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I - Grandes Opções do Plano 2014 

 

As Grandes Opções do Plano (GOP) têm como objetivo definir as principais linhas 

estratégicas municipais e prioridades dentro de um quadro de distribuição dos 

recursos financeiros existentes. 

O Plano Plurianual de Investimento (PPI) e o Plano Municipal de Atividades (PAM) 

traduzem as áreas mais importantes de atividade e investimento com 

compromissos assumidos ao nível do financiamento comunitário mas também ao 

nível do Plano de Saneamento Financeiro (PSF), como pode ser observado na 

página 94 do referido documento. 

 

 

 

Não obstante a existência de algum deferimento para o ano de 2014 e mesmo de 

2015, o alinhamento das GOP 2014, a curto prazo, têm de estar de acordo com o 

estabelecido neste compromisso e com os projetos em curso. 

O cálculo das disponibilidades, a longo prazo, está assente também na 

possibilidade do financiamento a obter a partir de 2015 mas essencialmente na 
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conclusão dos programas em curso ainda no ano de 2014 que estão já 

associados a candidaturas comunitárias aprovadas. 

No Quadro seguinte é possível observar com detalhe os referidos compromissos 

assumidos em sede de PSF. 

 

O impacto financeiro previsto no resumo do Plano e Orçamento não transparece, 

no entanto, todo o esforço de concretização nas diversas rubricas, pelo que é 

importante analisar o contexto dos diferentes investimentos na sua perspetiva 

global e na dimensão financeira que ultrapassa o simples exercício de um ano. 

Plano e Orçamento 2014 
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As GOP permitem uma análise mais detalhada dos principais vetores e opções 

por grupos funcionais nos termos do definido no POCAL. 

 

Grandes Opções do Plano 2014 

Objetivo Descrição 
Despesas de 

Investimento - Definido 

1. Funções Gerais 3.872.125,00 €  

1.1 Serviços Gerais de Administração Pública 3.425.910,00 €  

1.1.1 Administração Geral 3.425.910,00 €  

1.2 Segurança e Ordem Públicas 446.215,00 €  

1.2.1 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 446.215,00 €  

2. Funções Sociais 14.000.726,00 €  

2.1 Educação 2.260.000,00 €  

2.1.1 Ensino Não Superior 260.000,00 €  

2.1.2 Serviços Auxiliares de Ensino 2.000.000,00 €  

2.3 Segurança e Ação Sociais 480.000,00 €  

2.3.2 Ação Social 480.000,00 €  

2.4 Habitação e Serviços Coletivos 9.870.529,00 €  

2.4.1 Habitação 130.000,00 €  

2.4.2 Ordenamento do Território 834.529,00 €  

2.4.3 Saneamento 2.395.000,00 €  

2.4.4 Abastecimento de Água 3.570.000,00 €  

2.4.5 Resíduos Sólidos 2.110.000,00 €  

2.4.6 Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 831.000,00 €  

2.5 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.390.197,00 €  

2.5.1 Cultura 672.797,00 €  

2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer 592.400,00 €  

2.5.3 Outras Atividades Cívicas e Religiosas 125.000,00 €  

3. Funções Económicas 1.949.500,00 €  

3.1 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 22.000,00 €  

3.2 Indústria e Energia 192.000,00 €  

3.3 Transportes e Comunicações 1.331.500,00 €  

3.3.1 Transportes Rodoviários 1.304.500,00 €  

3.3.2 Transportes Aéreos 27.000,00 €  

3.4 Comércio e Turismo 153.000,00 €  

3.4.1 Mercados e Feiras 150.000,00 €  

3.4.2 Turismo 3.000,00 €  

3.5 Outras Funções Económicas 251.000,00 €  

4. Outras Funções 2.409.300,00 €  

4.1 Operações da Dívida Autárquica 1.446.900,00 €  

4.2 Transferência entra Administrações 826.900,00 €  

4.3 Diversas Não Especificadas 135.500,00 €  

 Total 22.231.651,00 €  

 

Considerando o exposto e pretendendo contribuir para o esclarecimento das 

principais opções do PO, apresenta-se assim uma análise inicial dos 

investimentos mais relevantes em curso ou em conclusão dentro de um princípio 
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de organização funcional e económica, bem como do seu impacto nos exercícios 

passados e futuros. 

 

O investimento em curso apenas em edifícios é significativo e implica uma 

gestão de tesouraria atenta bem como uma justificação de despesas eficaz e 

célere perante os organismos de gestão dos programas operacionais, trata-se, 

no entanto, de uma significativa evolução no património municipal e na sua 

requalificação. 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo 4.588.293,21 € 

Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais – Ecoteca  1.049.994,20 € 

Museu da Oliveira e do Azeite Mirandela 618.069,41 € 

Quartel da GNR de Torre de Dona Chama 520.905,00 € 

 6.777.261,82 € 

 

Neste conjunto não se incluem algumas intervenções em curso ou em fase de 

instrução, do Plano de Ação tuaMirandela, algumas de responsabilidade 

municipal e outras de responsabilidade de parceiros como a Comissão 

Fabriqueira de N.ª Sra. da Encarnação ou a Sta. Casa da Misericórdia de 

Mirandela. 

 

A requalificação da rede viária, com diversas intervenções em fase de 

conclusão, é objeto de financiamento pelos programas de contratualização direta 

do PO ON2 permitindo a qualificação de duas vias municipais prioritárias: 

Destaque ainda para a requalificação de pequenos acessos cujo impacto 

financeiro será também projetado em 2014. 

 

Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos Avantos e da E.M. 561, dos Avantos a 
Alvites    1.009.002,49 € 

Pavimentação da Estrada Municipal de Ligação entre a E.N. 15 e a E.N. 314, 
passando por Avidagos   1.249.633,52 € 

Pavimentação Betuminosa em Soutilha, Guide e Abambres   154.350,00 € 

Reparação de Estradas e Caminhos Diversos - Rede Municipal  350.000,00 € 

  2.762.986,01 € 

Acesso Oeste do IP4 à Cidade de Mirandela   2.000.000,00 € 

  4.762.986,01 € 
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De referir ainda o importante acordo estabelecido com a concessionária da 

AutoEstrada XXI (A4) (CAETXXI) que permite a requalificação do Acesso Oeste 

do IP4 à Cidade de Mirandela sem impacto financeiro sobre o Município. Em 2014 

será ainda concluída a pavimentação da EN 206 em Torre de D. Chama. 

A conclusão da cobertura e requalificação de redes de abastecimento de água 

e drenagem de águas residuais foi possível através do financiamento pelo 

Programa POVT – Programa Operacional de Valorização do Território, dando-se 

por concluída a fase principal de infraestruturação e remodelação de redes e 

instalação de sistemas de tratamento. 

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vila 
Nordeste – Cachão 874.248,38 € 

Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água e ETAR de 
Plantas em Eixes 138.598,74 € 

Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR de Mascarenhas 148.542,19 € 

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água de Vale de Lobo 276.357,19 € 

Rede de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais de Vilar 
D'Ouro 148.317,88 € 

Construção e Conservação de Redes Saneamento do Concelho 220.000,00 € 

Construção e Beneficiação de Sistemas Abastecimento de Água do Concelho 120.000,00 € 

 1.926.064,36 € 

 

Ao nível da requalificação urbana, para lá dos constantes trabalhos de 

administração direta que contribuem para a valorização do espaço urbano, são 

de destacar as intervenções previstas no Plano de Ação tuaMirandela mas 

também as diferentes rubricas de intervenção genérica. 

tuaMirandela- MDL Sustentável –  Recuperação e Qualificação Urbanística da 
Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros Voluntários 618.069,41 € 

Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Rotunda Pedro da Manta / 
Santa Marinha 68.943,65 € 

tuaMirandela- MDL Sustentável -Criação de Zona 30 307.177,50 € 

tuaMirandela- MDL Sustentável - Supressão da Barreiras Arquitetónicas 52.867,50 € 

tuaMirandela - MDL Sustentável - Mobiliário Urbano e Sinaléctica 144.568,20 € 

Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias 400.000,00 € 

Arruamentos, Muros, Passeios e Pavimentos na Cidade 200.000,00 € 

 1.791.626,26 € 

 

A redução da fatura energética municipal passa pela racionalização de 

consumos, pela reformulação contratual mas também pela requalificação de 
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equipamentos e por soluções tecnológicas inovadoras que possam contribuir para 

esse mesmo objetivo. 

Mirandela Energia XXI – Redução da Fatura Energética na Rede de Iluminação 
Pública - Instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso 194.769,75 € 

ON.2-Energia – Utilização Racional Energia e Eficiência Energética - Amb. 
Equipamentos. Coletivos - INATEL 605.325,00 € 

 800.094,75 € 

 

A modernização administrativa tem sido uma prioridade nos recentes anos 

com a implementação de diversas plataformas de gestão e interoperabilidade. 

Em 2014 esta opção será reforçada pela aprovação de novos programas que irão 

contribuir para a melhoria de serviços aos munícipes e para a simplificação 

administrativa da organização. 

tuaMirandela - MDL Inovadora -  InovService – Plataforma Interativa 
de Apoio a  Serviços, Comércio e Turismo   329.700,00 € 

tuaMirandela- MDL Cooperante - Animação da Parceria Local    67.987,50 € 
tuaMirandela - MDL Cooperante – Dinamização do Programa de Ação 
e Divulgação    89.759,25 € 

SAMA - Modernizar@Mirandela   130.200,00 € 

SAMA - Modernizar@Mirandela   199.500,00 € 
tuaMirandela - MDL Inovador - tuaSruas - Centro de Segurança e de 
Informação   109.252,50 € 

Aquisição de Equipamento Informático  200.000,00 € 

  1.126.399,25 € 

 

As GOP 2014 pretendem concretizar ou concluir projetos, ações estratégicas e 

oportunidades de financiamento que se traduzem num volume de investimento 

de mais de 19.000.000,00 de euros se considerarmos a sua vertente global e 

plurianual. 

 

II – PPI e PAM  

 

A atividade municipal na sua forma integral, por vezes não se transparece de 

forma adequada nos documentos previsionais, nomeadamente no PPI e no PAM. 

De facto, a simples inscrição das rubricas, não permite uma leitura adequada de 

todas as atividades e tarefas associadas, bem como das despesas correntes 

associadas a essas atividades, essenciais para a gestão corrente do concelho. 
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No sentido de uma maior clarificação dos objetivos concretos e mesmos 

correntes do presente Plano e Orçamento será realizada uma descrição e 

explanação das diversas rubricas de PPI e PAM e a sua associação a rubricas 

associadas a eventuais despesas correntes. 
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1. Funções Gerais 

1.1. Serviços Gerais da Administração Pública 

1.1.1.Administração Geral 

 

Promoção das Condições de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

No ano de 2012 foi implementado o serviço de Higiene, Segurança e Saúde no 

Trabalho tendo sido realizados, pela primeira vez, exames de saúde a todos os 

trabalhadores do Município.  

No ano de 2013, foram realizados exames de saúde a todos os trabalhadores 

com idade igual ou superior a 50 anos, sendo que em 2014 está prevista a 

realização de exames de saúde a todos os trabalhadores. 

Este serviço é ainda responsável pela avaliação e verificação das condições de 

trabalho de todos os trabalhadores, nomeadamente ao nível do equipamento 

individual de segurança e ergonomia. 

Ao presente serviço estão afetos dois Técnicos Superiores, um de forma 

permanente e outro em regime de apoio. 

 

Certificação de Serviços 

Em 14 de fevereiro de 2013 o Sistema de Gestão da Qualidade da Câmara 

Municipal de Mirandela (CMM) foi certificado através 

da atribuição do Certificado de Conformidade. 

Este processo resultou de um esforço essencialmente 

assente na Equipa Municipal da Qualidade mas 

também de todos os trabalhadores que se 

envolveram e compreenderam a importância deste 

processo para a organização. 

Foram objeto de certificação 22 Processos, 90 

Procedimentos e 72 Instruções de Trabalho, com 126 

Indicadores. 

Em 2013 foram realizadas duas Auditorias Internas e uma Auditoria Externa de 

Acompanhamento, prevendo-se para 2014 a realização do mesmo número de 

Auditorias. Estão afetos a este serviço dois Técnicos Superiores. 
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Reparação, remodelação e adaptação de Edifícios Municipais 

Aquisição de Mobiliário e Equipamento para os Serviços 

Ferramentas e Utensílios 

A CMM é responsável pela manutenção e gestão direta de mais de 60 edifícios 

com a maior diversidade de funções, designadamente, escolas, equipamentos 

culturais, de serviços, habitação social entre outras. 

Ao longo dos últimos anos tem sido promovida a aquisição e construção de novos 

edifícios em detrimento da alienação, contribuindo assim para o aumento do 

património municipal. 

As atividades de manutenção de edifícios estão sobre a responsabilidade da 

Divisão de Edifícios e Equipamentos (DEE) sendo afetos a estas atividades 24 

Assistentes Operacionais, um Encarregado Geral Operacional, um Encarregado 

Operacional, um Técnico Superior de Engenharia Civil, um Técnico Superior de 

Engenharia Eletrotécnica para lá dos restantes serviços de apoio e coordenação 

associados pelos restantes recursos da Divisão. 

 

Aquisição e Reparação de Material de Transporte para a Autarquia 

Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento para Obras 

O parque de viaturas e equipamentos municipais regista 94 ativos que realizam 

cerca de 15 milhões de Km/ano e que têm vindo a 

registar alguma degradação. As aquisições recentes 

direcionaram-se para material de transporte e para 

serviços urbanos específicos. 

As atividades de manobra de viaturas e máquinas estão 

sobre a responsabilidade da DEE sendo afetos a estas atividades 8 Assistentes 

Operacionais. Durante o ano de 2014 está prevista a aquisição de duas viaturas 

ligeiras e uma viatura de transporte coletivo de passageiros. 

 

Aquisição de Equipamento Informático 

Aquisição de Software Informático 

tuaMirandela - MDL Inovadora InovaService – Plataforma Interativa de 

Apoio a  Serviços, Comércio e Turismo 

SAMA – Modernizar@Mirandela 
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A eficiência organizacional e a prestação de serviços aos munícipes assenta hoje 

na capacidade de criar e diversificar os meios de atendimento. 

Nos anos recentes a CMM apostou num conceito de balcão único em regime de 

front office, através do Gabinete de Apoio 

ao Munícipe. 

Situado numa zona central com boa 

acessibilidade e estacionamento, este 

serviço de atendimento oferece ao 

munícipe a possibilidade de tratar de 

todos os assuntos de cariz municipal, mas 

também um conjunto de serviços associados à Administração Central, através do 

denominado Balcão MultiServiços. 

Este serviço está sobre a responsabilidade da Divisão de Administração Geral, 

Finanças e Modernização, sendo afetos a estas atividades sete Assistentes 

Técnicos e um Técnico Superior para lá dos restantes serviços de apoio e 

coordenação apoiados pelos restantes recursos desta e de outras divisões. 

Em 2014 a oferta de serviços será alargada nos termos de um processo em curso 

de protocolo com a Secretaria de Estado de Modernização Administrativa que 

permitirá que mais serviços sejam oferecidos aos utentes. 

 

Concluída a interligação de edifícios municipais em redes de fibra ótica neste 

momento procede-se à virtualização de todos os sistemas internos no data 

center da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana e à 

racionalização dos serviços de comunicações e acessos a redes de dados. 

 

 

 

Neste processo os serviços on-line entretanto criados serão reforçados através 

das candidaturas aprovadas quer no Plano de Ação tuaMirandela quer no SAMA – 

Sistema de Apoio À Modernização Administrativa a implementar durante 2014 e 

2015. 
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tuaMirandela- MDL Cooperante - Animação da Parceria Local 

tuaMirandela - MDL Cooperante – Dinamização do Programa de Ação e 

Divulgação  

 

Associado ao Plano de Ação tuaMirandela, existem ainda alguns programas de 

dinamização e valorização que têm apoiado atividades de dinamização e 

promoção de Mirandela e essencialmente do seu comércio tradicional. 

Nestas atividades incluem-se ainda as que foram objeto de financiamento direto 

à MIRCOM e que contribuíram para objetivos semelhantes na dinamização do 

centro histórico e comercial de Mirandela e que ainda se irão refletir no ano de 

2014. 

Criação do Gabinete de Apoio ao Comércio Tradicional - Componente 

Imaterial – 352.019,54€ 

Dinamização das ações de animação de rua no Centro Histórico – 

91.250,00€ 

 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo – EsACT 

 

A construção de novas instalações para a Escola Superior de Comunicação, 

Administração e Turismo de Mirandela foi uma opção ponderada e planeada 

considerando a oportunidade traduzida pela Bolsa de Mérito do Programa 

Operacional ON2. 

Não obstante o elevado peso de investimento, esta opção traduz a fixação 

definitiva do Ensino Superior em Mirandela e uma aposta no retorno económico 

que traduzem os cerca de 1.000 alunos que atualmente o frequentam. 
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1.2. Segurança e Ordem Públicas 

1.2.1.Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 

Bombeiros Voluntários - Despesas de Funcionamento 

Bombeiros Voluntários - Infraestruturas e Equipamento 

A CMM desenvolve uma estreita colaboração com 

os Bombeiros Voluntários do concelho de 

Mirandela. Desde logo pelo financiamento do 

funcionamento de ambas as associações 

humanitárias nas suas despesas correntes de 

funcionamento, na assunção de despesas com 

seguros, no suporte dos custos com operadores 

telefónicos de emergência e com as brigadas de intervenção. 

Além deste apoio, destaque ainda para o financiamento integral da componente 

não financiada do Quartel de Torre de D. Chama que ainda é assumida no PAM 

de 2014. 

 

Equipamento de Proteção Civil 

O Serviço Municipal de Proteção Civil tem 

vindo a desempenhar tarefas de 

planeamento e fiscalização mas também de 

intervenção preventiva ao nível de limpeza e 

intervenção coerciva em aglomerados 

urbanos. 

Associado ao Gabinete Florestal promove 

ainda tarefas de planeamento quer na área 

cinegética quer na prevenção de incêndios. 

Conselho Municipal de Segurança 

O Conselho Municipal de Segurança em 2014 continuará a reunir 

trimestralmente, analisando e debatendo todas as vertentes da segurança de 

pessoas e bens no concelho de Mirandela. 

Conselho Cinegético Municipal  
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O Conselho Cinegético Municipal tem desenvolvido diversas atividades de 

dinamização do setor, envolvendo todos os atores locais, aguardando-se em 

2014 a sua adequação aos novos estatutos legais. 

 

Projeto PrismA 

O projeto PrismA iniciou a 1 de janeiro de 2013. O projeto dá seguimento ao 

projeto MiSRaR, o qual foi implementado de 1 de janeiro de 2010 até 31 de 

dezembro de 2012. 

No PrismA (Promoção e Implementação de Estratégias de Avaliação e Gestão de 

Risco) vai-se testar o manual e divulgar os respetivos resultados e também se irá 

promover a utilização da avaliação de risco e estratégias de gestão de risco por 

entidades locais e regionais. 

A duração do projeto é de 18 meses, desde 1 de janeiro de 2013 até 30 de junho 

de 2014. O orçamento do projeto é de 652.298 € com 489.224 € máximo 

cofinanciado pela CE (DG ECHO), sendo que o orçamento do Município de 

Mirandela é de 11.808 €. 

Parceiros no projeto: 

Países Baixos - Região de Segurança Sul-

Holanda Sul, 

Agência Regional de Desenvolvimento 

Económico Stara Zagora, Bulgária 

Município de Mirandela, Portugal 

Município de Aveiro, Portugal 

Governo Municipal de Tallinn, Estónia 

 SHS, Mirandela, Aveiro e Tallinn também 

participaram no projeto MiSRaR, o novo 

parceiro é SZREDA. 

 

Objetivo do projeto 

O primeiro objetivo dos cinco parceiros do projeto é testar a implementação 

intersectorial de estratégias de avaliação de risco e de gestão de risco 

(prevenção) conforme descritas nas brochuras e no manual MiSRaR. Os parceiros 

irão testar essas estratégias para os riscos prioritários seguintes: 
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 Transporte ferroviário de substâncias perigosas (SR-SHS) 

 Riscos de substâncias perigosas em indústrias SEVESO e o seu transporte 

ferroviário e rodoviário (Aveiro) 

 Incêndios urbanos no centro histórico da cidade (Mirandela) 

 Incêndios na área urbana com casas de madeira protegidas (Tallinn) 

 Incêndios florestais (SZREDA) 

O segundo objetivo é promover a gestão de risco e organizar o intercâmbio de 

conhecimento entre outros governos locais, regionais e nacionais, e parceiros de 

gestão de risco intersectoriais no âmbito da União Europeia (e Estados 

associados) sobre:  

 Os conceitos, estratégias, boas práticas e lições aprendidas sobre avaliação 

de risco, gestão de risco e a relação com prevenção de desastres conforme 

descrito no referido manual; 

 As experiências práticas com a implementação do manual, conforme descrito 

no objetivo 1; 

 As consequências do documento de trabalho dos serviços da UE sobre 

Avaliação de Risco e Diretrizes para Cartografia de Gestão de Calamidades 

para governos locais, regionais e nacionais e as possibilidades de conexão da 

avaliação de risco a nível nacional (central) e descentralizado e das políticas 

de gestão de risco. 

No decorrer do projeto cada parceiro irá: 

 Construir uma rede de gestão de risco 

 Realizar uma avaliação de risco 

 Realizar uma avaliação de 

capacidade 

 Desenvolver uma estratégia de 

implementação 

E em conjunto: 

 Organizar 3 congressos 

internacionais 

 Desenvolver e manter o website 

 Publicar newsletters e comunicados de imprensa 

No decorrer do projeto cada parceiro irá fazer uma: 
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 Avaliação das partes interessadas (1-3-2013) 

 Declaração de princípios (1-4-2013) 

 Relatório de avaliação de risco (1-9-2013) 

 Memorando de política sobre a estratégia de gestão de risco (1-1-2014) 

 Plano de gestão de risco (1-3-2014)  

A participação da CCM neste tipo de projetos contribui para a capacitação das 

estruturas técnicas mas também para a criação de redes de cooperação 

essenciais para o desenvolvimento de futuros processos e candidaturas. 

 

tuaMirandela - MDL Inovador - tuaSruas - Centro de Segurança e de 

Informação 

Ao nível da segurança de destacar o inovador projeto previsto no Plano de Ação 

tuaMirandela que assume a videovigilância de espaços específicos dentro dos 

limites do atual enquadramento legal e numa perspetiva de colaboração e 

cooperação com as forças de segurança. 

 

Quartel da GNR de Torre de Dona Chama 

No ano de 2014 será iniciada a construção do Quartel da GNR de Torre de D. 

Chama. Este projeto surge no âmbito de um protocolo estabelecido entre o 

Ministério da Administração Interna e a CMM, tendo sido ainda assumida a 

cedência em comodato do edifício pela Junta de Freguesia de Torre de D. Chama. 

O financiamento será assumido pelo Ministério da Administração 

Interna.
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2. Funções Sociais 

2.1. Educação 

2.1.1. Ensino Não Superior 

Ensino Profissional não Público 

Escola Profissional de Arte de Mirandela "Artemir" 

A CMM é um dos associados da ARTEMIR – Associação de Artes de Mirandela, em 

conjunto com a Associação Comercial e Industrial de Mirandela e a Associação de 

Socorros Mútuos de Mirandela, assumindo 

a gestão por essa via da ESPROARTE – 

Escola Profissional de Artes de Mirandela. 

A CMM é responsável, entre outros, pela 

cedência das instalações em que 

funcionam das diversas atividades da 

Escola. 

Não obstante as atividades da ESPROARTE serem financiadas pelo POPH de 

forma integral, os custos financeiros associados aos sucessivos atrasos na 

produção das respetivas transferências, induziu uma situação financeira que 

implicou a intervenção municipal. 

Fruto de uma gestão rigorosa em 2013 não se verificaram os habituais atrasos 

na assunção dos compromissos com os formadores e em 2014 será possível de 

forma definitiva estabilizar uma situação 

deficitária que se regista praticamente 

desde a constituição da Escola. 

A Escola tem um Quadro de Pessoal 

constituído por 15 trabalhadores, 46 

formadores externos. 

No presente momento frequentam a Escola 

165 alunos dos quais uma elevada 

percentagem é oriunda de diversos concelhos da região. 

A avaliação do exercício de gestão é efetuada num contexto bianual pelo que a 

previsão de Gastos e Receita para o ano de 2013/2014, uma vez que as 

atividades são financiadas a 100%, é de 2.045.502,10 €. 
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O Plano de Atividades da ESPROARTE, para lá das atividades letivas inclui 

diversos concertos das diversas orquestras e grupos, destacando-se os concertos 

de Natal, Páscoa, fim de ano e abertura das Festas de N.ª Sra. do Amparo entre 

outras participações em eventos locais e mesmo regionais com destaque para o 

concerto que anualmente é realizado na Casa da Música do Porto. 

Registe-se ainda que associadas às atividades da Escola, no presente momento, 

existem dois projetos complementares. A Orquestra Geração assente no 

financiamento da Fundação EDP e essencialmente 

direcionada para alunos com dificuldades de 

aprendizagem e de estratos sociais 

desfavorecidos e Academia de Música de 

Mirandela que proporciona a oportunidade de 

formação a outros jovens. 
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Escola Profissional de Hotelaria de Mirandela 

O estabelecimento de um Protocolo entre o Turismo de 

Portugal, IP e a Câmara Municipal de Mirandela permitiu a 

manutenção da Escola de Hotelaria e Turismo de Mirandela 

(EHTMDL) (Protocolada com o Município de Mirandela). 

Considerando a elevada qualidade da formação e a aposta 

na diversidade da oferta de ensino profissional em 

Mirandela, a manutenção da EHTMDL foi considerada 

estratégica a sua ligação ao Turismo de Portugal IP foi 

também considerada essencial. 

Considerando que o financiamento das atividades de formação assenta em 

candidaturas realizadas diretamente pelo 

Turismo de Portugal, IP e que o programa 

POPH se encontra em fase de 

encerramento em 2013 foi garantida a 

expansão da oferta formativa através de 

acordos realizados com o IEFP. 

Em 2014 será necessário proceder à 

criação de uma estrutura autónoma de 

gestão para que seja possível apresentar candidaturas diretas aos diferentes 

programas de formação profissional, produzir adequada contabilidade de custos 

e assim garantir a sustentabilidade e mesmo a continuidades desta mesma 

Escola. 

 Nº de Turmas Cursos Nº Alunos Professores/ 

Formadores 

TecnicasCozinha/ Pastelaria  2º Ano 16 8 Turmas do Turismo de 

Portugal 

2 

TecnicasCozinha/ Pastelaria  3º Ano 11 8 

Curso Efa/NS 1 Cozinha 25 8 

Curso Efa/NS 2 Cozinha 26 8 

Turmas IEFP 3 

Curso Aprendizagem /Cozinha 23 8 

   Total = 101  

     

Funcionários / Limpeza 

(Externos) 

2    

Alunos Residentes 

Internato 

29    
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2.1.1. Ensino Pré-escolar e Básico 

Centro Escolar de Mirandela 

Construção e Reparação de Edifícios Escolares 

Aquisição de Equipamento Escolar 

O Centro Escolar de Mirandela foi objeto de candidatura ao Programa 

Operacional Norte nos termos do acordado com a Direção Regional de Educação 

do Norte. Este investimento no valor bruto de cerca de 8 milhões de euros 

necessitava do acordo da Administração Central para ser concretizado. 

Por circunstâncias nacionais, os fundos comunitários associados à requalificação 

de parques escolares foram consumidos, refletindo-se esse problema no Centro 

Escolar de Mirandela mas também noutros equipamentos locais como a Escola 

Secundária de Mirandela ou EB2 Luciano Cordeiro. 

Assumindo a necessidade de uma efetiva intervenção em todo o parque escolar 

municipal, essa prioridade foi já assumida no PSF (vide pag. 94 PSF), mantendo-

se assim a intenção de concretizar as intervenções necessárias num quadro de 

reordenamento de toda a rede escolar. 

 

   

 

A expectativa de construção deste Centro levou à redução de intervenções em 

alguns edifícios do parque escolar municipal, mantendo-se apenas a manutenção 

corrente. 

Em 2013 foi iniciada uma intervenção de dimensão significativa na Residência de 

Estudantes que será concluída em 2014. Seguindo o mesmo conceito e 

recorrendo a recursos humanos municipais, em 2014 serão também realizadas 

intervenções de alguma dimensão em edifícios escolares. Na rede escolar atual 

são prestados serviços de manutenção corrente a 25 edifícios de Ensino Básico e 

Escolar essencialmente pelos recursos humanos da DEE. 
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A rescisão do Contrato de Execução com o Ministério da Educação em 2011, 

assumiu a suspensão de intervenções de manutenção corrente nas escolas EB2 

Luciano Cordeiro e Torre de D. Chama até que seja apresentada uma nova 

proposta de Contrato e sejam clarificadas as responsabilidades do Ministério da 

Educação na remodelação do parque escolar de Mirandela. Não obstante este 

diferendo, em 2014 será dado apoio na manutenção corrente destes 

equipamentos. 

Estabelecimentos Públicos de Ensino EB e Pré de Mirandela 

Estabelecimento de 
ensino       

EB1 de Abreiro - 12 Abreiro 4 Avidagos   2 Carvalhal 1 Milhais   2 Navalho   2 Palorca 1 

EB1 de Cachão - 1 Cachão    1           

EB1 de Frechas - 18 Frechas 10 S. Salvador 4 V.Sancha 4       

EB1 de L. Orelhão - 10 Lamas de O. 9 Vila Boa 1         

EB1 N.º 1 de Mirandela Mirandela  88            

EB1 N.º 2 de Mirandela Mirandela  96            

EB1 N.º 3 de Mirandela Mirandela  97            

EB1 N.º 4 de Mirandela Mirandela  61            

EB1 N.º 5 de Mirandela Mirandela 104            

EB1 de Pereira Pereira       7            

EB1 de Romeu - 10 Avantos  1 Romeu  5 V. Lobo 2 V.Verdinho 1 Vimieiro 1   

EB1 de S.P.V.C. - 7 Rego Vide 2 SPVC 1 Valverde 4       

EB1 de Suçães - 7 Eivados 1 Eixes 2 Suçães  4       

EB1 de V. Salgueiro - 7 Miradezes 2 V. Salgueiro 3 V. Telhas 2       

EB1 Carvalhais 138      

EB1 Torre 56      

JI Torre 24      

JI de Abreiro - 4 Milhais  4            

JI de Avidagos - 8 Avidagos 2 Pereira 3  Navalho  2 Carvalhal 1     

JI de Cabanelas - 5 Cabanelas 3 V. Juncal 1 V. Martinho 1       

JI Carvalhais 32      

JI de Frechas - 16 Cachão 7 Frechas 4 S. Salvador 1 V. Sancha 4     

JI de Lamas de Orelhão-7 Lamas Orelhão 4 Vila Boa 2  Franco 1       

JI de Mascarenhas - 2 Mascarenhas  2           

JI de Mirandela - 56 Mirandela   56           

JI de Passos - 3 Passos         3           

JI de Romeu - 8 Romeu    5 Vila Verdinho 1 Avantos   2       

JI de Vale de Salgueiro -4 V. Salgueiro 2 V. Telhas 1 Mirandela 1       

 

No ano de 2014 está prevista a manutenção da mesma rede escolar municipal, 

sendo que qualquer alteração será sempre induzida pela redução do número de 

alunos. 
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2.1.2. Serviços Auxiliares de Ensino 

Os Serviços Auxiliares de Ensino representam ainda um dos encargos mais 

significativos no orçamento municipal. Apenas Transportes Escolares e Refeições 

de Alunos representam 8% do Orçamento da Despesa Corrente.  

 

Existem no entanto outras despesas como a manutenção do parque escolar e os 

recursos humanos afetos que reforçam ainda mais o protagonismo deste setor. 

Pessoal Não Docente Das Escolas Básicas e Da Educação Pré-Escolar 

Diretamente ao Setor da Educação na Divisão de 

Educação e Assuntos Sociais e Culturais (DESC), 

estão afetos 8 Assistentes Operacionais, 3 

Assistentes Técnicos e 4 Técnicos Superiores e 

ainda 51 Assistentes Operacionais, 11 

Assistentes Técnicos e 1 Coordenador Técnico, 

cuja gestão direta está delegada no 

Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

A CMM irá continuar a recorrer a programas ocupacionais do IEFP para 

compensar as necessidades de recursos humanos neste setor, uma vez que 

existe ainda necessidade de 48 tarefeiras de apoio local. 

Transportes Escolares 

Os transportes escolares são realizados com recursos a prestadores de serviço e 

a serviços públicos de transporte mantendo-se em 2014 alguma tendência de 

racionalidade sempre condicionada ao número de alunos. 

Transportes adjudicados 256 alunos 26 mini - circuitos 422 km/dia 

Transportes públicos 655 alunos 16 circuitos 345 km/dia 
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Fornecimento de Refeições a Alunos dos Jardins de Infância e Escolas 

Primárias 

Apresenta-se uma previsão do número de refeições a fornecer para o ano de 

2014. O fornecimento é realizado por adjudicação a empresas prestadoras de 

serviço e a algumas IPSS locais que possuindo recursos e estrutura possibilitam 

o fornecimento de refeições em zonas rurais. 

Previsão do número de refeições escolares 2014 

    

 Setembro a dezembro de 2014 Janeiro a junho de 2014 

Escolas Alunos Refeições Refeições 

Abreiro 13 975 1313 

Cachão 9 675 909 

Carvalhais 140 10500 14140 

Frechas 22 1650 2222 

Lamas de Orelhão 11 825 1111 

Mirandela N.º 1 86 6450 8686 

Mirandela n.º 2 98 7350 9898 

Mirandela n.º 3 108 8100 10908 

Mirandela n.º 4 74 5550 7474 

Mirandela n.º 5 105 7875 10605 

Pereira 13 975 1313 

Romeu 15 1125 1515 

São Pedro Vale do Conde 13 975 1313 

Suçães 10 750 1010 

Vale de Salgueiro 10 750 1010 

Torre de Dona Chama 68 5100 6868 

Total   59625 80295 

    

    

 Setembro a dezembro de 2014 Janeiro a julho de 2014 

Jardins de Infância Alunos Total Total 

Abreiro 9 684 1107 

Avidagos 15 1140 1845 

Cabanelas 11 836 1353 

Carvalhais 45 7920 4545 

Frechas 21 1596 2853 

Lamas de Orelhão 13 988 1599 

Mascarenhas 9 684 1107 

Mirandela 53 4240 7526 

Passos 12 912 1476 

Romeu 14 1064 1722 

Vale de Salgueiro 9 684 1107 

Torre de Dona Chama 23 1748 2829 

Total   22496 29069 
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2.3. Segurança e Ação Sociais 

2.3.2 Ação Social 

 

Ação Social - Situações de Emergência e Calamidade 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 

Emergência Social 

O apoio social direto a estratos sociais desfavorecidos assenta em dois 

instrumentos fundamentais. O Regulamento de Apoios Económicos e o Plano de 

Emergência Social (PES). Atualmente estão atribuídos 151 Cartões de Apoio 

Social que comparticipam essencialmente a aquisição de medicamentos, tendo 

sido lançado recentemente a modalidade de cartão comunitário para doentes 

crónicos. 

Na Ação Social Escolar existem 321 cartões atribuídos de apoio diversos desde 

alimentação a material e livros escolares e ainda isenções de passe de 

transporte. O objetivo para 2014 é aumentar o número de total de Cartões 

Atribuídos (472) e reformular algumas modalidades de apoio tendo em conta 

novas realidades e necessidades. 

Ao nível do PES verificando-se ao aumento gradual do número de pedidos de 

apoio em grande parte para dívidas associadas a bens essenciais e habitação. 

Durante o ano de 2014 o PES continuará ativo, considerando que se mantém as 

dificuldades dos estratos sociais mais desfavorecidos e existe um crescimento 

efetivo do número de solicitações. 

No âmbito das atividades associadas a este setor de destacar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, o Gabinete de Apoio ao Sobredividamento, apoio 

a vítimas de violência doméstica (conforto habitacional prevendo-se em 2014 

seis intervenções), habitação social, cantinas sociais, entre outras atividades de 

parceria e cooperação com entidades locais e regionais nomeadamente a 

participação no Projeto Escolhas, na Rede Social Regional ou no Núcleo Local de 

Inserção. 

Afetos ao Setor Social da DEASC estão dois Técnicos Superiores. 

Em 2014 pretende-se desenvolver em conjunto com o CLDS+ uma base de 

recursos sociais e de diagnóstico permanente que facilite o trabalho social e o 

reforce o apoio a estratos sociais desfavorecidos. 
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No PO de 2014 e em específico no PAM, ainda se reflete o esforço que a CMM 

tem realizado ao longo dos anos no apoio à construção de novos equipamentos 

sociais essencialmente ao nível de lares residenciais para idosos mas também 

para apoio a pessoas portadoras de deficiência.  

 

Santa Casa da Misericórdia - Infraestruturas e Equipamentos 

Concluído em 2013, de previsão 

de entrada em funcionamento no 

início de 2014, o Lar Residencial 

de S. Pedro Velho foi objeto de 

apoio plurianual da CMM ao nível 

do esforço para a sua construção 

mas também ao nível dos arranjos exteriores da envolvente. 

 

Centro Social e Paroquial do Romeu - Infraestruturas e Equipamentos 

Assumindo a estratégia de dotação do meio rural 

de infraestruturas de apoio a idosos e crianças, a 

CMM apoia ainda a construção do Lar Residencial 

de Romeu do Centro Social e Paroquial do Romeu 

na componente não financiada pelo POPH.  

 

APPACDM - Infraestruturas e Equipamentos 

Com conclusão prevista para 2013, a construção do Lar Residencial da APPACDM 

de Mirandela representa uma antiga aspiração 

desta IPSS. 

Objeto de financiamento pelo POPH, é objeto de 

apoio integral em toda a componente não 

financiada (contrapartida nacional) pela CMM. 

Além do apoio que já tinha sido concedido na 

construção do Centro de Atividades Ocupacionais, a CMM e a APPACDM têm 

ainda diversos protocolos de cooperação, nomeadamente ao nível da inserção 

em atividades municipais como a jardinagem e brevemente será estabelecido um 

protocolo para a utilização da Sala de Snoezelen. 
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Conselho Local de Ação Social - CLAS 

A atividade municipal no âmbito social não se encerra nos apoios diretos 

existindo uma dinâmica bastante salutar ao nível do Conselho Local de Ação 

Social, que regista 76 parceiros públicos e privados. 

Durante o ano de 2014 serão realizadas reunião mensais do Núcleo Executivo da 

Rede Social e reuniões trimestrais do CLAS. 

Em 2013 foi realizado um processo participado por todos os parceiros, com 

criação de grupos de trabalho específicos e debate aberto que culminou na 

concretização do Plano de Desenvolvimento Social 2013 – 2015. 

Assentes em cinco Eixos de Intervenção foram estabelecidas estratégias e 

objetivos de intervenção específicos para este período de 2013 – 2015. 

 

EIXOS DE 
INTERVENÇÃO 

  P.D.S. 
2013- 2015 

 

EIXO I: 
 

GRUPOS SOCIAIS 
DESFAVORECIDOS 

 
 
 

SUB – EIXO: 
 

 

EIXO II: 
 

EMPREGABILIDADE 

 

EIXO III: 
 

EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO AO 
LONGO DA VIDA 

 

 

EIXO V: 
 

EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS E AUTO 
CAPACITAÇÃO 

DA 
COMUNIDADE 

 

 

EIXO IV: 
 

IGUALDADE E 
RESPOSTAS 

SOCIAIS 
 

SUB – EIXO: 
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CLDS+ - Conselho Local de Desenvolvimento Social 

No âmbito da aprovação, pelo Instituto da 

Segurança Social, do Plano de Ação do CLDS+ de 

Mirandela, serão dinamizadas no concelho de 

Mirandela as atividades constantes do plano 

aprovado nos anos 2013 a 2015. 

O CLDS+ é um protocolo celebrado entre o Município de Mirandela, a Santa Casa 

da Misericórdia de Mirandela e o Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social que disponibiliza uma verba de 353.850,81€ destinada a medidas de 

aumento da empregabilidade, combate articulado contra a pobreza crítica, 

garantindo uma maior proteção às crianças, aos jovens e aos idosos, tendo em 

mente a aposta num superior desenvolvimento local e especial atenção na 

concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das pessoas. 

Serão desenvolvidas ações diversas nos três eixos de atuação das quais se 

destacam as seguintes: 

No âmbito do Eixo 1: 

Criação do Gabinete de Apoio à Inserção – GAI.  

Criação do web-site do CLDS+ de Mirandela como canal centralizador de todas as 

ofertas de emprego disponíveis para o Concelho, bem como divulgação de 

medidas de emprego e oportunidades de inserção.  

Criação e dinamização do Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor – 

GAEE. 

Promoção da adesão das entidades publicas e privadas sem fins lucrativos à 

medida trabalho socialmente necessário e/ou atividade socialmente útil. 

Realização do projeto “Escola Empreendedora” destinado aos alunos do ensino 

secundário. 

Ações de orientação profissional dos alunos que concluíram a escolaridade 

obrigatória. 

No âmbito do Eixo 2: 

Criação do Centro Cívico de Mirandela, que 

funcionará como equipamento centralizador de 

políticas sociais e partilhado pelos parceiros da 

rede social. 
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Promoção de reuniões de trabalho entre as entidades parceiras para definição de 

um modelo de constante observatório de crianças, jovens e famílias em situação 

de vulnerabilidade social. 

Criação de um Gabinete de Apoio às crianças, jovens e famílias cuja sinalização 

provirá do observatório criado. 

Realização de wokshops e ações de formação e informação sobre competências 

pessoais (projetos de vida, ações de formação e sensibilização na àrea da saúde, 

gestão do orçamento familiar, educação e emprego) e ações de formação e 

informação ou outras sobre competências sociais e cívicas. 

Dinamização de atividades no âmbito da formação parental.  

No âmbito do Eixo 3 

Promoção pelo GAEE da criação de cooperativas, sejam económicas, sociais ou 

de jovens e agrupamentos de produtores de forma a capacitar as pessoas para a 

vida em comunidade e suas vantagens. 

Execução de estudos para a instalação de novas associações no âmbito da 

equipa técnica do CLDS+.  

 

Plano Municipal de Igualdade de Género 

O Plano Municipal para a Igualdade do Município de 

Mirandela elaborado em 2013 foi concebido como um 

documento estratégico, que permite enquadrar a temática 

da Igualdade e da Não Discriminação enquanto 

mecanismo de promoção de coesão social e ferramenta de 

redução de desigualdades no nosso território, nas diferentes áreas de atuação e 

intervenção do Município, mas também como um documento operativo, ou seja, 

que identifica as prioridades estratégicas de intervenção, traduzindo em 

atividades concretas as intenções políticas e ideológicas do que queremos para o 

Município. 

Com este Plano pretende-se enquadrar sob o ponto de vista da Igualdade o 

trabalho já desenvolvido e as iniciativas que diretamente contribuem para a 

melhoria da condição de vida das pessoas que habitam no Município. Por outro 

lado, pretende apresentar uma série de atividades, pensadas e resultado de um 

trabalho de diagnóstico do ponto atual, promovendo a redução de desigualdades, 
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a melhoria das condições existentes, o equilíbrio dos recursos disponíveis, a 

promoção de uma participação pública e privada ajustada ao contexto de cada 

pessoa (independentemente da sua condição física, económica ou social), de 

fundo, que as diferenças de género, idade, condição social ou outras, sejam 

valorizadas e levadas em consideração na definição de políticas e na gestão da 

nossa sociedade. 

O Plano Municipal para Igualdade foi estruturado por eixos, considerados 

estratégicos para a promoção da Igualdade. Assim, as atividades foram 

estruturadas em função desses mesmos eixos estratégicos, dentro de cada uma 

das componentes – Interna e Externa. A componente interna diz respeito à 

Câmara Municipal, ou seja, enquanto entidade empregadora e enquanto entidade 

gestora da vida local. A componente externa diz respeito a toda Comunidade de 

Mirandela, as suas entidades públicas e privadas, a cada um e a cada uma que 

vive, trabalha, visita ou passa por Mirandela. 

Vertente Interna 

1. Planeamento estratégico 

Estratégia, missão e valores da 

instituição promotora do Plano de 

Igualdade 

2. Gestão de Recursos Humanos 

Recrutamento e seleção; 

Formação; Gestão de Carreiras e 

Remunerações; Diálogo social, 

participação de trabalhadores/as e 

organizações suas representativas; 

Respeito pela dignidade das 

mulheres e dos homens no local de 

trabalho; Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal: Formas 

inovadoras de organização do trabalho, Benefícios diretos a trabalhadores, 

trabalhadoras e suas famílias, Proteção na maternidade e na paternidade e 

assistência à família. 

3. Comunicação 

Comunicação interna e externa 



 
 
 
 
 
 

 Página 30 de 65 

 

Vertente Externa 

Na vertente externa, ou seja, na área de intervenção e de competência do 

Município, embora numa primeira abordagem possa parecer que não há muito 

para fazer, a realidade mostra exatamente o contrário.  

a) Mudança nos papéis e nos estereótipos de género 

b) Participação e representação 

c) Educação e qualificação profissional 

d) Cultura 

e) Desporto 

f) Empreendedorismo 

g) Compatibilização entre a vida profissional e familiar 

h) Redes sociais 

i) Violência doméstica 

j) Tráfico de seres humanos e exploração sexual 

k) Organização espacial das cidades 

l) Mobilidade e transportes 

Durante o ano de 2014 pretende-se implementar as ações propostas no 

respetivo Plano e Eixos de Intervenção.  

 

Banco de Voluntariado 

 

Assegurando o enquadramento de Bancos Locais de Voluntariado entidades de 

direito público com características diferenciadas, próximas das populações, com 

o objetivo comum do bem estar social dos seus concidadãos, considerou-se 

necessário a criação e implementação de um Banco Local de Voluntariado. 

Foi estabelecido um protocolo com Conselho Nacional para a Promoção do 

Voluntariado (CNPV) e a CMM foi considerada como entidade enquadradora de 

um Banco Local de Voluntariado. 

Em 2013 foram realizadas as primeiras ações de captação e seleção, sendo que 

em 2014 se pretende realizar uma ação mensal seja de sensibilização seja de 

captação e formação de voluntários. 
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Banco Solidário 

Gerido de forma direta pela Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, o Banco 

Solidário é no entanto, o resultado de uma parceria concreta entre diversos 

parceiros e tem vindo a alargar e reforçar a sua atividade junto dos mais 

necessitados. Registe-se a abertura de novas instalações. 

                

 

Envelhecimento Ativo 

Ao longo de 2014 serão reforçados e alargados territorialmente os diferentes 

projetos já em curso no âmbito do projeto municipal de envelhecimento ativo. 

   

Será alargado a novas freguesias rurais o programa de Ginástica e Hidroginástica 

Sénior e reforçado o projeto “Mexa-se pela sua Saúde” que decorre na Reginorde 

Pavilhão C. 

Será ainda dado um caráter periódico às atividades realizadas no Museu 

Municipal alargando também a novos parceiros e instituições esta oferta social. 
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2.4. Habitação e Serviços Coletivos 

2.4.1. Habitação 

Obras de Conservação e Beneficiação de Habitações Sociais 

A CMM é proprietária de um parque de 61 habitações sociais, promovendo 

trabalhos de manutenção e reparação sobre a responsabilidade da DEE. 

O acordo estabelecido no âmbito do PROHABITA para a construção de novos 

fogos terá que ser reformulado em 2014 tendo em conta as novas determinações 

legais e a eventual disponibilidade financeira deste programa. 

 

Aquisição de Imóveis, incluindo Expropriações e Indemnizações 

Imóveis Diversos 

Programa de Reabilitação de Imóveis na Zona Histórica  

Em 2014 será desenvolvido internamente um processo de constituição de uma 

Área de Reabilitação Urbana, com o objetivo de responder às orientações 

estratégicas no novo Quadro Comunitário de Apoio que identificou como 

prioritária a reabilitação urbana.  

As oportunidades associadas a este tipo de instrumento passam naturalmente 

pelo financiamento no novo Quadro Comunitário mas também por Fundos de 

Investimento como o JESSICA e possibilitam o recurso a novas modalidades de 

expropriação direta como compra ou venda forçada. 

 

2.4.2. Ordenamento do Território 

Plano Diretor Municipal e Plano de Urbanização 

A revisão do Plano Diretor Municipal e o Plano de Urbanização de Mirandela 

entrarão em 2014 numa fase decisiva para a sua conclusão estando prevista a 

apresentação a discussão pública da proposta de revisão definitiva durante este 

ano.  

Aquisição de Terrenos, Incluindo Expropriações e Indemnizações 

Na aquisição de terrenos para alargamento ou correção de vias a CMM tem 

desenvolvido processos de negociação com proprietários evitando processos de 

expropriação legal. 

No entanto, durante o ano de 2014 está prevista a realização de alguns 

processos de expropriação, nomeadamente nos acessos a Mirandela. 
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Urbanização 

tuaMirandela- MDL Sustentável -Criação de Zona 30 

tuaMirandela - MDL Sustentável – Recuperação e Qualificação Urbana na 

da Rua e Av. Das Amoreiras 

tuaMirandela - MDL Sustentável - Supressão da Barreiras Arquitetónicas 

tuaMirandela - MDL Sustentável - Mobiliário Urbano e Sinalética 

                        

 

A requalificação urbana de Mirandela tem sido assente em projetos financiados. 

O Plano de Ação tuaMirandela permitiu a intervenção em diversas zonas da 

cidade com destaque para a Rua e Avenida das Amoreira. 

A este conjunto de intervenções está também o estacionamento tarifado e a 

redução da velocidade de circulação no centro histórico de Mirandela. 

 

tuaMirandela- MDL Sustentável –  Recuperação e Qualificação Urbanística da 
Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros Voluntários   618.069,41 € 

Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - Rotunda Pedro da Manta / 
Santa Marinha   68.943,65 € 

tuaMirandela- MDL Sustentável -Criação de Zona 30   307.177,50 € 

tuaMirandela- MDL Sustentável - Supressão da Barreiras Arquitetónicas   52.867,50 € 

tuaMirandela - MDL Sustentável - Mobiliário Urbano e Sinaléctica   144.568,20 € 
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2.4.3. Saneamento 

Construção e Conservação de Redes Saneamento do Concelho 

Redes de Saneamento - Vilar de Ouro 
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O esforço realizado na construção de redes de drenagem de águas residuais e 

sistemas de tratamento nos últimos anos, 

culminou numa taxa de cobertura de cerca de 

98%. Naturalmente que existem ainda 

habitações isoladas e pequenos aglomerados 

não servidos mas em termos percentuais e 

dentro de uma aceitável razoabilidade podemos 

afirmar que a infraestruturação do concelho neste domínio está praticamente 

concluída. 

Assumem maior dimensão as atividades de 

manutenção da rede de drenagem de águas 

residuais que estão sobre a responsabilidade da 

Divisão de Construção, Manutenção e Operação 

(DCMO) sendo afetos a estas atividades oito 

Assistentes Operacionais e um Técnico Superior 

de Engenharia Civil para lá dos restantes 

serviços de apoio e coordenação associados pelos restantes recursos da Divisão. 

Em 2014 está prevista a conclusão de algumas intervenções em curso como Vilar 

de Ouro e intervenções de expansão de ramais pontuais. 

 

ATMAD - Tratamento em Alta de Águas Residuais 

O tratamento em alta das águas residuais em 

Mirandela, Torre de D, Chama e Cachão é realizado 

pela prestação de serviços das Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro. 

Os valores orçamentados têm vindo a diminuir fruto 

da redução da dívida mas também a uma maior 

eficiência de serviços. 

Registe-se no entanto que os valores de compra de água e tratamento de águas 

residuais representam 22% do Orçamento da Despesa Corrente, tendo diminuído 

no presente ano fruto da efetiva redução de dívida à ATMAD. 
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2.4.4. Abastecimento de Água 

Construção e Beneficiação de Sistemas de Abastecimento de Água do 

Concelho 
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Tal como nas águas residuais a construção de redes de abastecimento e 

tratamento de água potável estão praticamente concluídas sendo de realçar as 

atividades de manutenção da rede abastecimento de água estão sobre a 

responsabilidade da Divisão de Construção, Manutenção e Operação (DCMO) 

sendo afetos a estas atividades 19 Assistentes Operacionais e um Técnico 

Superior de Engenharia Civil para lá dos restantes serviços de apoio e 

coordenação associados pelos restantes recursos da Divisão. 

 

Os dados publicados pela ERSAR revelam a cobertura e a qualidade do serviço 

que é realizado. 

ATMAD - Compra de água 

A Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

é responsável pela venda de um elevado 

volume de água essencialmente dos 

sistemas de abastecimento do Azibo e de 

Aguieiras. 

A redução da faturação e do peso que 

representa para o Orçamento das 

Despesas Correntes só é possível com a 

redução de perdas na rede e a expansão da rede de rega de jardins. 
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2.4.5. Resíduos Sólidos 

Aquisição Reparação de Maquinaria e Equipamento para Limpeza 

Equipamento de Recolha, Tratamento e Acondicionamento de Resíduos 

As atividades de limpeza urbana e varredura e apoio e complemento da recolha 

de resíduos sólidos urbanos estão sobre a responsabilidade da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território (DUOT) sendo afetos a estas atividades 

36 Assistentes Operacionais, um Encarregado Operacional e um Técnico Superior 

de Engenharia Agrícola para lá dos restantes serviços de apoio e coordenação 

associados pelos restantes recursos da Divisão. 

Esta atividades obedecem a um plano anual de lavagem de arruamentos e a um 

plano de varredura mecânica que cobre toda a cidade. 

 

 

Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos 

Transferências para Resíduos do Nordeste - Infraestruturas e 

Equipamentos 

A recolha e tratamento de resíduos indiferenciados e recicláveis no concelho de 

Mirandela é da responsabilidade da Resíduos do 

Nordeste, Empresa Intermunicipal. 

De destacar ainda a localização quer da sede 

desta empresa quer do Aterro Sanitário dos Urjais 

neste concelho.O RN é ainda responsável pela 

gestão dos dois Ecocentros existentes no 

concelho.A média anual de recolha seletiva é de 1512,01 ton enquanto que na 

recolha indiferenciada é de 7.385,54 ton, pelo que é com base nesses valores 

que é estabelecida a previsão de faturação, sendo que a redução de faturação 

apenas pode ser concretizada pelo aumento de recolha indiferenciada, redução 

do número de contentores e redução dos orgânicos depositados em contentor. 
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2.4.6. Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 

Reparação e Beneficiação dos Cemitérios 

Comparticipação de Obras Construção e Beneficiação de Cemitérios a 

realizar pelas Juntas Freguesia 

                           

As atividades de manutenção da salubridade pública estão sobre a 

responsabilidade da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território (DUOT) 

sendo afetos a estas atividades seis Assistentes Operacionais e dois Técnicos 

Superiores de Engenharia Química e Veterinária para lá dos restantes serviços de 

apoio e coordenação associados pelos restantes recursos da Divisão, sendo que 

neste caso em específico a complementaridade de serviços é essencial. 

As atividades realizadas estão enquadradas num princípio de planeamento anual 

nomeadamente:  

Plano de sensibilização ambiental;  

Plano de gestão das praias fluviais;  

Plano captura/recolha de canídeos;  

Plano de controlo de pragas;  

Plano de vistorias a estabelecimentos de géneros alimentícios. 

As atividades de sensibilização neste setor são fundamentais para melhorar os 

níveis de atendimento mas também para a educação cívica dos munícipes, 

muitas vezes responsáveis pela degradação ambiental, dando-se como exemplo 

indicador os dejetos caninos e a colocação de monstros junto a contentores. 
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Construção e Conservação de Parques e Jardins, incluindo Estátuas e 

Monumentos 

Rede de Rega Municipal 

Plantações de Parques e Jardins da Cidade 

A imagem de Mirandela está associada aos seus espaços verdes e ajardinados e 

à qualidade dos mesmos. 

O setor de Parques e Jardins municipal está 

sobre a responsabilidade da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território 

(DUOT) sendo afetos a estas atividades 36 

Assistentes Operacionais, um Encarregado 

Operacional e um Técnico Superior de 

Engenharia Agrícola para lá dos restantes 

serviços de apoio e coordenação associados 

pelos restantes recursos da Divisão. 

Uma das maiores exigências neste setor 

prende-se com a rotação de plantações, as 

tarefas correntes de manutenção como poda 

e corte e o consumo de água para rega. 

A aposta na valorização dos Viveiros Municipais 

tem contribuído para a redução da aquisição de 

plantas e árvores assumindo-se também a 

reconversão de algumas áreas apostando em 

soluções menos exigentes em termos de 

manutenção corrente. 

O mesmo acontece com a água de rega estando 

a ser construída gradualmente uma rede de 

água para rega mas também um sistema de telegestão, assente na rede de fibra 

ótica municipal que permite uma maior eficiência na rega seja ao nível da 

poupança de água seja mesmo ao nível da eficácia da mesma. 

Estes serviços são ainda responsáveis por eventos de referência como os Jardins 

Nómadas e pelo o apoio à decoração e cedência de plantas em inúmeras 

atividades municipais e de instituições que assim o solicitam.  
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Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais – Ecoteca 

ON.2 - ecoCITRAS – Plataforma de Desenvolvimento Rural Sustentável - 

Equipamento 

Depois inicialmente se ter candidatado o edifício em construção na Ribeira de 

Carvalhais com a função de ECOTECA, foi efetuada 

uma alteração funcional posteriormente para a sua 

inclusão na Plataforma de Desenvolvimento Rural 

Sustentável no âmbito da Candidatura da Rede de 

Cidades – ECOCITRAS. 

Durante o ano de 2014 será concluída a construção 

do equipamento prevendo-se a entrada em funcionamento no ano de 2015. 

 

2.6. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 

2.5.1 Cultura 

Ao Setor de Cultura da Divisão de Educação e Assuntos Sociais e Culturais 

(DESC) estão afetos catorze Assistentes Operacionais, sete Assistentes Técnicos 

e três Técnicos Superiores. 

Destacam-se as atividades associadas à Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel 

e Auditório Municipal conforme Plano Anual bem como o apoio a diversas 

atividades e eventos que têm origem em solicitações externas.  

Este plano está naturalmente sujeito a alterações a algumas confirmações, no 

entanto, traduz já o nível de planeamento anual que se pretende para as 

atividades municipais. 

 

  Plano de Atividades 2014 

  JANEIRO   

1 1 a 31  Festival Gastronómico - Sabores do Azeite Novo - Restaurantes Aderentes 

2 1 a 31 IX Festival de Sabores do Azeite Novo 

3 1 a 31 Exposição Átrio do Auditório alusiva ao Festival de Sabores do Azeite Novo 

4 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel 

5 Ter/Qui Internet Sénior 

6 
Periodicidade 

Quinzenal 
Revisitar Pessoa 

7 4 Encontro dos Cantares dos Reis 

8 5 e 6 Festa de Reis – Vale Salgueiro 

9 5 Concerto  Academia de Música 
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10 10 Prova Local - Concurso Nacional de Leitura 

11 a definir Curso de Prova de Azeites  

12 a definir Seminário Técnico inserido no Festival de Sabores do Azeite Novo 

13 a definir Workshop´s "Sabão de Azeite" 

14 a definir  O Azeite vai à Escola - várias escolas 

15 15 O Azeite vai à Escola - Escola EB1/JI Carvalhais 

16 a definir Visitas a Lagares  

17 a definir Treino da Seleção Regional de Infantis e Juvenis 

18 17 e 18 Concurso de Moda (a confirmar) 

19 a definir Apresentação de livro 

20 23 Campanha de Recolha de Pedidos de Apoio a Ajudas Comunitárias para 2014 - CAP 

21 24 Banda PSP Bragança Auditório Municipal 

22 20 a 25  Semana da Saúde dos Utentes (Rastreio Auditivo, Visual, Pressão Arterial, etc) 

23 25 Teatro sobre a Oliveira e o Azeite 

24 25 Percurso Pedestre "Festival de Sabores do Azeite Novo" - Fradizela 

25 26 Exposição de Produtos Regionais e SIC 

26 31 Feira da Alheira na Alfândega do Porto 

27   4 sessões de cinema 

  FEVEREIRO   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Bilioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 
Periodicidade 

Quinzenal 
Revisitar Pessoa 

4 4 Hidro Carnaval 

5 8 Percurso Pedestre - Barcel 

6 12 
Baile de Carnaval com Idosos da Santa Casa, APPACDM e crianças do 1º ciclo do Colégio de N. 
Sra. Do Amparo 

7 13 
Dádiva de Sangue (Recolha de Sangue com o IPS e ação de sensibilização das escolas de 
Mirandela) 

8 14 e 15 Feira do Tordo Mascarenhas  

9 16 III Open José Pina - Torneio Aberto de Light Contact 

10 18 Torneio Regional de Cadetes (Torregri 2) 

11 22 Mercados Cinegéticos 

12 22 e 23 Mercado de Rua - Rua da República  

13 22 Caminhada Solidária - Liga Portuguesa Contra o Cancro 

14 28 Feira da Alheira - Lisboa  

15  Fev e Mar Festival Gastronómico da 7ª Maravilha da Gastronomia Portuguesa - Alheira de Mirandela 

16    5  sessões de cinema 

  MARÇO   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Bilioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 
Periodicidade 

Quinzenal 
Revisitar Pessoa 

4 a definir Exposição de trabalhos no Átrio Auditório - Livraria Lusitana 
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5 a definir Feira da Alheira - Parque Império 

6 a definir Exposição de desenho de Amadeu Bebiano 

7 1 Torneio Cidade de Mirandela/Sousacamp 

8 1 Dia Internacional da Proteção Civil 

9 8 de março Dia da Mulher  

10 8 e 9 Mercado de Rua - Rua da República  

11 1 a 15 Exposição do acervo do Museu "A Mulher e a coleção de Arte do Museu" 

12 8 Dia da Mulher - Chá com música, dança clássica e poesia 

13 9 V Caminhada da Mulher  

14 11 a 15 Semana da Leitura 

15 15 e 16 Campeonato Regional de inverno 

16 15 Dia Internacional dos Direitos do Consumidor 

17 16 BTT Valbom dos Figos  

18 21 Dia Mundial da Poesia - Maratona de Poesia (Leitura em voz alta de poemas) 

19 21 Dia da Árvore e dia Mundial da Floresta 

20 22 e 23 Feira à Moda Antiga  Mercado de Rua 

21 dia 22 Encontro de Tunas (a confirmar) 

22 22 Dia Internacional da Água 

23 23 Percurso Pedestre - Valbom dos Figos 

24 a definir Encontro do Mundo Rural 

25 23 Dia Meteorológico Mundial 

26   Feira de Folar de Frechas 

27    5  sessões de cinema 

  ABRIL   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 
Periodicidade 

Quinzenal 
Revisitar Pessoa 

4 a definir Exposição de Fátima Serpa Pinto 

5 a definir Gala de Kickboxing - INATEL 

6 2 Dia Internacional do Livro Infantil (Atelier de Ilustração e exposição temática) 

7 4 Concerto da Páscoa 

8 6 Concerto Academia de Música 

9 6 Mirandela a Mexer -  Zona Verde ( dia Mundial da Atividade Física) 

10   III Seminário " Assembleia Municipal, Escola de Democracia e Cidadania" 

11 8 Dia da Internacional da Astronomia Observação do Astros Celestes 

12   Semana da Saúde 

13 13 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

14 dia 13 Caminhada dos Fornos Comunitários - Folar e Pão 

15 13 a 15 
III CONGRESSO IBÉRICO DE APICULTURA E FEIRA DO MEL E PRODUTOS APICOLAS /Mercado de 
Rua 

16 14 e 15 Estágio de capacitação Técnica (ARNN/ANNP/ANMinho) 

17 17 Encontro de Grupos Corais 
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18 18 Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

19 20 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

20 20 e 21 Caça ao Ovo da Páscoa 

21 21 Folar na Zona Verde – Encontro de Terceira Idade 

22 a definir Festival para Bebés 

23 14 a 27 Festival Gastronómico do Cabrito Transmontano 

24 22 Dia Mundial da Terra 

25 23 Dia Mundial do LIVRO - "Desenhar Histórias" 

26 23 Dia Mundial do LIVRO - o Livro da minha vida 

27 25 Comemorações do Dia 25 de Abril 

28 25 e 26 Tuaescrita 

29 26 XVII Festival de Folclore 

30 27 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

31   5 sessões de cinema 

  MAIO  

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 
Periodicidade 

Quinzenal 
Revisitar Pessoa 

4 1 1º de maio – Encontro de Bandas de Música 

5 4 Percurso Pedestre “Serra dos Passos" 

6 a definir Curso de Nadador Salvador 

7 3 e 4 Festa em Honra da N.ª Sra da Encarnação 

8 4 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

9 10 Percurso Pedestre “À procura de morangos” - Feira do Vinho e Morango S. Pedro Velho 

10 10 e 11 Feira do Vinho e Morango S. Pedro Velho 

11 11 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

12 17 Curso de Identificação de Cogumelos Silvestres 

13 17 3º Festival Aquático 

14 17 e 18 Festa da Cereja em Mascarenhas 

15 18 Celebração do Dia Internacional dos Museus  

16 18 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

17 22 Dia Internacional da Biodiversidade 

18 25 Caminhada  Solidária - Salesianos 

19 25 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

20 25 Encontro de Tunas (a confirmar) 

21  Celebração do 25 de maio  

22 26 Dia Nacional do Bombeiro / Aniversário  

23   Semana da Energia e Ambiente 

24  6 sessões de cinema 

  JUNHO   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel 
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2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 
Periodicidade 

Quinzenal 
Revisitar Pessoa 

4   Semana da Energia e Ambiente 

5 5 Dia do Ambiente (Piscina Municipal) 

6 1 Mirandela a Mexer -  Zona Verde 

7 1 Percurso Pedestre “Rota do Granito e da Cortiça”   

8 a definir  Feira do Livro 

9 a definir Jardins de Infância na Zona Verde  

10 5 Dia Internacional do Ambiente e dia da Ecologia 

11 a definir Festas de S.João Bosco 

12   Verbenas de N.ª S.rª do Amparo 

13 8 Mirandela a Mexer   

14   VIII Circuito Interclubes de Pesca Desportiva - Prova de Mirandela 

15 10 Dia de Portugal 

16 10 88º Aniversário do Sport Clube de Mirandela 

17 a definir Noite Solidária Cruz Vermelha  

18 a definir Open de Parapente de Mirandela 

19   Noites do Parque Império - Rancho de S. Tiago 

20 15 Mirandela a Mexer  

21 15 Domingo Cultural – Palácio dos Távoras 

22 17 Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca 

23 a definir Noites de verão no Parque Império - Banda 1º de maio 

24 21 KICKBOXING  

25 22 Concerto Academia de Música 

26 a definir Descida de canoas - Confraria 

27 a definir Prova de Ciclismo de Estrada (Confraria N.ª Sra. do Amparo) 

28 22 Mirandela a Mexer   

29 16 a 22 Semana da Juventude 

30 20 a 22 Parque Aventura - Liga dos Combatentes 

31 28 Festa de Encerramento (Piscina Municipal) 

32 29 Mirandela a Mexer   

33 
26, 27, 28 e 

29 
Apoio Concentração Motard 

34 A definir Feira do Queijo e do Mel de Avidagos 

35  5 sessões de cinema 

  JULHO   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Bilioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 Todo o mês Biblioteca de Parque 

4 
Periodicidade 

Quinzenal 
Revisitar Pessoa 

5 6 Mirandela a Mexer 
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6 6 Domingo Cultural – Palácio dos Távoras 

7 12 
Dádiva de Sangue (Recolha de Sangue com o IPS e ação de sensibilização das escolas de 
Mirandela) 

8 13 Percurso Pedestre N.ª Sra. Do Amparo 

9 13 Mirandela a Mexer 

10 a definir II ENCONTRO DE BANDAS APEPAM 

11 a definir Campeonatos de Jetski 

12 18 Concerto de encerramento do ano letivo – ESPROARTE 

13 a definir Festival HidroSénior – Piscina Maravilha  

14 19 Tribol 

15 a definir Prova de Águas Abertas 

16 a definir Prova de Ciclismo de Estrada (Confraria N.ª Sra. do Amparo) 

17 a definir Torneio de Voleibol 

18 a definir Trorneio de street basket 

19 a definir Torneio de Ténis 

20 20 Mirandela a Mexer 

21 26 Feira Franca do Franco 

22 25 Concerto de abertura das Festas da Cidade - ESPROARTE 

23 26 KICKBOXING - Parque Império 

24 
28 de junho a 

30 julho 
Dia Nacional da Conservação da Natureza (exposição de trabalhos em material reciclado) 

  AGOSTO   

1 1, 2 e 3 Festas de N. S.ª do Amparo 

2 3 Encontro Nacional de Minis em Mirandela 

 3 4 a 31 Talentos de Mirandela 

4 7 a 31 Bienal de Pintura 

  SETEMBRO   

1 16 Comemoração do 34º Aniversário da Biblioteca Sarmento Pimentel 

2 data a definir Semana da Mobilidade 

3 a definir 
Workshop "Percursos Pedestres: época 2014/2015 (Concelho Ativo)" - No âmbito da celebração 
do Dia Mundial do Turismo 

4 27 Celebração do Dia Mundial do Turismo  

5 a definir Exposição Fotográfica de António Pedro Alves 

6 28 Comemorações do 4º aniversário da reativação do Núcleo da Liga 

7 a definir Feira do Figo e do Património - Abreiro 

8 a definir Percurso Pedestre 

9  5 sessões de cinema 

  OUTUBRO                   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Bilioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 
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3 1 Dia Internacional da Música e do Idoso 

4 a definir Semana do Animal 

5 a definir Dia do Sócio do Moto Clube 

6 8 Dia Internacional para a Prevenção dos Desastres Naturais  

7 9 
Dádiva de Sangue (Recolha de Sangue com o IPS e ação de sensibilização das escolas de 
Mirandela) 

8 a definir Concerto Casa da Música - PORTO 

9 16 Dia Mundial da Alimentação 

10 18 Curso de Identificação de Cogumelos Silvestres 

11 25/26 Marcha Nacional de Combatentes (Percurso Pedestre no âmbito do programa da FCMP) 

12 
28 de out a 

11 nov 
“Uma Bruxa no Museu” – Atividade dirigida às crianças do pré-escolar (Museu) 

13 a definir CAPRA – Encontro Internacional de Cabra Serrana 

14 
28 de out a 

11 nov 
Exposição de Trabalhos dos Jardins de Infância de Mirandela - Dia das Bruxas 

15   6 sessões de cinema 

  NOVEMBRO   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Bilioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 data a definir Feira da Azeitona e Mecanização Agrícola 

4 1 a 11  Dia das bruxas Exposição de trabalhos das crianças dos jardins de Infancia 

5 11 Aniversário da Piscina Municipal Coberta  

6 12 e 13 Revisitar Pessoa - 1ª Sessão 

7 a definir Feira do Azeite e Pão - Sucçães 

8 a definir Percurso Pedestre 

9 23 Dia das Espécies Autótones 

10    5 sessões de cinema 

  DEZEMBRO   

1 Ter/Qua/Qui Hora do Conto - Bilioteca Municipal Sarmento Pimentel 

2 Ter/Qui Internet Sénior 

3 3 Dia Internacional das Pessoas com Deficiência -APPACDM (Museu) 

4 5 Dia Internacional do Voluntariado 

5 a definir Percurso Pedestre 

6 
31 nov a 9 

dez 
Festival Gastronómico da Caça - Restaurantes Aderentes 

7 a definir Workshop de Culinária - "As receitas da avó" 

8 a definir Atividade alusiva ao natal - ATL (Museu) 

9 a definir Concerto de Natal da ESPROARTE 

10 a definir Feira da Couve Penca - Carvalhais 

11 a definir Mercado de Rua - Rua da República 

12 23 ou 24 Cânticos de Natal junto ao presépio na Rua da República  

13 a definir Espetáculo de Natal no Auditório Municipal 

14   3 sessões de cinema  
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tuaMirandela - MDL Inovadora - Terra Olea - Museu Azeite Mirandela 

tuaMirandela- MDL Criativa -Dinamização Modernização Comp. Cultural 

   

No âmbito da candidatura do Plano de Ação tuaMirandela- Mirandela Criativa foi 

ainda possível candidatar diversas intervenções em imóveis emblemáticos de 

Mirandela quer de propriedade municipal como o Museu da Oliveira e do Azeite, 

quer de intuições particulares como a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

(Edifício Sede e Igreja da Misericórdia) e Paróquia de N.ª Sra. da Encarnação 

(Centro Paroquial) com os seus projetos já em curso. 

 

Instituições Culturais e Recreativas 

O PAM 2014 continua a assumir o apoio a diversas instituições culturais e 

recreativas tais como o Rancho de S. Tiago ou a Associação de Socorros Mútuos, 

como em anos anteriores. 

A rubrica de Transferências para Entidades Sem Fins Lucrativos (08.07.01 + 

04.07.01) que engloba todas as transferências sofre este ano uma redução 

apenas assente na conclusão de alguns financiamentos que se prolongaram ao 

longo de diversos anos como o arrelvamento do Campo de S. Sebastião e a 

Pavimentação da Pista do Aeródromo Municipal cujos encargos foram concluídos 

em 2013. 

Transferências Para Entidades Sem Fins  Lucrativos
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2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 

Construção e Reparação de Parques Infantis 

Construção e Reparação de Diversos Campos de Jogos 

Equipamento Desportivo e de Lazer 

Instituições Desportivas - Infraestruturas e Equipamentos 

         

A gestão e manutenção de diversos equipamentos municipais traduz-se numa 

elevada exigência de recursos humanos, financeiros e materiais.  

A Piscina Municipal de Mirandela, o Pavilhão Inatel e o Pavilhão da Reginorde 

representam um elevado custo em consumos e manutenção não obstante o 

elevado número de utentes.  

Ao Setor de Desporto da Divisão de Educação e Assuntos Sociais e Culturais 

(DEASC), estão afetos cinco Assistentes Operacionais, um Assistente Técnico e 

cinco Técnicos Superiores. 

A CMM assume ainda responsabilidade pela manutenção do Campo de S. 

Sebastião do Sport Clube de Mirandela, quer ao nível do tratamento do 

relvado natural, quer ao nível das despesas correntes do Campo. 

Durante o ano de 2014 serão ainda concluídos os trabalhos de construção dos 

novos balneários que contam com o financiamento da Federação Portuguesa de 

Futebol e com o apoio em materiais e mão de obra da CMM. 

       

Casa da Cultura e Recreio do Cachão - Infraestruturas e Equipamentos 

O presente PO, reflete ainda o apoio à reconversão do Complexo Desportivo da 

Casa de Cultura e Recreio do Cachão. Esta unidade de propriedade municipal 

está protocolada em regime de comodato a esta associação. 
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Instituições Desportivas 

Não obstante as dificuldades financeiras que todas as instituições atravessam a 

CMM tem mantido ano após ano o apoio a entidades desportivas. 

Neste momento são apoiadas 14 Associações desportivas com mais de 18 

modalidades desportivas diferentes. 

Além do apoio financeiro direto traduzido nesta rubrica é ainda prestado apoio 

logístico, cedência de transporte e instalações, recursos humanos e materiais 

entre outros. 

Eventos e Provas Desportivas 

Os eventos desportivos têm um papel essencial na promoção e afirmação 

regional, nacional e mesmo internacional. O Campeonato da Europa de JetSki, a 

Gala do Kickboxing, o Torneio Ibérico de Ténis de Mesa ou a Concentração 

Motard são eventos de referência que serão promovidos uma vez mais durante o 

ano de 2014. 

Parque de Campismo Entre-os-rios Maravilha 

A gestão do Parque de Campismo de Entre-os-rios Maravilha tem estado sobre a 

responsabilidade do Clube de Campismo e Caravanismo de Mirandela. 

Não existindo qualquer contrato de concessão ou outro registo documental que 

estabeleça os termos da atual concessão, considerando que a CMM tem 

assumido ao longo dos anos recentes o apoio em despesas correntes de energia 

e água bem como na manutenção do equipamento e considerando ainda que 

durante o ano de 2014 será concretizado o protocolo estabelecido com a TECSAM 

para instalação de novos “bungalows”, a partir de 1 de janeiro de 2014 a CMM 

assumirá a gestão integral do Parque de Campismo em todas as suas vertentes. 

De forma prioritária será estabelecido o projeto de expansão para os terrenos 

adjacentes que, recorde-se, foram protocolados entre a CMM e a Direção 

Regional de Agricultura. 

 

2.5.3. Outras Atividades Cívicas e Religiosas 

Recuperação do Património Cultural e Arquitetónico incluindo Igrejas e 

Capelas a executar pelas Juntas Freguesia 

Recuperação de Património Cultural e Arquitetónico incluindo Igrejas e 

Capelas a executar pelas Comissões Fabriqueiras 
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O apoio tem-se traduzido também na construção de Capelas Mortuárias, agora 

bastante solicitadas por Juntas de Freguesia e Comissões Fabriqueiras. 

Estão em conclusão a Capela Mortuária de Vale da Sancha, a Capela Mortuária 

de Pereira, a Capela Mortuária de Vilar de Ledra. 

  

 

Instituições Cívicas ou Religiosas 

O PAM 2014 continua a assumir o apoio a diversas instituições religiosas como a 

Confraria de N.ª Sra. do Amparo. 

Instituições Cívicas / Religiosas - Infraestruturas e Equipamentos 

Ao longo dos anos recentes a CMM tem apoiado de forma clara a recuperação do 

património religioso em todo o concelho. 

Decorrem intervenções na Igreja de Vilares da Torre, na Igreja de Mosteiró, na 

Igreja de Vila Verde, na Igreja de Vale de Lagoa. 

   

 

3. Funções Económicas 

3.1. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 

A presente função económica foi considerada no PPI 2014 na perspetiva de 

antecipar a possibilidade de apresentar candidaturas ao Programa de 

Desenvolvimento Rural. 

Barragem da Serrinha e Rede de Rega do Navalho 

Construção e melhoramento de caminhos agrícolas 

Construção e melhoramento de caminhos agrícolas 

Conservação de Floresta e Mata na Área do Município 
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Estas atividades decorrem já no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil no 

entanto pretende-se em 2014 desenvolver um processo de planeamento de 

intervenção associação o novo Plano de Desenvolvimento Rural. 

 

3.2. Indústria e Energia 

Zonas Industriais 

Ampliação da Zona Industrial de Mirandela 

A ampliação da zona industrial é um objetivo que passa pela realização do 

necessário projeto de execução e eventualmente com o acordo com os 

proprietários ou a expropriação dos espaços durante o ano de 2014. 

Gabinete de Apoio À Empresa e ao Empreendedor (GAEE) 

O GAEE resulta de um protocolo de colaboração 

em rede entre vários parceiros (CMM, Sta. Casa 

da Misericórdia, IEFP, IPB, Instituto Piaget, ACIM 

e Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte) e tem como missão promover o 

empreendedorismo, a criação de emprego e a 

captação de investimentos para o concelho, assumindo-se como plataforma de 

interface entre os empresários e os agentes locais e sectoriais com influência na 

atividade económica, criando condições para um ambiente de negócios 

competitivo para o crescimento sustentado do emprego local, centrando a sua 

atividade nos seguintes domínios fundamentais: 

• Promoção do potencial económico do Concelho de Mirandela direcionado para o 

ambiente empresarial; 

• Disponibilização de Informação e apoio aos empresários sobre incentivos, apoios e 

instrumentos de financiamento da sua atividade; 

• Prestação de informações sobre os instrumentos de apoio à criação, 

reestruturação e reconversão de empresas em diversas áreas: indústria, 

agricultura, comércio, serviços e outros; 
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• Recolha e sistematização de informação de suporte da atividade económica do 

Concelho; 

• Apoio no relacionamento do empresário com diversas entidades públicas e 

privadas, assumindo um papel de parceiro nas relações interinstitucionais. 

O GAEE está sediado no Ninho de Empresas de Mirandela e é responsável pela 

análise e proposta dos projetos de investimento que são submetidos à CMM no 

âmbito dos instrumentos do Plano de Ação para o Desenvolvimento Económico e 

Social de Mirandela bem como do regulamento de incubação no Ninho de 

empresas TuaStart. 

 

Energia 

Extensão de Redes e Outros Equipamentos Elétricos, incluindo Ramais de 

Abastecimento. 

A racionalidade do consumo de energia tem que continuar a ser uma prioridade 

na gestão municipal considerando o elevado peso desta rubrica no orçamento 

municipal. 

 

Para lá dos processos de contratação concentrada âmbito da Associação de 

Municípios da Terra Quente Transmontana e da racionalização dos pontos de 

consumo foi ainda promovida a extinção de pontos de luz e que em 2014 terá 

continuidade no meio rural. 
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Mirandela Energia XXI – Redução da Fatura Energética Rede Iluminação 

Pública 

ON.2-Energia – Utilização Racional Energia e Eficiência Energética - Amb. 

Equipamentos. Coletivos 

Estão em curso dois projetos financiados, um de instalação de redutores de fluxo 

e um outro, direcionado para o Pavilhão do INATEL para melhoria da eficiência 

energética do edifício que irão representar a curto prazo significativas reduções 

na fatura energética municipal. 

Agência de Energia de Alto Trás-os-Montes 

Em conjunto como os municípios constituintes da Comunidade Intermunicipal de 

Alto Trás-os-Montes, a CMM é uma das associadas da Agência de Energia de 

Trás-os-Montes. No seu Plano para 2014 esta Agência tem previstas como 

atividades principais a análise e avaliação de toda a faturação de iluminação 

pública considerando as recentes alterações tarifárias e contratuais e ainda a 

constituição da matriz de carbono do concelho de Mirandela. 

 

3.3. Transportes e Comunicações 

3.3.1. Transportes Rodoviários 

Arruamentos, Muros e Passeios em Diversas Aldeias 

Arruamentos em Diversas Aldeias a realizar pelas Juntas de Freguesia 

Reparação de Estradas e Caminhos Diversos - Rede Municipal 

Construção e Reparação de Pontes e Pontões  

As atividades de manutenção da rede de estradas e 

caminhos municipais estão sobre a responsabilidade da 

Divisão de Construção, Manutenção e Operação 

(DCMO) sendo afetos a estas atividades 6 Assistentes 

Operacionais e um Técnico Superior de Engenharia 

Civil para lá dos restantes serviços de apoio e 

coordenação associados pelos restantes recursos da 

Divisão. 

Para além das intervenções de manutenção corrente e 

de limpeza de taludes e bermas destacam-se ainda as 

atividades de pavimentação de novos arruamentos a 
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realizar por prestação de serviços via PPI ou por delegação nas Juntas de 

Freguesia via PAM. 

As intervenções realizadas em 2013 em Vale de Martinho, Guide e Aguieiras 

ainda terão impacto financeiro em 2014 mas está prevista a realização de novas 

intervenções de reabilitação na rede viária municipal durante o ano de 2014. 

     

Arruamentos, Muros, Passeios e Pavimentos na Cidade 

Sinalização e Trânsito 

Além da requalificação urbana são ainda realizados de forma 

regular intervenções que contribuem para a melhoria do 

espaço urbano de Mirandela. 

Em 2014 serão realizadas intervenções de alguma dimensão 

na Av. Machado Vaz, na zona do Cardal e no Santuário de 

N.ª Sra. do Amparo. Serão também promovidas algumas 

alterações na circulação e tráfego automóvel como na zona 

da Escola Luciano Cordeiro ou mesmo na Rua Afonso II. 

Estrada Municipal de Avidagos 

Caminho Municipal de Ligação a Alvites - Avantos - E.N. 15 

ON.2 - Acesso Oeste do IP4 à Cidade de Mirandela 

   

Nas intervenções mais significativas na rede viária destaca-se a conclusão física 

e financeiras da Estrada dos Avidagos e da Estrada de Alvites. Em 2014 será 

também concluída a primeira fase da beneficiação do acesso Norte à A4, sendo 

que esta intervenção é da responsabilidade da CAETXXI. Também em 2014 será 

concluída a pavimentação da EN 206 na zona urbana de Torre de D. Chama. 
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Transportes Turísticos 

Transportes Urbanos 

A CMM desenvolve um serviço de transporte turístico de 

apoio essencialmente a Escolas e Associações Culturais e 

Desportivas. Em 2014 pretende-se proceder à aquisição 

de uma viatura nova que possibilite maior conforto os 

utentes. 

Será também garantida a manutenção dos transportes 

urbanos em 2014 nos termos do atual serviço e dentro das possibilidades de 

recursos que neste momento estão disponíveis. 

Transferência de Capital para MLM - Metropolitano Ligeiro de Mirandela 

A CMM é uma das acionistas do MLM - Metropolitano 

Ligeiro de Mirandela com 90% do capital social. 

A continuidade do Metro de Mirandela está associada 

ao Plano de Mobilidade da Barragem de Foz Tua. 

Nos termos do Protocolo de Intenções e Compromissos 

após a conclusão da construção da Barragem Foz Tua, 

a operação do Metro de Mirandela será transferida para a Agência de 

Desenvolvimento Regional do Vale do Tua que promoverá a mobilidade 

quotidiana e turística. 

3.3.2. Transportes Aéreos 

Aero-Clube de Mirandela - Despesas de Funcionamento 

A promoção de atividades aeronáuticas passa 

pela existência de equipamentos adequados e 

em específico de um aeródromo funcional. 

Depois do esforço realizado para a 

pavimentação da pista, têm sido gradualmente 

realizados alguns ajustamentos mas de 

destacar o funcionamento diário da pista e a 

sua adequação ou termos de utilização quer de segurança que de 

funcionamento. O Aeroclube de Mirandela tem estabeleceu um Protocolo de 

Delegações de Competências para gestão do Aeródromo e promoção de 

atividades aeronáuticas. 
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3.4. Comércio e Turismo 

Pequenas e Médias Empresas 

UAC - Mircom - Comércio Tradicional  

A MIRCOM é uma associação de direito 

privado constituída para a promoção do 

centro histórico de Mirandela e 

valorização do comércio tradicional. 

Constituída pela CMM e pela Associação 

Comercial e Industrial de Mirandela tem 

concorrido a diversos programas de 

promoção, contribuindo assim para a 

realização de eventos e iniciativas de dinamização essencialmente dedicadas ao 

comércio tradicional mas também no apoio a atividades de valorização de 

produtos regionais e locais. 

O apoio proposto destina-se a financiar a contrapartida nacional dos projetos 

entretanto aprovados e as promoções pontuais em épocas específicas como 

Natal, Páscoa e verão e os projetos aprovados no Plano de Ação tuaMIrandela. 

Criação do Gabinete de Apoio ao Comércio Tradicional - Componente Imaterial – 352.019,54€ 

Dinamização das ações de animação de rua no Centro Histórico – 91.250,00€ 

3.4.2. Turismo 

Equipamentos de Promoção e Divulgação Turística 

Apoio à Organização de Feiras e Eventos Promocionais 

    Feira do Vinho e do Morango             Feira do Pão e do Azeite                          Feira do Tordo 

    

As atividades de promoção local assentam num conceito de planeamento anual 

que permite uma melhor divulgação dos eventos. No âmbito desse conceito de 

planeamento destacam-se alguns eventos - âncora que ao longo dos últimos 

anos vão crescendo em dimensão e notoriedade mas também iniciativas mais 

recentes que pela avaliação positiva da sua realização serão promovidas 

novamente. 
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A destacar os eventos associados ao desenvolvimento rural e produtos regionais.  

Festival dos Sabores de Azeite Novo 

Feira do Tordo - Mascarenhas 

Feira da Alheira de Mirandela 

Feira À Moda Antiga 

Feira do Vinho e do Morango – S. Pedro Velho 

Feira da Cereja – Mascarenhas  

Feira do Queijo e do Mel – Avidagos 

Feira Franca - Franco 

Feira do Figo – Abreiro 

Feira da Azeitona e Mecanização Agrícola – Vale de Gouvinhas 

Feira do Pão e do Azeite – Sucçães 

Feira da Couve de Carvalhais 

    

De destacar também os eventos e participações a realizar na Alfândega do Porto, 

na Praça da Figueira em Lisboa e outros eventos de caráter internacional e 

associados a fileira produtivas locais a realizar localmente. Em 2014 será 

realizado em Mirandela o III Congresso Ibérico de Apicultura e também a CAPRA 

– Congresso Internacional da Cabra. 

                

Durante o ano de 2014 será também desenvolvido um processo de planeamento 

estratégico de marketing territorial, que se pretende participado e aberto, que 

terá como principal objetivo estabelecer as principais linhas de valorização e 

promoção de Mirandela como centro regional. 
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3.5. Outras Funções Económicas 

Estudos e Projetos 

A rubrica de Estudos e Projetos tem vindo a ser reduzida ano após ano, existindo 

uma clara opção pela utilização dos recursos humanos municipais para a 

realização de projetos e condução de processos de planeamento. 

A Divisão de Arquitetura e Planeamento, agora integrada na Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território tem afetos recursos humanos 

qualificados nomeadamente sete Técnicos Superiores de Arquitetura, Arqueologia 

e Geografia, um Topografo, quatro Desenhadores e um Assistente Operacional. 

Regista-se ainda o apoio de técnicos da DCMO e DEE e áreas complementares e 

essenciais para os trabalhos da Divisão. 

 

Transferências de Capital para AIN - Agro Industrial do Nordeste 

A CMM é uma das acionistas da AIN – Agro Industrial do Nordeste com 49,10% 

do capital social. 

Ao longo dos dois últimos anos decorre um processo de fusão como Matadouro 

Regional do Cachão e de recuperação económica da empresa.  

 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Económico e Social de Mirandela 

 

Com a criação do GAEE foram criadas as condições necessárias para a 

implementação de dois instrumentos essenciais para o apoio ao desenvolvimento 

e recuperação económica das empresas de Mirandela. 

O Regulamento de Incentivos ao Comércio Tradicional e Regulamento de Apoio a 

Iniciativas de Económicas de Interesse Municipal obtêm nesta rubrica o 

enquadramento necessário para apoiar os projetos que forem avaliados e 

considerados estratégicos para o desenvolvimento económico local e criação de 

emprego. 

 

4. Outras Funções 

4.1.Operações da Dívida Autárquica 

Amortização de Empréstimos a Médio e Longo Prazo 

4.2. Transferências entre Administrações 
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Transferências de Capital para Juntas de Freguesia 

Transferências Correntes para Juntas de Freguesia 

Considerando o determinado na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro em 2014 

serão estabelecidos Acordos de Execução com as juntas de freguesia quando 

assim for acordado bilateralmente nos termos também das novas competências. 

Transferências de Capital para AMTQT 

Transferências Correntes para AMTQT 

A Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana é constituída pelos 

municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros e 

Mirandela, constituindo-se com associação de municípios essencialmente no 

domínio de planeamento, elaboração de projetos e apoio técnico em múltiplas 

áreas.  

 Atividades 

  Fruta nas Escolas da Terra Quente Transmontana 

Trás-os-Montes XXI – Mais – Modernização Administrativa e 

Tecnológica 

  Canil Intermunicipal da Terra Quente 

  Formação 

  Mapas e Área de Ruído 

  Sistema Intermunicipal de Higiene e Segurança no Trabalho 

  Sistemas de Informação Geográfica 

Rede Comunitária de Banda Larga da Terra Quente Transmontana 

 Criação de redes wi-fi nas sedes de concelho 

 Criação de redes wi-fi nas freguesias 

 Expansão da Rede 

  Internet nos Municípios 

  Email corporativo 

  Telefone VoIP 

  Interligação de Edifícios 

  Cloud Privada 

  Virtualização de Desktop 

Sistema de Gestão da Qualidade 

  ZASNET – Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 
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   Plano Estratégico para o Desenvolvimento Territorial 

   Reserva da bioesfera transfronteiriça – Meseta Ibérica 

   Micosylva+ 

 Agência de Energia de Alto Trás-os-Montes  

  Protocolo com a DECO 

  Apoio a CIM ATM e ADRVT 

  Apoio Técnico a municípios. 

 

Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (Comunidade 

Intermunicipal Alto Trás-os-Montes) 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro determinou a extinção da Comunidade 

Intermunicipal de Alto Trás-os-Montes e a criação da Comunidade Intermunicipal 

de Terras de Trás-os-Montes. 

O ano de 2014 será essencialmente de instalação e estabilização estando 

previsto a realização do: 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal 

Estudo de Sensibilidade de Estruturas de Proteção Civil 

Estudo de Valorização do Potencial Cinegético e Piscícola 

Assume-se como prioritário afirmar a CIM TTM como entidade gestora de fundos 

regionais no âmbito do próximo Quadro Comunitário. 

Transferências Correntes para DESTEQUE 

A CMM assume a participação nos órgãos diretivos na DESTEQUE, associação de 

desenvolvimento local, constituído com o objetivo específico de contribuir para o 

desenvolvimento rural e económico no espaço territorial dos municípios de 

Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila 

Flor. 
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Além das atividades de valorização e promoção do território a DESTEQUE é ainda 

reconhecida como Grupo de Ação Local e como tal responsável pela gestão, 

neste território, do Eixo SP3 PRODER - abordagem LEADER - período: 1/9/2009 - 

20/11/2013. 

No âmbito desta competências e no que respeita ao concelho de Mirandela 

destacam-se os valores de apoio local nos diferentes eixos: 

AÇÃO 3.1.1 - Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola 

15 Projetos: 1.278.741,84€/Investimento: 730.060,20€/Apoio:16 Posto de Trabalho 

AÇÃO 3.1.2- Criação e Desenvolvimento de Microempresas 

17 Projetos: 777.650,16€/Investimento: 440.199,95€/Apoio: 14 Posto de Trabalho 

AÇÃO 3.1.3 Desenvolvimento de Atividades Turísticas e de Lazer 

13 Projetos: 1.234.709,58€/Investimento: 688.799,76€/Apoio: 12 Posto de Trabalho 

AÇÃO 3.2.1 - Conservação e Valorização do Património Rural 

6 Projetos: 624.653,47€/ Investimento: 374.792,08€/Apoio 

S. Salvador                        Abreiro                               Avantos 

    

AÇÃO 3.2.2 - Serviços Básicos para a População Rural 

6 Projetos: 503.753,47€/Investimento: 377.814,92€/Apoio: 7 Posto de Trabalho 

Total: 4.419.508,25€/Investimento:2.611.666,91€/Apoio: 49 Posto de Trabalho 

São ainda de referir os projetos referenciados em contexto de cooperação ainda 

em curso em 2014 como: 

7 Maravilhas da Gastronomia: programa de cooperação que financiou a 

participação da Alheira de Mirandela no concurso / Maravilhas da Gastronomia. 

Aldeias de Portugal – Projeto de valorização turística da marca “Aldeias 

de Portugal”, através da sinalização e promoção conjunta de diversas aldeias 

singulares. A aldeia piloto selecionada para o concelho de Mirandela será Abreiro, 

prevendo-se em fevereiro de 2014 o início da colocação de sinaléctica. 

PROVE – Projeto de dinamização da venda direta porta-a-porta de 

produtos hortícolas de pequenos produtores. 
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RURAL AQUA – Projeto de valorização da estruturas aquíferas ribeirinhas. 

Foi concretizada a realização de auditorias ambientais a diversos estruturas 

ecológicas ribeirinhas e será concretizado em 2014 um guia de pesca para os 

cinco municípios. 

4.3. Diversas Não Especificadas 

Restituições de Valores Pagos a Mais 

Participação em Entidades Societárias 

Hospital Terra Quente SA 

A CMM é uma das acionistas da Hospital Terra 

Quente AS. 

Durante o ano de 2014 não se prevê qualquer tipo de 

aumento da participação nem qualquer tipo de 

aprovisionamento. 

Quotizações 

A CMM participa em diversos organismos e associações de caráter sectorial ou 

territorial. Em 2012 e 2013 foi realizada uma avaliação deste tipo de participação 

e foi tomada a decisão de abandonar alguns organismos no entanto ainda 

existem algumas participações consideradas estratégicas: 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Eixo Atlântico do Noroeste e Peninsular 

Museu do Douro  

Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua 

A declaração de impacto ambiental (DIA) do aproveitamento hidroelétrico de Foz 

Tua impôs a constituição de uma agência de desenvolvimento regional entre a 

EDP e os municípios do vale do Tua (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, 

Murça e Vila Flor). 

A Agencia de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT) tem o seu 

funcionamento assegurado através da criação de um fundo financeiro que foi 

constituído por protocolo entre a EDP e os municípios. Tem também os apoios 

financeiros a projetos de desenvolvimento regional assegurados através do 

protocolo estabelecido entre a Agencia e o ICNF. 
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Assim a ADRVT tem como visão estratégica os objetivos que resultam dos 

compromissos da DIA em fase de RECAPE e que se objetivaram na assinatura 

dos protocolos com as diversas entidades envolvidas. 

Fazem parte deste plano estratégico os seguintes objetivos principais: 

- Fomento e promoção do desenvolvimento económico, social e cultural do Vale 

do Tua, a favor da comunidade abrangida e em beneficio do interesse publico, 

através da valorização dos recursos endógenos e do aproveitamento das 

oportunidades criadas pelo Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, em 

articulação e colaboração com a Administração Local. 

-Assegurar a mobilidade turística e quotidiana entre Foz Tua e Mirandela 

articulando os transportes ferroviário, fluvial e rodoviário e envolvendo a EDP, os 

municípios, a REFER, a CP, o IMTT e o Metropolitano Ligeiro de Superfície de 

Mirandela. 

- Criação, gestão e manutenção de um parque natural regional (PNR) no 

território abrangido pelos cinco municípios do vale do tua. 

Constituído em 2013, o Parque Natural Regional do Vale do Tua terá o início do 

seu funcionamento em 2014. 

-Valorização do património cultural dos cinco municípios do vale do tua. 

Foi estabelecido um Protocolo com a Direção Regional de Cultura do Norte que 

no caso de Mirandela, assume Intervenções em Imóveis Classificados 

devidamente identificados. 

Igreja de Avantos                                      Igreja de Abambres                   Igreja de Guíde 

            

-Organizar e desenvolver o programa do empreendedorismo do Tua. 

Decorre neste momento a sua segunda edição em parceria com o GAEE 

municipal. 

No presente exercício é previsto um orçamento de 1.740.000,00€ para as 

atividades referenciadas da competência direta da ADRVT. 
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III – Conclusão  

 

A presente análise às GOP 2014 não pretende demonstrar as atividades que são 

realizadas após um exercício, habitualmente traduzidas no Relatório de 

Atividades e Prestação de Contas. 

 

Pretende-se apenas associar as verbas previsionais tanto em despesas correntes 

como em despesas de capital a atividades, tarefas e projetos concretos e traduzir 

o impacto de cada uma dessas atividades no Orçamento proposto para o ano de 

2014. 

 

 

 

Mirandela, 16 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal; 

 

_______________________________ 
António José Pires Almor Branco 


