do concelho. Deve ser um orgulho para a Câmara 

Municipal ser um dos poucos concelhos que vai ter duas equipas na divisão de honra na 

próxima época. Apenas Moimenta, Sátão, Viseu e Castro Daire vão ter dois clubes nesta 

divisão. Posso garantir de tudo fazermos, do que estiver ao nosso alcance, para 

dignificarmos o nome de Alvite e de Moimenta da Beira por todo o distrito. ----------------------- 

----- Obrigado, Assembleia Municipal por esta homenagem. ======================== 

==== Seguidamente, o Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao Segundo 

Secretário, António Pedro Pereira Dias, para fazer a chamada, nos termos estipulados no 

n.º 1, do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, verificando-se a presença dos 

seguintes membros: Alcides José de Sousa Sarmento, José Manuel de Andrade Ferreira,  

Joaquim Filipe Santos Rodrigues,  António Humberto Paiva Matos, Teresa Cecília Coelho 

Carvalho, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, António Pedro Pereira Dias, 

Sidónio Clemêncio da Silva, António José de Macedo, Jorge Mota dos Santos,  Sidónio da 

Silva Meneses, António Francisco Pinto Reis, Maria Emília Martins Gomes da Costa, Fábio 

Ricardo Morgado Gomes .Francisco José Cardoso de Moura e os Presidentes de Junta das 

Freguesias de Arcozelos, António Eduardo Lopes Morgado, de Alvite, António José 

Monteiro dos Santos, de Baldos, João Augusto Gomes Oura, de Cabaços, João Benedito 

de Deus Xavier, de Caria, Armando Nunes Mota, de Castelo, Vítor Manuel Gomes de 

Carvalho, de Leomil, José Luís dos Santos Rosário, de Moimenta da Beira, Francisco José 

de Lima Ribeiro Gomes, de Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho, do Sarzedo, 

Helena Maria Correia dos Santos Seixas, de Sever, Marcelino Ramos Ferreira, do Vilar, 
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Fernando Manuel dos Santos Vilaça, da União de Freguesias de Paradinha e Nagosa, 

André Trindade de Sousa, da União de Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e 

Ariz, José Dias Lopes e da União de Freguesias de Peva e Segões,  Pedro João de Jesus 

Sousa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O presidente da Assembleia Municipal justificou as ausências dos seguintes membros: 

Maria Teresa Adão Chaves, António José Tojal Rebelo, Carlos Alberto de Meneses Bento, 

Susana Duarte Morais, Cláudia Marisa Gomes Rodrigues, Celita Maria Pereira Leitão e do 

Presidente da Junta da Freguesia da Rua, António Manuel Pinto da Silva. ----------------------- 

===== De seguida e  dada a existência de quórum,  passou-se para o Ponto Dois , 

referente à Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região do Douro (2014-

2020) – Apreciação - Convocação do Secretariado Executivo – alínea a) do n.º 5 do art.º 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo que foi concedida a palavra ao 

Presidente da Câmara Municipal  que se referiu ao engenheiro Paulo Noronha, Secretário 

Executivo da Comunidade Intermunicipal do Douro, e ao papel que desempenha. ---------------- 

==== Usou, então, da palavra o Engenheiro  Paulo Noronha, Secretário do Executivo da 

Comunidade Intermunicipal do Douro,  que cumprimentou os presentes e agradeceu o 

convite e explicitou que o motivo por estar na reunião se prendia com a Estratégia 

Integrada de Desenvolvimento para o próximo período de programação, a Estratégia 

Europa 2020. A nossa Estratégia Integrada é a concretização desta Estratégica de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial – ITI Douro 20 20. ----------------------------------------------

-----  Em termos de enquadramento, referiu que a Comunidade Intermunicipal do Douro é 

uma Associação de dezanove Municípios que formam uma área de 4.100Km2, onde vivem 
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206.000 habitantes e tem como particularidade a união do rio Douro, no qual existem duas 

zonas de Património Mundial. ------------------------------------------------------------------------------- --

------Relativamente à Estratégia Europa 2020, é o resultado de um novo pensamento que a 

União tem para atingir um maior crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, tendo 

como grandes objetivos a luta contra a pobreza, a energia, a inclusão social e o emprego. -

----- A política de Coesão da União é revista de sete e sete anos e, portanto, vive-se num 

novo período de Programação e, desta vez, a política da união alterou-se completamente. -

---------Pela primeira vez, existe o que se chama Quadro Estratégico Comum, um conjunto 

de regras iguais para todos e que são aplicáveis a todos os Fundos Europeus, chamados 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), onde estão incluídos todos os 

Fundos Comunitários que existem, quer o Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e 

das Pescas (FEAMP) – não existe nesta região -, o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) - que é o maior que temos -, o Fundo Europeu Agrícola e de 

Desenvolvimento Rural (FEADR) – também muito importante neste território -, o Fundo 

Social Europeu (FSE) e o Fundo de Coesão (FC). Estes cinco Fundos têm uma Estratégia 

Integrada que vai levar a um maior crescimento.  A União pretende que haja uma utilização 

articulada destes Fundos, de modo a serem complementados e permitir que atinjam o 

resultado final que é o emprego e o crescimento. --------------------------------------------------------

----- A partir deste Quadro Estratégico Comum, com cada Estado-Membro, é estabelecido 

um Acordo de Parceria. Este Acordo de Parceria é um Plano Estratégico que é negociado 

com a Comissão Europeia que define como é que aqueles cinco fundos vão ser utilizados 

em cada um dos Países. Estes acordos são estabelecidos com todos os Estados-
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Membros. O primeiro foi estabelecido pela Dinamarca, em maio de 2014, e o acordo de 

Parceria com Portugal foi feito em 30 de julho de 2014. É um documento político negociado 

entre a Comissão e o Governo Português e, a partir deste Acordo de Parceria, são 

negociados os Programas Operacionais. Cada uma das regiões NUTII da Europa – em 

Portugal existem as cinco regiões do continente mais as das regiões autónomas -, 

negociaram o “chapéu” de acordo de parceria, negociaram um conjunto de ações concretas 

e surgiu, no nosso caso, o Programa Operacional Regional do Norte 2020 (PO) que tem 

um conjunto de investimentos e de prioridades para o período de programação de 2014-

2020. Decorrente deste Quadro Estratégico Comum, pela primeira vez, há onze objetivos 

temáticos que são iguais em toda a Europa e cinquenta e duas prioridades de 

investimentos que também são iguais. No caso Norte 2020, a Comissão da Coordenação 

da Região Norte negociou com Bruxelas cada uma das prioridades e dos investimentos. 

Dentro do País e dos POs Regionais, o nosso é o que tem o maior volume financeiro, cerca 

de quatro milhões de euros para este período de 2014-2020 e foi aprovado em 18 de 

dezembro de 2014. Uma das outras novidades que o novo quadro Estratégico traz é a 

possibilidade de haver Investimentos Territoriais Integrados, ou seja, um conjunto de 

investimentos, ou um bloco financeiro para uma determinada área territorial, sendo um 

pouco uma declinação dos Programas Operacionais num território mais pequeno. Para 

haver um Investimento Territorial Integrado, tem de haver um território, uma estratégia de 

desenvolvimento territorial integrada, um conjunto de ações e acordos de Governação. 

Esta ferramenta foi a que a União disponibilizou e não é obrigatória. A Comunidade 

Intermunicipal do Douro, não querendo ficar de fora desta estratégia e desta oportunidade, 
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delineou esta estratégia integrada de desenvolvimento territorial, que é um dos elementos 

base da ITI  e, numa próxima sequência, elaborou o Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial do Douro. Estas duas atividades foram apoiadas por duas equipas de 

consultores diferentes e tiveram só um financiamento do Programa Operacional da 

assistência técnica. Relativamente à Estratégia Integrada, foi construída com base num 

conjunto de pressupostos. Houve uma primeira fase em que foi feito o diagnóstico da 

região, utilizando os recursos todos que já foram feitos e que são muitos nesta região e, por 

outro lado, um conjunto de reuniões temáticas e entrevistas a entidades, desde as 

entidades locais, as universidades, os organismos da organização central, instituições de 

solidariedade social e outros. Com todas estas análises, foi construída uma visão para a 

região 2020, bem como um conjunto de eixos estratégicos que nos permitem chegar a esta 

visão. A partir destes eixos estratégicos e em função dos instrumentos comunitários 

existentes, quer no Portugal 2020, quer no Norte 2020, foi construído um Plano de Ação 

que contempla as necessidades possíveis para se poder concretizar esta estratégia.que é 

de toda a região. As atividades da região que pretendam enquadrar-se no próximo período 

de programação tem de ter ligação a esta Estratégia. Do diagnóstico, saíram grandes 

números e, de acordo com os  Censos 2011, somos 206 mil residentes. Estes dezanove 

municípios tiveram uma variação negativa de 23% da população com idade igual ou 

superior a 65 anos, em 2013, uma taxa de 12% de desemprego e temos 83% do PIB pc da 

NUTII Norte. Temos a terceira posição em Índice Sintético de Qualidade Ambiental, mas 

somos os segundos da Região Norte com menor capacidade de gerar riqueza por 

habitante. 7% das empresas têm nove ou menos trabalhadores e, em média, 3,4 
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trabalhadores; 17% dos turistas são estrangeiros, mas quase metade fica de estadia no 

período de julho e setembro, 6,5% do território é classificado como Área Protegida e 14% 

encontra-se afeto à Superfície Agrícola Utilizada. Feito este diagnóstico, projeta-se para o 

horizonte temporal de 2020 um território que tenha + Identidade, porque afirma e valoriza 

as tradições populares, os seus patrimónios e as festas ancestrais dos produtos endógenos 

(vinho, maçã, amêndoa, azeite, castanha, cereja e enchidos); uma região que + Inteligente, 

porque gere os recursos de forma mais eficiente e sustentável e prioriza investimentos 

inovadores e competitivos a nível Internacional; uma região +Inclusiva, porque reconhece 

que a competitividade e a coesão territorial são “duas faces da mesma moeda” e não 

podem andar dissociadas; um território +Integrado, porque, apesar de estar num território 

mais alargado, tem uma tradição de trabalho em rede e promove e reforça a sua cultura e 

tradições, uma viticultura “terroir”, a competitividade e a coesão económica social e, cada 

vez mais, afirma-se como região de referência, pela valorização dos seus produtos 

endógenos e pelas ofertas turísticas.  A partir desta visão, foi construído um conjunto de 

apostas “Vintage 2020” para, em 2020, se conseguir concretizar os objetivos. -------------- ---

----Redução das assimetrias sociais e territoriais que pretende promover a inclusão ativa de 

caráter inovador e a economia social; -----------------------------------------------------------------------

- Promoção da qualificação dos recursos humanos como instrumento facilitador de 

empregabilidade e do aumento do sucesso ensino-aprendizagem; ---------------------------------

----- Reforço da inovação, competitividade e internacionalização, por via da promoção de 

redes e do empreendedorismo associados à valorização de recursos endógenos, 

diversificando a base de atividades económicas da região; -------------------------------------------
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----- Promoção da iniciativa empresarial para a qualificação, diferenciação e dinamização  

da oferta turística para consolidar e melhorar a imagem de destino turístico do Douro, uma 

vez que é conhecido internacionalmente; ------------------------------------------------------------------

----- Promoção da mobilidade e da conetividade interna e externa da região, apesar de 

termos um conjunto vasto, é fundamental que, cada vez mais, haja uma maior conetividade 

entre as diferentes regiões do território; ---------------------------------------------------------------------

-----------Valorização da excelência do património cultural e natural e de qualidade ambiental 

e urbanística que a região possui; ---------------------------------------------------------------------------

Promoção da eficiência energética e da utilização de energias renováveis, que é um dos 

assuntos que a União Europeia muito preza, como a questão da eficiência energética nas 

empresas, na habitação e a nível das infraestruturas públicas e a adoção de estratégias de 

baixo teor de carbono; -------------------------------------------------------------------------------------------

-------Valorização de um modelo policêntrico no sistema territorial do Douro - apesar da 

existência de um eixo de três cidades, onde reside uma boa parte da população, não 

podem deixar de ser valorizados, cada vez mais, os centros urbanos que estão à volta 

dessa rede e que vão, de certa forma, promover a sustentabilidade e a coesão territorial ; --

----- Valorização da projeção do Douro numa região mais alargada e de referência à escala  

nacional e global e o reforço da capacitação empresarial e institucional e da cooperação e 

associação interempresarial e interinstitucional que é um dos pontos fracos do nosso 

território e o facto de haver empresas muito dispersas e com poucos trabalhadores. Neste 

mundo global, é necessário que estas empresas se unam e trabalhem em rede para 

poderem ganhar competitividade; ----------------------------------------------------------------------------



 

                                                                                                                                                                                      Fl.   

__________   

2015.06.29 

 
                                                                                                                                                               Livº. 13 

 
 
 

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            ASSEMBLEIA MUNICIPAL     

 
    TELEFONE:  (054)254 520 070  *  FAX: 254 520 071  *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt*  3620 – 324  MOIMENTA DA BEIRA 

 

 

102

---- Finalmente, a potenciação de um novo modelo institucional e de governação mais 

assente na cooperação do que no trabalho individual. --------------------------------------------------

----- A partir destas apostas, foram definidos três eixos temáticos e um eixo transversal. -----

------ O Primeiro Eixo tem a ver com a competitividade, o conhecimento e a inovação , bem 

como com o desenvolvimento do tecido empresarial do Douro com forte enfoque na 

promoção das vantagens competitivas regionais. --------------------------------------------------------

----- Os nossos setores estão alicerçados aos nossos  recursos endógenos, onde se 

destaca a agroindústria e o turismo. São atividades com impactos em vários segmentos de 

afirmação na região e os objetivos que estão subjacentes a este eixo têm uma 

multiplicidade de ambições que passam pela diversificação económica, pela criação de 

parcerias estratégicas, pela promoção da competitividade e da inovação empresarial e pela 

qualificação territorial. Este Eixo está subdividido em três vetores: ----------------------------------

-- Um Primeiro Vetor tem a ver com o desenvolvimento do setor agroalimentar e de outras 

fileiras produtivas de base endógena e um outro que se prende com o turismo e a visitação. 

-----Um Segundo Eixo ligado à sustentabilidade territorial, uma vez que a região tem 

valores ambientais e paisagísticos ímpares e de grande relevo à escala mundial e, 

portanto, é necessária uma intervenção fundamental nos mecanismos ligados à proteção e 

à salvaguarda deste território. Este eixo está dividido em três sub-eixos : Proteção do 

ambiente e paisagem e valorização do património; desenvolvimento e revitalização humana 

e promoção da eficiência dos recursos energéticos. ----------------------------------------------------

----- Um Terceiro Eixo muito importante, também, no nosso território, é a Inclusão e Coesão 

Social, porque, apesar da permanente e acelerada globalização, paradoxalmente, cada vez 
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mais aqui na região são visíveis, e de forma exponencial, os sinais preocupantes de 

fragmentação, de isolamento, de despovoamento sociodemográfico e de elevada exclusão 

ao nível social e territorial. No nosso caso, somos uma zona crítica, porque é um dos 

indicadores, onde o Douro não tem convergido com o resto do País, pelo contrário, tem 

divergido em questões ligadas à exclusão social, ao abandono e ao insucesso escolar, bem 

como ao desemprego. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Finalmente, o Eixo Transversal tem a ver com as Redes Territoriais e de Governação. 

Este é um eixo instrumental que ocorre desta fragmentação, quer das entidades 

empresariais e associativas, quer do próprio modelo de governação pública, sendo que 

uma maior articulação, concertação e partilha entre estes atores, obviamente, trará maior 

capacidade de atrair e implementar ações estratégicas com potencial competitivo. ------------

-----Com estes quatro eixos, foi criado um conjunto de linhas estratégicas de atuação, a que 

se chama Patamares para o Desenvolvimento (PD) e que se baseiam em redes de 

cooperação. Há um Pacto para a qualificação e a empregabilidade; Plataforma de 

conetividade territorial para as pessoas, comunidades e empresas; Rede de eficiência 

energética e energias renováveis; Plataforma de compromisso para um Douro Património 

da Humanidade sustentável; Rede para uma região inclusiva e empreendedora; Plataforma 

regional de conhecimento e inovação para a fileira agroalimentar; Pacto para a qualificação 

diferenciação e promoção da fileira turística; Promoção e reconhecimento de práticas de 

mérito e Rede para a modernização e qualificação administrativa. ----------------------------------

----- Estes patamares interligam-se com os eixos de cada um que correspondem a vários 

patamares. Para cada um destes Patamares, foram construídas várias ações. Esta 
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estratégia, nos termos do modelo da governação dos Fundos Europeus, é para servir de 

base ao financiamento comunitário que tem de ser submetido a reconhecimento. Foi feita 

uma candidatura em dezembro de 2014 e em fevereiro de 2015 e a estratégia foi 

reconhecida como válida, tendo-lhe sido atribuída uma pontuação de 4 , numa escala  de  1 

a 5. A partir desta estratégia que serve toda a região, as associações empresariais, as 

atividades económicas, as atividades sociais e a área de formação podem, quando se 

candidatarem, pedir referência àquilo que está e que faz parte desta estratégica 

reconhecida e contribui para a prossecução dos objetivos. ------------------------------------ -------

-----Dentro dos municípios, foi, então, preparado um contributo  para o Plano de Ação para 

Investimentos Territoriais Integrados, a que chamamos Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial que vão ser contratualizados com a Comunidade Intermunicipal do 

Douro e o resto é um “chapéu” para a região. São as iniciativas que a comunidade vai 

desenvolver. Este Pacto tem de ter um âmbito territorial e incide sobre o território de nível 

NUTSIII, conforme a EIDT reconhecida e tem a duração máxima de 7 anos, coincidindo 

com o período de programação 2014 a 2020 e vai ser avaliado em 2019, no qual todo o 

programa vai ser avaliado. É implementado, recorrendo ao instrumento regulamentar da 

união, chamados de Investimentos Territoriais Integrados(ITI) e tem um conjunto de 

intervenções, quer dos municípios, quer da comunidade, quer de outros parceiros que 

desde já ficam ligados a uma estratégia e tem um conjunto de investimentos que são 

limitados e que foram indicados como sendo os investimentos aos quais nós podíamos 

candidatar de acordo com o estabelecido no Acordo de Parceria e nos Programas 

Operacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- As tipologias de investimento que foram admitidas para serem contratualizadas têm a 

ver com as ações: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- Apoio à Modernização da Administração Local - este é um Fundo FEDER e há uma 

dotação de 24 milhões de euros para toda a região Norte; --------------------------------------------

----- Apoio à Utilização da Eficiência Energética e das Energias Renováveis nas 

Infraestruturas Públicas, para o qual o Norte afetou 75 milhões de euros, também é um 

Fundo do FEDER; -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Apoio ao Investimento para Adaptação às Alterações Climáticas e Proteção Civil que é 

um fundo de Coesão e um Programa Nacional de dotação de 8 milhões de euros; ------------

---------- Ações de Educação e Sensibilização Ambiental no setor de Resíduos, também um 

fundo de Coesão e um Programa Nacional de dotação de 0,5 milhão de euros; ----------------

----- Apoio à Criação de Emprego por Conta Própria, ao microempreendedorismo e à 

criação de empresas, sendo uma medida de Fundo Social Europeu, com uma dotação de 

75 milhões de euros para todo o norte. Uma tipologia complementar a esta que tem a ver 

com o FEDER e, portanto, estas duas tipologias, que nós chamamos prioridade de 

investimento, andam em paralelo, cada vez que houver o apoio à criação de emprego, com 

Financiamento Social Europeu para a contratação, há um financiamento FEDER para a 

instalação, estas duas medidas andam em conjunto. Para além da criação ao 

microempreendedorismo, também há a possibilidade de instalar viveiros de empresas e do 

apoio ao investimento em atividade por contra própria, microempresas e outras.----------------

----- Uma ação que se prende com a inclusão ativa de comunidades marginalizadas e 

grupo de riscos tem 82 milhões de euros e mais 27 milhões de euros do Programa  
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Nacional da Inclusão Social e Emprego. Uma medida de melhoria do acesso aos serviços 

sustentáveis e a cuidados de saúde e serviços sociais de interesse tem 25 milhões de 

euros a nível nacional. Uma medida para investimentos em infraestruturas e equipamentos 

sociais, sendo um fundo FEDER, tem 28 milhões de euros para a região norte; ----------------

------- Apoio a intervenções de redução e prevenção do abandono escolar e promoção da 

igualdade de acesso ao ensino, sendo um Fundo Social Europeu com 45 milhões de euros 

para a região Norte; ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma medida para investimentos em infraestruturas da educação pré-escolar e do 

ensino básico, sendo um Fundo FEDER com 52 milhões de euros para a região Norte ------

----- Finalmente, uma ação que tem a ver com regadios tradicionais, segurança de 

barragens, drenagem e estruturação fundiária, sendo um Fundo FEDER com 84 milhões de 

euros PDR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Foi feito um diagnóstico preliminar das prioridades estratégicas da região: uma 

identificação das principais linhas do Plano de Ação do ITI; definição de ações chave. 

Houve um alinhamento entre as Prioridades Estratégicas, as linhas do Plano de Ação e 

ações que podiam ser candidatadas. O Pacto tem um volume financeiro e 75% desse 

volume tinha de estar identificado em projetos. No caso da eficiência energética, foi dividida 

em três subitens e foi feita uma candidatura para a Reabilitação Energética dos Edifícios no 

valor de 10.549.00€ e há casos identificados, em Moimenta da Beira com investimentos 

que totalizam 813.684.00€. A Eficiência Energética e a Iluminação Pública estão num valor 

global de 3.878116.00€ e Auditorias, Diagnósticos e outros trabalhos estão contemplados 

para Moimenta da Beira em  42.105,00€. ------------------------------------------------------------------
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-----No apoio à Criação do Emprego por Conta Própria, temos um conjunto de propostas 

que vêm do Instituto de Emprego e Formação Profissional e o regulamento desta medida 

refere que só o Instituto de Emprego e Formação Profissional pode ser beneficiário, 

portanto, temos a MicroInvest e Invest+ , Invest Jovem são as propostas do IEFP. Por parte 

da Comunidade, há uma proposta para uma rede intermunicipal de promoção e apoio ao 

empreendedorismo na continuação da ITI Douro e um programa de incentivos de 

financiamento a empreendedores, com quase oito milhões de euros, que é equivalente ao 

que o IEFP tem. As propostas que fazem é só para desempregados registados no IEFP. O 

programa de incentivos que a comunidade pretende lançar dirige-se a todos os setores que 

queiram ser empreendedores. Outra medida paralela a esta tem a ver com o apoio à 

instalação de infraestruturas.. ----------------------------------------------------------------------------------

-----Uma das medidas que existe no PO Norte contratualizada, que não existe noutros POs, 

é a tipologia que se prende com Contratos de Emprego e Inserção. É uma medida da 

responsabilidade do IEFP , é uma da medidas de maior dotação que tem cerca de nove 

milhões de euros. Para além desta medida, temos o apoio à inclusão ativa de populações 

em situação de exclusão social e uma medida de cultura para todos. ------------------------------

----- Esta tipologia de atividades decorre do regulamento. Os regulamentos nacionais, 

contrariamente aos anteriores, são muito menos, são cinco e definem muito precisamente o 

tipo de intervenções. É uma das situações mais complicadas, porque há um conjunto de 

tipologias de intervenção a que gostaríamos de ter podido apresentar uma candidatura. O 

apoio a intervenções de redução e prevenção do abandono escolar e promoção da 

igualdade de acesso ao ensino é um plano que irá ser detalhado mais tarde, assim como 
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uma medida de investimentos e infraestruturas da educação pré-escolar e do ensino básico 

que está mapeada a nível nacional. A área social, a área da saúde e a área da educação, 

em termos de infraestruturas, estão naquilo que a Comissão Europeia chama de 

“Prioridade Negativa para o País”, ou seja, em termos estatísticos, o País já está acima da 

média da União. Para as estradas, a Comunidade Europeia não concede qualquer 

financiamento comunitário. No caso da saúde, das escolas e da ação social, o Governo 

Português tem de apresentar uma lista de investimentos. No caso das infraestruturas, há 

cento e trinta milhões de euros para a região norte, dos quais tocaram à região do Douro 

dezasseis milhões que foram distribuídos por seis escolas, uma das quais está em 

Moimenta da Beira, com um orçamento previsível de cerca de dois milhões de euros. 

Finalmente, Regadios Tradicionais, há uma candidatura que vem da Direção Regional da 

Agricultura e tem a ver com as melhorias das condições de segurança da Barragem de 

Armamar. Existe uma candidatura global para regadios na região e três propostas para 

Moimenta da Beira, no valor de quatrocentos e quarenta e cinco mil euros, isto é, para a 

Associação de Regantes da Junta de Agricultores, que são as entidades que se podem 

candidatar. As outras medidas todas, com a exceção da eficiência energética que é 

financiada a 95%, são financiadas a 85%. Os regadios são financiados a 100% e a medida 

de eficiência energética que é financiada a 95%, obriga à devolução do financiamento 

através da poupança. Portanto, a União Europeia, em termos de eficiência energética, só 

admite fundo não reembolsado no caso da habitação social e em condições muito 

especiais. No resto dos casos, há um financiamento na posição do incentivo e esse 

incentivo tem de ser devolvido ao longo do tempo. Não está, ainda, definido, entre a 
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Comissão Europeia e o Estado Português, qual é a percentagem de devolução. Nas                                                                                                                                   

atuais candidaturas, isso corresponde a 50%, isto é, 50% de incentivo tem de ser devolvido 

ao longo do tempo da poupança. -----------------------------------------------------------------------------                                                                

----- Em resumo, fizemos uma proposta de oitenta e três milhões de euros de investimentos 

e, nestes oitenta e três milhões de euros, estão metidos nove milhões que são para o 

Instituto de Emprego, vinte e cinco milhões de euros da Direção Geral da Agricultura e 

cerca de um milhão de euros do empreendedorismo. Estão metidos aqueles nove milhões 

de euros do Fundo Social Europeu que não é para uso direto dos municípios, mas para 

apoiar particulares. De utilização municipal, nestes oitenta e três milhões de euros, ficam a 

modernização administrativa, a eficiência energética, a gestão de catástrofes e o que diz 

respeito ao abandono escolar, aos equipamentos sociais, eventualmente se alguns forem 

municipais, podem não ser e provavelmente não serão. Apesar destes oitenta e três 

milhões de euros serem perto do orçamento que temos agora, na realidade, se tirarmos 

investimentos que não são da responsabilidade direta dos municípios, vai ficar um pouco 

mais reduzido. No caso do PO Norte, só a nossa candidatura vale cerca de sessenta e 

quatro milhões de euros. O PO Norte tem quatrocentos e vinte milhões de euros para 

distribuir. Fomos a NUTIII que mais se aproximou do que pediu e devemos ter entre 95% a 

97% do solicitado, enquanto há outras CIMs que vão ter 28% do que pediram e somos, a 

seguir à área metropolitana do Porto, a região que mais dinheiro vai receber, nesta 

tipologia. Relativamente aos programas nacionais, temos uma indicação do Ministério da 

Agricultura que este valor vai ter de sofrer uma redução muito substancial e, mantendo a 

informação do Ministério da agricultura, as três propostas de Moimenta da Beira estão 
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consideradas na versão final, mas não sabemos os valores. -----------------------------------------

-----Também nos POs Nacionais, há alguma indicação que estes nossos números estão de 

acordo com as expetativas deles, porque fomos suficientemente comedidos como fomos no 

PO Regional e, por causa disso, a autoridade de gestão agradeceu-nos o facto de termos 

apostado na proporção certa. No PDR, já tínhamos a noção de que nos tínhamos alargado 

demais e vamos obter uma redução significativa de valor. Finalmente, agradeceu e 

colocou-se à disposição para responder às questões que lhe forem dirigidas. -------------------

------- De imediato, o senhor Presidente da Assembleia abriu  uma ronda de inscrições, 

dando a palavra ao Membro da Assembleia Municipal, António Francisco P into Reis,  

que, após os cumprimentos, começou por referir que as Assembleias Municipais não 

podem estar alheias de forma alguma ao trabalho que o Conselho Executivo está a 

desenvolver. A presença do engenheiro Paulo Noronha vem, a seu ver, justificar e fazer a 

ponte de conhecimento entre a Assembleia Municipal e o Secretariado Executivo sobre 

aquilo que tem de ser desenvolvido. Entendemos que a CIMDouro não é, apenas, a 

paisagem tutelada pela UNESCO, a paisagem ímpar que está reconhecida como 

Património Mundial, não é só a imensidão do rio Douro, mas é também os concelhos que 

fazem parte da CIMDouro, Foz Coa, Moimenta, Sernancelhe, Penedono. ------------------------

----- Sobre as reivindicações que foram feitas por este município na fileira agro-alimentar, 

verificou que existe, para a construção de barragens e para o regadio, uma disponibilidade 

para aprovar quatrocentos e quatro mil euros. Mas não viu um aproveitamento dos frutos 

pós verde não introduzidos no mercado, pelo que há um estrago de frutos, na época da 

apanha, por falta de colocação e, se houvesse um aproveitamento alternativo desses 
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mesmos frutos, a riqueza de Moimenta da Beira seria melhor. A conservação a frio tem de 

ser naturalmente planeada e caraterizada. Quanto à gestão dos recursos hídricos e de 

regadio, temos algumas expectativas. Referiu que participou num seminário em Santarém, 

onde estava o jornalista Camilo Lourenço a apresentar as diversas estratégias 

empresariais, concretamente para os táxis, e, num dos diapositivos, apareceram duas 

maçãs e, perante o espanto das pessoas, ele esclareceu que tinha sido de outra palestra 

feita aos agricultores de Torres Novas e Bombarral, mas acrescentou que essas duas 

maçãs eram de Moimenta da Beira. O segundo diapositivo que apresentou era um pacote 

tipo batatas fritas com a transformação da maçã desidratada. ---------------------------------------

----- Nas alternativas energéticas, vimos que alguma coisa foi contemplada, no entanto, na 

mobilidade e no que se refere ao IC26 Trancoso-Lamego, que é fundamental, acredita que, 

se não houver de facto um eixo que promova a mobilidade, no interior, não haverá 

hipótese. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Sobre o Ensino Profissional, entende que é necessário promover energias, sinergias e 

especialidades locais que enfoquem na realidade, porque não pode haver várias escolas 

profissionais a lecionar e a porem cá fora todos os anos técnicos de turismo e não 

colocarem, por exemplo, técnicos de uma outra área qualquer --------------------------------------

----- No que se refere ao centro de investimento e de desenvolvimento rural, não se 

apercebeu que tivesse havido alguma demanda monetária que viesse resolver o problema, 

porque o centro de investimento e de desenvolvimento rural e as parcerias com as 

universidades são fundamentais. -----------------------------------------------------------------------------

----- Quanto ao Turismo e à Cultura, é preciso explorar o Património Cultural, mas não se 
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apercebeu que alguma verba já tenha sido dada. --------------------------------------------------------

----- Este município tem necessidade de elementos para coordenar e promover uma rota de 

Aquilino Ribeiro, uma Rota de Espumante, uma Rota do Demo, que consiga associar toda 

a produção de todos os produtos, ou seja, precisamos de criar uma oferta regional que 

envolva as gestões participadas de todos os municípios e não viu que tivesse sido 

contemplado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à indústria e ao comércio, urge que se proceda ao desenvolvimento 

empresarial sustentado e ao desenvolvimento social. ============================= 

----- De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia  Municipal José Manuel de 

Andrade Ferreira  que afirmou que houve, no dia 19 de junho, um fórum em Vidago em 

que foi debatida uma Carta de Compromissos para o desenvolvimento de Trás-os-Montes 

e Alto Douro e é relativamente a isto que vai debruçar-se. Tem a Carta de Compromissos, 

em sua posse, mas vai ressaltar os três aspetos que vinham nesse convite -  “ O Destaque 

dos Signatários - e dizia o seguinte: “ Apesar dos amplos recursos naturais agrícolas e 

florestais da riqueza paisagística cultural e patrimonial, a importância da produção de 

energias renováveis do excelente posicionamento ao nível de qualidade ambiental, da 

proximidade e da crescente cooperação cultural e económica com a vizinha Espanha, da 

presença de instituições do Ensino Superior, Trás-os-Montes e Alto Douro continua a ter 

fortes desafios do esforço da sua competitividade, de visão económica,  social e territorial”.  

----- O segundo ponto era a resposta aos desafios em que se lia: “ o futuro de Trás-os-

Montes e Alto Douro passará, sem dúvida, por um trabalho intenso e exigente, a ser 

sempre numa visão partilhada e numa governação integrada, diferenciando o território pela 
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qualificação das suas pessoas e pela qualidade de vida dos seus cidadãos, dos seus 

produtos e serviços”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- A terceira era uma visão futura de signatários do seguinte teor: “uma região feita de 

territórios diversos e singulares com uma forte matriz identidária que se articulam e 

complementam que assenta a sua afirmação na atratividade, competitividade e coesão 

económica e social na qualidade de vida diferenciada e na valorização criativa dos seus 

produtos endógenos e ofertas turísticas, bem como na identificação e no desenvolvimento 

em novas atividades suscetíveis de consolidar e expandir empresas já existentes, por via 

da inovação, pelo acolhimento dos stradaps e pela a atracão de investimento externo”. Este 

documento foi subscrito e assinado no dia 12 de julho de 2014 pela CIMTâmega, 

CIMDouro, CIMTerras de Trás-os-Montes, Instituto Politécnico de Viseu, Instituto 

Politécnico de Bragança, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pela 

Associação Empresarial Alto do Tâmega, pela Associação Empresarial do distrito de 

Bragança e pela Associação Empresarial de Vila Real. Achou estranho que, depois de uma 

Carta de Compromissos, assinada em 12 de julho de 2014, só agora é que se vai debater 

um documento que foi feito há um ano atrás. Entende que esse facto está um pouco 

desfasado da realidade, no entanto, pergunta se há resultados palpáveis e que conclusões 

se tiraram desse fórum.  -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Em seguida, passa para os cinco considerandos: Primeiro ponto - o tecido empresarial 

está assente em pequenas e médias empresas, mas são estas empresas que conseguem 

fixar as pessoas na nossa região e combater o desemprego, pelo que as pequenas e 

médias empresas têm de ser ajudadas e informadas, essencialmente informadas acerca 
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dos Fundos Comunitários do Portugal 2020. Se essas empresas não forem devidamente 

informadas, elas não têm como ir buscar esses fundos. Na sua perspetiva, a informação 

tem de ser essencial para que os pequenos e médios empresários possam, realmente, ter 

algum benefício com este Programa Comunitário. -------------------------------------------------------

----- Segundo ponto – este interior onde nós vivemos considerado território de baixa 

densidade leva-nos a reivindicar medidas de benefícios fiscais para a fixação das pessoas 

e empresas na nossa região, promovendo-se o emprego aos jovens licenciados e 

qualificados. Relativamente a isto, pensa que a isenção ou, pelo menos, os benefícios de 

redução fiscal para a colocação de pessoas e de empresas também é essencial na nossa 

região e na nossa CIM. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Terceiro ponto – ao nível das acessibilidades permitir que, na A23, A24 e A25, o preço 

das portagens seja significativamente reduzido como forma de incentivar e ajudar as 

empresas e as populações no interior. Há várias razões para o escasso número de utentes 

das autoestradas, como a falta de pessoas, mas também as portagens não são acessíveis 

e, no nosso interior, as condições económicas e financeiras não são as mesmas do litoral. -

----- Quarto ponto – É preciso continuar a lutar pela construção do IC26, porque é um eixo 

de ligação vital para a economia local e regional.---------------------------------------------------------

-----Quinto ponto – a implementação de uma rede viária intermunicipal de ajuda às pessoas 

mais idosas e mais carenciadas nas suas deslocações aos Centros Hospitalares para os 

seus cuidados de saúde, já que Moimenta da Beira é uma região que não tem os 

transportes muito fáceis para Vila Real. Assim, uma rede viária intermunicipal com os 

concelhos do Douro sul e outros em que, realmente, os beneficiários pudessem usufruir 
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desse apoio, seria essencial.-----------------------------------------------------------------------------        

Deixa, também, o desafio de se proceder à divulgação dos produtos dos dezanove 

concelhos que integram a CIMDouro. Propõe a realização de um evento grande, a fim de 

dar a conhecer a especificidade de cada município. ============================== 

----- De seguida, tomou a palavra o Membro da Assembleia Municipal António 

Humberto Paiva Matos  que, após cumprimentar todos os presentes, refere que tem 

algumas dúvidas. Sendo a grande atividade a agrícola, existem três fileiras: frutos secos, a 

vitivinicultura e a fruticultura. Em sua opinião, os subprodutos da fruta devem fazer parte do 

investimento privado e não do investimento público. ----------------------------------------------------

----- Reparou num número que, realmente, lhe pareceu ridículo para ser candidatado a um 

programa destes. Em Moimenta da Beira, não há regadios. Sabemos, perfeitamente, que 

os países do norte da Europa estão muito pouco vocacionados para negociar a rega, 

porque eles não precisam de regar e nem têm as nossas necessidades de água para 

fazerem agricultura e, como tal, não conseguem perceber que na periferia da Europa, na 

área do Mediterrâneo, precisamos de água para fazermos agricultura. Isto é 

importantíssimo para a fruticultura. ==========================================-

---- Usando da palavra, o Presidente da Assembleia  adiantou que vai alertar para duas ou 

três coisas, até porque se trata de um documento técnico que define uma estratégia que 

tem de ter por trás uma política e os documentos técnicos têm, acima de tudo, de servir de 

suporte. É do conhecimento de todos que as CIMs, infelizmente, foram confrontadas com a 

pressão e todos os atrasos que o Governo Português teve na negociação do Quadro 

Comunitário. Parece-lhe que encontra no documento duas dificuldades: a questão da 
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política da CIM e a outra é que só acredita em planos de desenvolvimento que vêm de 

dentro, porque envolvem os atores, uma vez que, sendo assim, envolvem um 

conhecimento real da região. De qualquer das formas, queria registar que há duas ou três 

questões que lhe parecem bem avaliadas e as outras, possivelmente, serão um bocadinho 

iguais em todo o País. -------------------------------------------------------------------------------------------

----- A questão da coesão e da inclusão social está bem avaliada no projeto, mas Moimenta 

da Beira, nesse aspeto, não está próxima do Douro como o estudo pode fazer parecer, 

porque a nossa sociedade é menos dual do que a duriense. -----------------------------------------

----- Para terminar, a outra questão é sobre a agricultura que não pode ser dissociada da 

globalidade do mundo rural e, por isso, não é legítimo que se fixe, apenas, em termos de 

simples produção. A agroindústria tem de ser complementada com atividades como o 

turismo e outras que incorporem valores para que se gere mais emprego e mais riqueza na 

nossa região. =========================================================== 

===== De seguida, foi concedida a palavra ao Vereador Cristiano Dias de Almeida 

Costa Coelho  que salientou o facto de se tratar de uma estratégia de futuro para esta 

região. Um primeira questão que gostaria de realçar prende-se com o turismo e com o 

desfasamento muito grande dentro da região do Douro, entre os municípios onde há uma 

elevada percentagem de dormidas e os municípios que têm muito menor índice de 

dormidas. A segunda questão diz respeito à forma de dinamizar a riqueza da nossa terra e 

de divulgar os produtos. -----------------------------------------------------------------------------------------              

===== Seguidamente, o Presidente da Câmara Municipal , usando da palavra, salientou 

que se trata de um documento que não está fechado. Admitindo que os dezanove 
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municípios tivessem uma igual distribuição FEDER ao longo de todo o período de 

programação, a Moimenta da Beira, caberiam três milhões de euros de FEDER para todo o 

período de programação de 2014 a 2020. Embora, na última sessão da Assembleia 

Municipal, alguém tivesse referido que o Município de Moimenta da Beira não investe, a 

verdade é que, neste preciso momento, estamos a utilizar mais de três milhões de FEDER. 

As questões ligadas à agricultura são muito pertinentes, por isso se encontra em fase de 

desenvolvimento um estudo que já teve aprovação preliminar e que fará duas barragens de 

regadio, cujo valor global está estimado em vinte milhões de euros. Para o regadio 

tradicional, estão previstos seis milhões, dos quais, seiscentos e tal mil euros para o 

Município de Moimenta da Beira. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O Município de Moimenta da Beira está integrado na Comunidade Intermunicipal e não 

luta por si próprio. Os dois milhões de euros que estão previstos para Moimenta da Beira 

significam um valor por aluno, para a requalificação da nossa escola secundária, de menos 

de metade da média que está atribuída, pelo que a verba vai ter de ser melhorada. ---------- 

==== Para responder às questões postas, o Presidente da Assembleia  Municipal  deu, de 

novo, a palavra ao Engenheiro Paulo Noronha, Secretário do Executivo d a 

Comunidade Intermunicipal do Douro, que explicitou alguns pontos. No final da sua 

intervenção, o Presidente da Assembleia propôs um intervalo para almoço, às doze 

horas e quarenta e cinco minutos, tendo a sessão si do reiniciada pelas quinze horas 

e quinze minutos. ================================= ===================== 

===== Entrou-se no período Antes da Ordem do Dia , tendo o Presidente da Assembleia 

Municipal informado que, quanto à correspondência recebida, no inicio da sessão, foi 
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entregue a todos os membros da assembleia um convite oriundo da Câmara Municipal de 

Esposende, para um convívio de autarcas do norte a realizar em Ofir. ----------------------------

----- Quanto à ata enviada, dado que não estava a Primeira Secretária, Maria Teresa Adão 

Chaves, será aprovada na próxima reunião.  =================================== 

===== Em seguida, deu a palavra ao Membro da Assembleia Municipal António 

Francisco Pinto Reis  que começou por apresentar à Mesa o documento que se passa a 

transcrever: O Governo apresentou o programa “Portugal Porta a Porta”. O Governo 

procurou promover a Mobilidade em Territórios de Baixa Densidade. A atual conjetura 

demográfica terá de recorrer a soluções de mobilidade no âmbito do alargamento do 

serviço de transporte flexível. A atual sustentabilidade da prestação de serviços de 

mobilidade com recursos ao táxi vive dias muito difíceis. Para aqueles que não 

acompanham, basta constatar junto dos empresários de táxis representativos no município, 

as dificuldades de sobrevivência e sustentabilidade económica que diariamente é cada vez 

mais difícil de suportar. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- Recorde-se que, de acordo com as linhas orientadoras do Plano Estratégico de 

Transportes e infraestruturas (PETI 3+) para o horizonte 2014-2020, o Governo pretende 

alargar a experiência de Transporte Flexível realizada em Mação a todo o país. “Aquele 

projeto-piloto mostrou que é possível assegurar uma oferta de transportes que satisfaça as 

necessidades de mobilidade de zonas de baixa densidade populacional e com custos 

sustentáveis para o erário público” enquanto forma de garantir a mobilidade da população 

em zonas de baixa densidade populacional e ao acesso aos transportes, por todos, 

enquanto garantia da sua plena cidadania. A este respeito é, ainda, de referir que o novo 
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Regulamento de Transportes estabelece “o princípio da equidade de oportunidades dos 

cidadãos ao acesso aos sistemas públicos de transportes de passageiros, quando dele 

necessitem, a custos sustentáveis, promovendo a coesão económica, social e territorial dos 

cidadãos”. Para o efeito, “serão estabelecidos níveis mínimos de serviço público de 

transporte de passageiros a serem assegurados em todo o território nacional, o que 

constitui um importante passo para a coesão social e territorial, em especial quanto às 

zonas de baixa densidade populacional”.------------------------------------------------------------------- 

----- Moimenta da Beira não foge ao despovoamento! -------------------------------------------------- 

Julga de importância máxima, o executivo considerar a oportunidade imediata de promover 

o serviço porta a porta, com recurso aos taxistas aderentes, a minimizar o afastamento e o 

isolamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Já nesta assembleia alertou para a criação do transporte sócial, nomeadamente, 

possibilitar a visita a doentes do município internados no hospital de Vila Real, cujas 

capacidades financeiras dos familiares ou amigos não permite recurso a transporte e 

aluguer, muito menos, a ofertas da rede rodoviária de transportes de passageiros, por 

inexistência dessa mesma oferta. ----------------------------------------------------------------------------

----- Existe neste projeto a possibilidade de dar respostas, não só aos munícipes de 

Moimenta da Beira como aos munícipes vizinhos. -------------------------------------------------------

----- O diploma contempla a coordenação dos municípios, das CIM ou de entidades a 

delegar, a operação terá de ser feita com táxis, recursos do município, IPSS`s ou outros 

operadores. Trata-se de um modelo de negócio que permite ao cliente, enquanto elemento 

singular, participar em transporte coletivo, em horário definido, desde que o reserve com 
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antecedência, a custos com o de valor fixo mais variável, de acordo com tabelas por 

localidade, diria a custos partilhados!. -----------------------------------------------------------------------

----- Assim, o município não só resolveria um problema social, um problema de mobilidade, 

como avançaria na promoção do serviço rodoviário por entidades privadas, em total 

parceria com os interesses da população residente. ----------------------------------------------------

----- Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Que o executivo em sede própria, faça diligência para estruturar convenientemente o 

serviço porta a porta no município de Moimenta da Beira, extensível aos hospitais de 

Lamego, Vila Real e Viseu” . =============================================== 

----- Terminada a leitura do documento, referiu que existe um diploma legal que permite que 

um determinado indivíduo de qualquer aldeia do concelho possa, sob reserva, pedir um 

transporte que está devidamente organizado entre essa aldeia e a sede do concelho. Essa 

pessoa que está nessa aldeia não pode pagar o táxi para vir, mas também não há 

transportes públicos, então este porta à porta permite que as Juntas de Freguesia e a 

Câmara Municipal consigam fazer passar um táxi que se desloque, aldeia por aldeia, por 

um preço fixo, de acordo com uma tabela e com um preço de disponibilidade, ou seja, o 

taxista aderente sabe que cobra um determinado valor (1.8) e as pessoas sabem que, 

dentro das suas possibilidades, se podem deslocar da aldeia para a sede do concelho. -----

----- Em sua opinião, o projeto deveria também abranger a possibilidade da passagem pelo 

concelho com deslocação exclusiva, apenas para os hospitais, no caso de haver 

internamento de pessoas dessas aldeias. A demografia é uma constante e os transportes 

públicos com disponibilidade são cada vez mais reduzidos, porque há interesses 
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económicos. Moimenta da Beira teve, no ano de 2014, cento e quinze óbitos e cinquenta e 

dois nascimentos, o que corresponde a um défice negativo de sessenta e três pessoas. 

Moimenta da Beira teve, em 2001, recenseados onze mil e quinze e, em 2011, tem dez mil 

cento e noventa e estima-se que, em 2014, tenha apenas nove mil duzentos e quarenta. 

Deixa ficar a proposta à Mesa para colocar à discussão, para que, num futuro próximo, o 

Executivo possa dar resposta a esta situação. ----------------------------------------------------------- 

===== O Presidente da Assembleia  informou que esta proposta iria ser enviada e que 

não deve ser analisada de ânimo leve, podendo, mesmo, haver contributos para a sua 

melhoria. Em seguida, passou a palavra ao Membro da Assembleia Municipal Maria 

Emília Martins Gomes da Costa  que propos um Voto de Louvor a todas as associações e 

grupos culturais e desportivos do Concelho de Moimenta da Beira, nestes termos: 

Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O papel inestimável que estas associações e seus agentes dinamizadores desenvolvem 

na preservação e dinamização culturais ; ------------------------------------------------------------------

2. A relevância do contributo prestado para o bem-estar social que a prática desportiva tem, 

bem como a dinamização cultural que realizam e promovem; ---------------------------------------- 

3. A formação desportiva e cultural que disponibilizam e incrementam; ---------------------------- 

4. O modo empenhado e construtivo como contribuíram para o enriquecimento de 

iniciativas promovidas pelo Município; ----------------------------------------------------------------------- 

5. Que a sua ação é uma inquestionável mais-valia para o nosso concelho; ---------------------

----- O Grupo Municipal da CDU propõe que a Assembleia Municipal de Moimenta da Beira, 

na sua reunião de 29 de junho de 2015, delibere: --------------------------------------------------------
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1 . Reconhecer e louvar o mérito das associações culturais e desportivas do concelho, 

aprovando um voto de louvor a todas elas; ---------------------------------------------------------------- 

2. Dar a conhecer este voto de louvor a todas as associações do Concelho que têm 

colaborado com o município neste contexto”. =================================== 

===== O Presidente da Assembleia  interveio para chamar a atenção para o facto de que 

a politica desta assembleia tem sido de louvar, mas devem identificar-se as Associações 

que, provavelmente, até estão inativas. De seguida, colocou este louvor à consideração da 

assembleia e abriu uma ronda de inscrições, começando por dar a palavra ao Presidente 

da Junta de Freguesia de Passô, Domingos Manuel dos  Santos Martinho,  que solicitou 

que a senhora deputada fosse mais explicita sobre o assunto. Justifica que vai votar contra 

a proposta, porque sabe que há instituições que não são credíveis, nem funcionais e nem 

benéficas para o concelho. ------------------------------------------------------------------ 

===== Pedindo a palavra, o Membro da Assembleia, António Francisco Pinto Reis 

referiu que, se esta proposta for votada e se a proposta anterior ficar a aguardar, há um 

tratamento desigual. Sugeriu que a proposta identificasse, efetivamente, as ações das 

associações que não se traduz só por vitórias ou derrotas desportivas, traduz-se por um 

trabalho que está a ser feito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia  esclareceu que não se trata de uma moção, mas sim de 

um voto de louvor e, em caso de se abrir algum precedente, começam a fazer-se votos de 

louvor a toda a gente. Se a deputada pretender manter a proposta de louvor, será 

necessário fazer um levantamento do mérito de todas as associações. Existem grupos 

culturais, desportivos e IPSS`s, pelo que pergunta ao membro da Assembleia Maria Emília 
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se é da sua vontade manter o  voto de louvor, a qual respondeu afirmativamente. ------------- 

----- De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal  colocou à votação o voto de 

louvor acima apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Assembleia Municipal deliberou, por maioria dos presentes, com vinte e 

cinco votos contra, duas abstenções dos Presidentes de Junta da União de Freguesias de 

Paradinha e Nagosa, André Trindade de Sousa, e da Freguesia de Passô, Domingos 

Manuel dos Santos Martinho, e um voto a favor de Maria Emília Martins Gomes da Costa, 

não aprovar o voto de louvor da forma apresentada com as declarações de voto que se 

seguem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto conjunta dos que votaram contra:  -------------------------------------------- 

 ----- Dizendo que, de forma alguma, estão em causa as Associações e não se repudia o 

trabalho que elas desenvolvem. É precisamente o facto de que, tradicionalmente, esta 

Assembleia faz votos de louvor, quando se desenvolvem determinados tipos de ações que 

o justifiquem, para que, obviamente, não estejamos a fazer um voto de louvor em casos 

concretos e no mínimo, com instituições que tenham nome, para não cairmos no vazio, ao 

estarmos a louvar todos e não louvarmos ninguém, porque não está justificado. --------------- 

----- Não se trata de ser contra louvar as instituições, trata-se de uma questão formal e uma 

questão material. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

===== De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal , que começou por agradecer a todos os que puderam 

acompanhar a visita de sua Excelência o senhor Presidente da República  ao municipio de 

Moimenta da Beira. Seguidamente, pediu aos senhores Presidentes de Junta de Freguesia 
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que fizessem um esforço para que, durante os próximos dois meses, ajudem a receber 

muito bem os emigrantes. Passando a responder às questões que foram colocadas pelo 

senhor deputado António Reis, quanto às questões do transporte público, são difíceis. Há 

um conjunto de carreiras que tem de ser multimunicipal ou transmunicipal. No seguimento 

desta preocupação, a Comunidade Intermunicipal do Douro desenvolveu um estudo sobre 

a mobilidade territorial intermunicipal do Douro e, agora, a Associação de Municípios do 

Vale Douro Sul está, com base nesse estudo, a desenvolver outro trabalho para que se 

possa implementar esse sistema de mobilidade, assim designado em território de baixa 

densidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Município de Moimenta da Beira tem, no seu protocolo relativo aos transportes 

públicos, uma inscrição, segundo a qual podemos obter por parte da empresa que fornece 

os transportes públicos, carreiras urbanas. Os transportes públicos que servem os alunos, 

também, servem a população, em simultâneo. -----------------------------------------------------------

----- A empresa  Transdev, que é a empresa que fornece a maior parte dos municípios ao 

nível do Transporte Escolar e que detém a maioria das  licenças das carreiras nesta região, 

propôs à Comunidade Intermunicipal do Douro que fossem feitas algumas experiências 

para replicar, neste território, o que já tinha sido feito noutro território de baixa densidade. 

Acrescentou, ainda, que falou com o senhor Presidente de Junta de Freguesia de 

Moimenta da Beira, que é um dos representantes da Transdev na região, para que fosse 

realizada, no Município de Moimenta da Beira,  uma experiência piloto, pelo que aguarda 

uma resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

===== Encerrou-se  o Período Antes da Ordem do Dia   ========================= 
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===== De seguida, deu-se continuidade ao Período da Ordem do Dia, passando-se  ao 

Ponto Três Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 

atividade do Município, nos termos da alínea c), n.º 2, artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : Após o senhor Presidente da Assembleia ter aberto uma ronda de 

inscrições e não tendo havido nenhuma, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----- 

----- Assim, passou-se ao Ponto Quatro PAEL – Apreciação do relatório trimestral de 

monitorização e acompanhamento, nos termos da alínea a), art.º 12.º, da Lei n.º43/2012, 

de 28 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da Câmara  

Municipal  um breve esclarecimento e passou-lhe a palavra. Este começou por dizer que 

os valores que neles se inscrevem estão em linha com o que era previsível que 

acontecesse. Face aos constrangimentos, há algumas divergências que têm algum 

significado e  prendem-se, essencialmente, com dois fatores: um tem a ver com o Plano de 

Ajustamento e o outro prende-se com o facto de o município não ter, ainda, recolhido um 

conjunto de receitas relacionadas, por exemplo, com o Parque Eólico Douro Sul, 

relativamente às taxas iniciais e às taxas que estavam contratadas. -------------------------------

----Apesar disto, os valores que estão espelhados neste documento, dizem que o Município 

está num ritmo esperado de desendividamento e, até, melhor do que o próprio plano estava 

a prever. O município está a cumprir aquilo a que se tinha obrigado perante as instituições 

com quem se relaciona para efeitos do PAEL. ================================== 
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DELIBERAÇÃO : Após o senhor Presidente da Assembleia ter aberto uma ronda de 

inscrições para questões a este ponto e não havendo, a Assembleia Municipal tomou 

conhecimento.   ========================================================= 

------- De imediato, passou-se ao Ponto Cinco POVT – Programa Operacional Temático 

Valorização do Território – Plano Nacional de Ação para a Eficiência energética – Contrato 

de partilha de poupanças líquidas – Compromissos plurianuais – Autorização prévia – 

alínea c), do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro----------------------------------------- 

----- O Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da Câmara  

Municipal  uma breve explicação  sobre este assunto e  passou-lhe  a palavra. Este 

começou por referir que, de acordo com a lei dos compromissos,  todos os projetos que 

tenham incidência orçamental plurianual têm de ser previamente autorizados pela 

Assembleia Municipal e os de valor superior a cem mil euros têm de ser autorizados 

individualmente. Como este compromisso tem um valor superior a cem  mil euros, é 

necessário trazê-lo a esta Assembleia. Foi aprovada uma candidatura para eficiência 

energética. O que se estima é que, nos primeiros cinco anos,  o Município de Moimenta da 

Beira ganhe por ter feito este investimento. De acordo com as regras da lei dos 

compromissos e pagamentos em atraso, apesar de, em 2015, não haver nenhuma 

incidência orçamental, é preciso que se apresente, no momento da assinatura do contrato, 

um compromisso autorizado e esse compromisso não pode ser antes da Assembleia 

Municipal o permitir.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----- De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu as inscrições e, 

dado que não houve, o assunto foi colocado à votação de forma nominal, conforme o 
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estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e seis votos a favor e quatro abstenções dos 

membros da assembleia municipal, Maria Dulce Rodrigues de Andrade Cardoso, Teresa 

Cecília Coelho Carvalho, António Francisco Pinto Reis e Maria Emília Martins Gomes da 

Costa, APROVAR a autorização da assunção dos compromissos plurianuais para os anos 

económicos de 2016 a 2021, nos termos abaixo elencados, de harmonia com a alínea b), 

do n.º 1, conjugado com o n.º 6, do artigo 22.º do Decreto Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e 

para cumprimento do disposto no artigo 6.º da LCPA: --------------------------------------------------

-----  a) – Anos económicos de 2016 a 2020: € 20.267,70 (vinte mil, duzentos e sessenta e 

sete euros e setenta cêntimos) por ano; ------------------------------------------------------------------ 

----- b) – Ano económico de 2021: € 8.444,90 (oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro 

euros e noventa cêntimos. =================================================            

===== De seguida, passou-se ao Ponto Seis IMI Familiar – Proposta do senhor Deputado 

António Francisco Pinto Reis. ----------------------------------------------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao Membro da  Assembleia, 

António Francisco Pinto Reis , que fizesse um breve esclarecimento  sobre este ponto, 

dando-lhe a palavra. Este deputado agradeceu, mas declarou que só se pronunciaria, se o 

documento apresentado não fosse explicito. --------------------------------------------------------------

----- Assim sendo, o senhor Presidente da Assembleia  abriu uma ronda de inscrições e 

deu a palavra ao  Membro da Assembleia José Manuel de Andrade Ferreir a que 

apresentou uma dúvida, relativamente  à questão da taxa máxima do IMI e à questão do 
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PAEL. Antes de votar esta proposta, tem de ter garantias que ela não colide com o PAEL. 

Embora se trate de uma proposta justa, ela implica uma diminuição de receita, 

relativamente ao IMI. Tecnicamente,  quer saber se, realmente, esta proposta não tem 

qualquer problema, relativamente ao PAEL. ==================================== 

===== O senhor Presidente da Assembleia  tomou a palavra para colocar uma questão 

acerca do âmbito da proposta em relação ao IMI e à habitação própria, pois, se não houver 

essa preocupação, criar-se-á uma maior injustiça. É um imposto que incide sobre o 

património e, como tal, quem tem património, à partida, deve pagar impostos. ========= 

===== De seguida, o  Membro da Assembleia António Francisco Pinto Reis  sugeriu à 

Mesa da Assembleia que, neste caso, fosse permitida a intervenção do senhor Presidente 

da Câmara e, depois, ele próprio  argumentaria. ================================ 

===== De acordo com o pedido e a concordância unânime da Mesa,  o senhor Presidente 

da Assembleia   deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal  que entendeu 

não dever emitir opinião por duas razões: esta questão foi colocada no seio da Assembleia 

Municipal de que não é membro, além disso o assunto não foi discutido na Câmara 

Municipal. Este órgão tem as suas próprias funções e, portanto, sobre a matéria em 

concreto nada dirá. À  Câmara Municipal compete cumprir as deliberações da Assembleia 

Municipal e  assim será, independentemente de eventuais consequências que possam 

advir. Entretanto, explicou que, se for aprovada, aplicar-se-á  esta decisão, apenas, em 

habitação própria e permanente, pelo que será necessário saber qual é a habitação própria 

e permanente de cada agregado familiar, quantos filhos há e como é que isso nos é 

comunicado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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===== Seguidamente, usando da palavra, o Membro da Assembleia António Francisco 

Pinto entende que, na prática, as teorias jurídicas que possam aparecer sobre este 

assunto não terão aplicabilidade por causa dos prazos, até porque não se está a tirar nada 

às taxas. Aquilo que está a defender é a aplicação de um regime discriminatório num 

desconto para as famílias, conforme o número de filhos e não uma alteração da taxa 

fixada. Qualquer que venha a ser a decisão da Assembleia Municipal, continuará a lutar por 

esta causa. ============================================================ 

----- No uso da palavra, o Membro da Assembleia José Manuel de Andrade Ferrei ra 

lembrou que, a partir de janeiro, deste ano, o cruzamento de dados permite a  quem tiver 

uma habitação própria permanente de valor patrimonial até, sessenta e seis mil e 

quinhentos euros e o rendimento bruto for, cerca, de dezasseis mil euros, pagar zero de 

IMI. Por outro lado, em tempos, apresentou uma proposta que entende ser muito mais justa 

para o IMI, que é a questão dos coeficientes do zonamento. Se, por parte das Finanças, o 

trabalho for devidamente bem elaborado, resolve-se a questão do IMI. ===============-

----- De seguida, foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de  

Passô, Domingos Manuel dos Santos Martinho,  que se manifestou contra a proposta, 

porque, segundo o conhecimento que tem, sempre que há dificuldades nas famílias, a 

Câmara Municipal tem tido um papel fundamental na ajuda às pessoas, quer esta, bem 

como a  anterior. Assim, não vê que 10%, ou 15% vão adiantar no orçamento familiar. 

Entende que, quando as Câmaras Municipais, as Juntas de Freguesia ou as Instituições, 

que têm sido tão benéficas, não funcionarem, terá  de haver alguém que crie medidas, 

porque criar legislação, ou leis, para permitir que as pessoas poupem uns trocos é criar 
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mais papéis, mais burocracia. ---------------------------------------------------------------------------------

===== O senhor Presidente da Assembleia Municipal, usando da palav ra, referiu-se ao 

exemplo da França e da falta de políticas ativas existentes em Portugal. O país fez uma 

transição demográfica muito mais tardia, por  razões conhecidas. Parecer-lhe-ia mais lógico 

que, a partir do segundo filho, fossem progressivos os benefícios, em termos de educação, 

e que, por exemplo, o município pagasse, integralmente, os estudos ao terceiro filho. O  

quarto filho deveria ter, ainda, mais apoios. Julga que o senhor António Reis já deixou esta 

abertura e parece-lhe importante, pelo que, se fosse possível os serviços do Município 

fazerem uma primeira avaliação do impacto que isto tem,  em termos  de famílias 

abrangidas e de preferência por níveis de rendimentos, em novembro, esta decisão poderia 

ser tomada com mais conhecimento da situação. ================================ 

===== De seguida, o Membro da Assembleia  Municipal Jorge Mota dos Sant os,                                                                                                                                                 

após cumprimentar todos os presentes, começou por dizer que, em vez de ter um 

problema, agora, ficou com dois, porque o deputado José Ferreira levantou um problema 

pertinente. A proposta não vai ser retirada, mas os serviços jurídicos da Câmara  irão 

pronunciar-se  e chegaremos a um acordo. ==================================== 

===== De imediato, tomou a palavra o Membro da Assembleia  Municipal, António 

Francisco Pinto Reis  que entende que o assunto tem de ser aprovado ou reprovado, 

antes dos trabalhos do Executivo para o orçamento de 2016. A  Assembleia é  soberana a 

decidir. Se o parecer jurídico sobre esta matéria for negativo ou positivo, a assembleia 

ficará elucidada para votar sobre esta matéria, mas terá de vir à próxima reunião. ----------- 
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----- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia Municipa l colocou                                                              

o assunto a votação de forma nominal, conforme o estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por unanimidade dos presentes, solicitar parecer, ao Gabinete Jurídico da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira, sobre proposta e se a mesma é incompatível com o PAEL 

– Programa de  Apoio à Economia Local. ------------------------------------------------------------------ 

===== De seguida, passou-se ao Ponto Sete Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Moimenta da Beira – Apreciação, discussão e votação – N.º 1 do artigo 79.º do Decreto-Lei 

380/2009, de 22 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 46/2009, 

de 20 de fevereiro – RJIGT ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O senhor Presidente da Assembleia Municipal  solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal um breve esclarecimento sobre este assunto e, depois de abrir uma 

ronda de inscrições, passou a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal   que 

começou por referir que, numa sessão anterior, já houve uma apresentação e que teve a 

mesma base desta que irá apresentar. ---------------------------------------------------------- -----------

----- Relativamente a esta apresentação, há apenas o período de discussão pública, o 

resultado desse período da discussão pública e as consequências para um documento 

deste mesmo período. Dada a noção que os senhores deputados têm sobre a revisão do  

PDM – Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira e como certamente se lembrarão, há  

em todo este processo, uma comissão de acompanhamento, que é constituída por  um 

conjunto vasto de entidades. Deixa  um apresso especial para a CCDRNorte – Comissão 
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da Coordenação Regional do Norte, para a Dr.ª Cristina Guimarães, e  o engenheiro Luís 

Amorim  e para todos os técnicos que fizeram sempre o acompanhamento de grande 

proximidade e de grande vontade para resolver as questões. Refere, no entanto, que o 

ICNF nunca se mostrou com vontade de colaborar. O Plano  Diretor Municipal de Moimenta 

da Beira tem uma hierarquização de planeamento, em termos de planeamento nacional, 

regional e municipal. Como se verifica, é preciso criar um enquadramento e a 

compatibilidade entre toda esta hierarquia, isto é, não podemos desrespeitar nada do que 

está para cima desse documento sob pena de ele não ser legal e, se não for legal, não 

pode ter efeitos. Esta compatibilização, às vezes, não é simples, porque há interesses 

legítimos de certas entidades com relacionamentos conflituantes, no sentido de que há 

interesses igualmente legítimos que são distintos uns dos outros. Apesar de este 

instrumento ser político, tem uma carga técnica muito grande e, por vezes, não é simples 

perceber de que forma vamos obedecer à legislação que está subjacente. ----------------------

----- A  meio da Revisão do PDM, a legislação central mudou e foi necessário ir fazendo 

ajustes. A revisão do PDM teve a primeira deliberação da Câmara Municipal, em janeiro de 

2008, e, em fevereiro de 2015, foi realizada a quinta e última reunião da Comissão de 

Acompanhamento, onde foi emitido um parecer final. Com base nesse parecer final, foi 

elaborado um documento que foi colocado à discussão pública e, posteriormente, a 

Câmara enviou à Assembleia Municipal para conhecimento. -----------------------------------------

----- O PDM é muito importante por muitas razões, mas também porque vincula 

juridicamente, tanto os particulares, como as entidades públicas. Este instrumento é 

constituído por um conjunto de plantas de condicionantes, um conjunto de plantas de  
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enquadramento territorial, autorizações, estrutura ecológica, aptidão de solos agrícolas e 

outras. Há elementos que são anexos a este plano, como a Carta Educativa, o Plano 

Municipal da Floresta Contra Incêndios, o Mapa de Ruído e um conjunto de pareceres.------

----- Assim, sugere que a Assembleia Municipal aprove esta revisão, porque ela acolhe não 

só a vontade que foi sendo desenvolvida, ao longo do tempo pelo município e pelas 

entidades, mas também a larguíssima maioria das sugestões feitas em termos de 

discussão pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida o senhor Presidente da Assembleia Municipal  abriu uma ronda de 

inscrições e  deu a palavra ao  Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Marti ns 

Gomes da Costa , que apresentou uma declaração de voto que passou a ler: em face da 

inscrição na Ordem de Trabalhos para esta reunião da Assembleia Municipal, do ponto 

sobre a discussão do Plano Diretor Municipal (PDM), procurei indagar junto da população, 

do seu conhecimento sobre os conteúdos deste instrumento de ordenamento municipal 

determinante para o futuro desenvolvimento do nosso concelho. Com algum espanto 

verifiquei que poucas das pessoas contactadas conhecia o significado do PDM, não 

sabendo outros sequer, de que este documento esteve em discussão. ----------------------------

----- Por estas razões e para possibilitar levar ao conhecimento de todos a explicação pelos 

técnicos que trabalharam os documentos que enformam o conjunto do PDM, venho propor 

à Assembleia o adiamento para Setembro da votação do PDM, devendo até lá o Município 

promover em todas as freguesias um debate público para a  população dos conteúdos do 

PDM” ================================================================ 

===== De imediato tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal  que 
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começou por dizer que os próprios membros da assembleia, enquanto legítimos 

representantes do povo, têm a obrigação de informar, quando entendem que o devem. 

Também refere que o povo tem mais sabedoria que aquela que nós imaginamos e, 

normalmente, participa naquilo que lhe dá muito interesse e decerto não perde todos estes 

instrumentos que lhes sejam importantes. -----------------------------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Câmara irá certamente responder à questão, até porque, este 

processo foi posto duas vezes à discussão pública. A  Assembleia Municipal  irá votar, 

porque sabemos com quem trabalhamos e a importância do trabalho para não deitar fora, 

principalmente em recursos financeiros, era uma autêntica catástrofe. ----------------------------

=====  De imediato  e para responder à questão,  o senhor Presidente da Assembleia  

deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal , o qual  começou por referir 

que foi feita a discussão pública duas vezes e dado conhecimento às pessoas, através do 

site,  o que provocou que dezenas de pessoas, ou  centenas se deslocassem à Câmara 

Municipal e tivessem toda a informação, sem nenhuma dúvida. Houve dezenas de pessoas 

que, em fase de discussão pública, escreveram à Câmara a dizer o que queriam. -------------

----- Não acredita que haja muita gente no concelho de Moimenta da Beira que não tenha 

conhecimento que o Plano Diretor Municipal estava em discussão, porque esteve nas 

juntas de freguesias, nas montras, na internet, nos jornais locais e nacionais. -------------------

----- O Membro da Assembleia Municipal, Maria Emília Martin s Gomes da Costa , 

interrompeu, dizendo que poderia ter levado os técnicos às freguesias para 

esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, o senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que  as 
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populações estão bem representadas pelas pessoas que elegeram nas freguesias e 

recorda que todos os Presidentes de Junta, sem nenhuma exceção, participaram nas suas 

freguesias na elaboração deste documento e tem a certeza que o fizeram no interesse das 

suas populações.. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Este documento teve a participação das populações diretamente, através do seu 

Presidente da Junta, quando lhe quiseram delegar essa responsabilidade. Vive-se numa 

democracia representativa e não houve,  nem na fase de discussão pública, nem na 

primeira, nem na segunda, nem ao longo da elaboração, nenhuma ação que pretendesse 

ocultar o documento, pelo contrário. Foram enviados elementos para todas as juntas de 

freguesia e  foram pedidos esclarecimentos por todas as freguesias. Portanto, considera 

que o esclarecimento está feito e a população que quer ser esclarecida está esclarecida, 

até aquela que não quer ser esclarecida confia nos seus representantes. =============-

----- De seguida o senhor Presidente da Assembleia Municipal coloca o assunto à 

votação de forma nominal, conforme o estipulado no n.º 1 do art.º 55.º da lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Após apreciação, discussão e votação, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria dos presentes, com vinte e nove votos a favor e uma abstenção do membro da 

assembleia municipal, Maria Emília Martins Gomes da Costa, APROVAR a Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Moimenta da Beira. =================================-

===== Terminada a ordem do dia, foram lidas e aprovadas, por unanimidade dos 

presentes, as minutas respeitantes a todas as deliberações tomadas na presente sessão, 

nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------ 
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----- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença e a colaboração de todos, encerrando a sessão, às dezasseis horas e quinze  

minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada nos termos da Lei. ====== 

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

O PRESIDENTE 
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