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PISCINAS DE
ÁGUA TERMAL
AO AR LIVRE 
ABREM EM 2022
Chaves terá o primeiro complexo 
termal de piscinas ao ar livre do País

Requalificação do Parque 
Escolar continua a avançar

pág. 2 pág. 10, 11 pág. 5

Autarquia investe 17 M€ 
para melhorar habitações

HABITAÇÃO SOCIAL
Apoio às freguesias duplicou 

nos últimos quatro anos

JUNTAS DE FREGUESIA EDUCAÇÃO
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A Câmara vai investir 17 milhões de euros para apoiar 
324 agregados familiares, abrangendo 962 pessoas, 
através da reabilitação de casas e construção de 
habitações. 

O executivo municipal já aprovou a Estratégia Local de 
Habitação (ELH), documento de suporte à candidatura 
que a autarquia apresentará ao Programa de Apoio ao 
Acesso à Habitação - 1º Direito, gerido pelo Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). 

Ao criar esta estratégia, a autarquia pretende promover 
soluções habitacionais que garantam às pessoas que 
vivem em condições indignas e sem capacidade 
financeira, o acesso a uma habitação condigna, que 
permita a melhoria da qualidade de vida das populações 
mais vulneráveis.

A Estratégia de Habitação de Chaves engloba várias 
modalidades de atuação, no horizonte temporal de seis 
anos, nomeadamente: Reabilitação de 300 habitações 
existentes; a aquisição e reabilitação de 10 habitações 
no Centro Histórico; a reabilitação de 13 habitações em 
edifícios municipais; bem como a construção de 1 nova 
habitação. 

Estratégia Local de Habitação vai permitir melhorar as 
condições habitacionais de 324 famílias carenciadas.

17 milhões de euros 
para melhorar habitação 
social no concelho

324 habitações

228 
Bairro do 

Fortes

2 
Bairro 

Eng. Branco 
Teixeira

23
Restantes

Bairros 
Sociais

46
Habitação 
Dispersa

10
Centro 

Histórico

13
Edifícios

Municipais

2
Bairro 

Marechal 
Carmona
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Primeiro complexo de piscinas 
de água termal ao ar livre do 
país abre em 2022

Um complexo termal ao ar livre com 
piscinas naturalmente quentes, 
espaços de hidromassagem e 
relaxamento, tanques de contraste 
com diferentes temperaturas ligadas 
entre si, para que os visitantes 
possam desfrutar das propriedades 
únicas da Água das Caldas de 
Chaves. Este é o objetivo do projeto 
Aquae Salutem, uma aposta exce-
cional, singular e diferente, que 
permitirá incrementar a relevância 
económica e social deste setor, no 
concelho.

O Aquae Salutem, a implementar 
nos jardins exteriores das Termas de 
Chaves, utilizará a água termal que 
nasce com uma temperatura entre 
os 66 e os 77 graus centígrados, cuja 
utilização remonta à época da 
ocupação romana na Península 
Ibérica. A obra vai envolver a requa-
lificação de parte dos edifícios afetos 
às Termas de Chaves, onde serão 
criadas, entre outras valências, uma 
receção, loja, casa de chá, bal-
neários e um espaço de hidromas-
sagem e relaxamento.

Com programas de prevenção e cura 
de stress, cansaço ou ansiedade, 
assim como de promoção da saúde, 
com técnicas de balnearoterapia, o 
projeto Aquae Salutem visa a criação 
de novos ambientes de utilização 
termal, que complementam a oferta 

de tratamentos disponíveis no 
Balneário Flaviense, através do 
aproveitamento do recurso geotér-
mico existente. 

A obra será apoiada através de 
financiamento comunitário, estando 
prevista a sua conclusão em 2022.

Num investimento superior a 1,2 
milhões de euros, o complexo 
hidrodinâmico exterior Aquae 
Salutem permitirá usufruir da 
água termal quente ao ar livre 
durante todo o ano.
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Intervenção será ao nível da 
requalificação e beneficiação 
dos estabelecimentos de 
ensino e do apetrechamento 
de todas as escolas com novo 
equipamento informático e 
desportivo.

O município continua a investir nos 
equipamentos educat ivos do 
concelho. Ainda este ano, irá 
concretizar um conjunto de  inter-
venções em oito estabelecimentos 
de ensino, num investimento 
superior a 1 milhão e 900 mil euros, 
com uma comparticipação de 85% 
de fundos europeus.

As intervenções visam a requalifi-
cação dos edifícios existentes e de 
alguns espaços exteriores, bem 
como o apetrechamento de todas as 
escolas com equipamento infor-
mático e desportivo, adaptado às 
necessidades do ensino atual, à 
exceção do Centro Escolar, uma vez 

Projeto de intervenção pedagógico em imple-
mentação há três anos já apresenta resultados 
positivos ao nível da taxa de retenção, desistência e 
número de negativas.

A Câmara de Chaves encontra-se a implementar um Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), que tem o objetivo 
de melhorar o sucesso educativo das crianças e jovens do concelho, 
principalmente no 2º e 3º ciclos, através de um acompanhamento 
multidisciplinar e personalizado.

Com a finalidade de melhorar o sucesso escolar, prevenir o abandono 
escolar precoce e reduzir os níveis de retenção, as equipas reforçam as 
competências ao nível das aprendizagens em diferentes áreas, 
diversificando, assim, as práticas de ensino de forma a fortalecer a 
relação escola/família.

O projeto inovador iniciado em 2018 já envolveu 3598 alunos e 722 
pais, existindo uma forte repercussão no desempenho dos estudantes 
intervencionados. Nesse contexto, os indicadores ultrapassam as 
metas iniciais do projeto, aos quais vêm juntar-se os indicadores de 
redução dos alunos com níveis negativos e taxas de retenção e 
desistência, também eles a superar todas as expetativas.

O programa de intervenção está a ser implementado em parceria com 
os três Agrupamentos de Escolas do concelho, Escola Profissional de 
Chaves e outras entidades locais.

Chaves combate
Insucesso 

Escolar

Total : 632 739,79€

Obra

499 921,30€

Equip. Informático

98 720,00€

Equip. Desportivo

34 098,49€

BÁSICA DR. FRANCISCO G. CARNEIRO
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contin
Requali 

que apenas terá apetrechamento e 
não componente de obra.

As candidaturas têm financia-mento 
FEDER e enquadram-se no Aviso nº 
NORTE-73-2021-23 (Desenvolvi-
mento das infra-estruturas de 
formação e ensino, infraestruturas 
educativas para o ensino escolar, 
ensino básico e secundário).

Obra

58 640,78€

Equip. Informático

17 100,00€

Equip. Desportivo

8 827,53€

Total: 84 568,31€

BÁSICA Nº 1 SANTO AMARO

Total: 201 681,81€

BÁSICA 2,3 DE VIDAGO 

 

Equip. Informático

67 770,40€

Total: 67 770,40€

CENTRO ESCOLAR

 BÁSICA DE VILA VERDE DA RAIA

Total: 73 836, 31€

Total: 18 708,10€

 BÁSICA Nº 3 CANEIRO

Total: 30 693,16€

SEC. DR. ANTÓNIO GRANJO 

Total: 294 218,15€

SEC. FERNÃO DE MAGALHÃES

Total: 541 414,04€

Obra

63 605,63€

Equip. Informático

6 000,00€

Equip. Desportivo

4 230,68€

Obra

8 663,28€

Equip. Informático

17 100,00€

Equip. Desportivo

4 929,88€

Obra

8 963,6€

Equip. Informático

6 800,00€

Equip. Desportivo

2 944,50€

Obra

436 703,8€

Equip. Informático

101 254,80€

Equip. Desportivo

3 455,44€

Obra

188 761,52€

Equip. Informático

99 454,80€

Equip. Desportivo

6 001,83€

Obra

102 756,02€

Equip. Informático

85 800,00€

Equip. Desportivo

13 125,79€

JARDIM DE INFÂNCIA DE CHAVES

ficação do Parque Escolar
ua a avançar com mais 1,9 M€

c
P

ix
a

b
a

y



Pág. 4 junho 2021 • boletim municipal • www.chaves.pt

Intervenção será ao nível da 
requalificação e beneficiação 
dos estabelecimentos de 
ensino e do apetrechamento 
de todas as escolas com novo 
equipamento informático e 
desportivo.

O município continua a investir nos 
equipamentos educat ivos do 
concelho. Ainda este ano, irá 
concretizar um conjunto de  inter-
venções em oito estabelecimentos 
de ensino, num investimento 
superior a 1 milhão e 900 mil euros, 
com uma comparticipação de 85% 
de fundos europeus.

As intervenções visam a requalifi-
cação dos edifícios existentes e de 
alguns espaços exteriores, bem 
como o apetrechamento de todas as 
escolas com equipamento infor-
mático e desportivo, adaptado às 
necessidades do ensino atual, à 
exceção do Centro Escolar, uma vez 

Projeto de intervenção pedagógico em imple-
mentação há três anos já apresenta resultados 
positivos ao nível da taxa de retenção, desistência e 
número de negativas.

A Câmara de Chaves encontra-se a implementar um Plano Integrado e 
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), que tem o objetivo 
de melhorar o sucesso educativo das crianças e jovens do concelho, 
principalmente no 2º e 3º ciclos, através de um acompanhamento 
multidisciplinar e personalizado.

Com a finalidade de melhorar o sucesso escolar, prevenir o abandono 
escolar precoce e reduzir os níveis de retenção, as equipas reforçam as 
competências ao nível das aprendizagens em diferentes áreas, 
diversificando, assim, as práticas de ensino de forma a fortalecer a 
relação escola/família.

O projeto inovador iniciado em 2018 já envolveu 3598 alunos e 722 
pais, existindo uma forte repercussão no desempenho dos estudantes 
intervencionados. Nesse contexto, os indicadores ultrapassam as 
metas iniciais do projeto, aos quais vêm juntar-se os indicadores de 
redução dos alunos com níveis negativos e taxas de retenção e 
desistência, também eles a superar todas as expetativas.

O programa de intervenção está a ser implementado em parceria com 
os três Agrupamentos de Escolas do concelho, Escola Profissional de 
Chaves e outras entidades locais.

Chaves combate
Insucesso 

Escolar

Total : 632 739,79€

Obra

499 921,30€

Equip. Informático

98 720,00€

Equip. Desportivo

34 098,49€

BÁSICA DR. FRANCISCO G. CARNEIRO

Pág. 3  www.chaves.pt • boletim municipal • julho 2020 Pág. 5  www.chaves.pt • boletim municipal • junho 2021 

contin
Requali 

que apenas terá apetrechamento e 
não componente de obra.

As candidaturas têm financia-mento 
FEDER e enquadram-se no Aviso nº 
NORTE-73-2021-23 (Desenvolvi-
mento das infra-estruturas de 
formação e ensino, infraestruturas 
educativas para o ensino escolar, 
ensino básico e secundário).

Obra

58 640,78€

Equip. Informático

17 100,00€

Equip. Desportivo

8 827,53€

Total: 84 568,31€

BÁSICA Nº 1 SANTO AMARO

Total: 201 681,81€

BÁSICA 2,3 DE VIDAGO 

 

Equip. Informático

67 770,40€

Total: 67 770,40€

CENTRO ESCOLAR

 BÁSICA DE VILA VERDE DA RAIA

Total: 73 836, 31€

Total: 18 708,10€

 BÁSICA Nº 3 CANEIRO

Total: 30 693,16€

SEC. DR. ANTÓNIO GRANJO 

Total: 294 218,15€

SEC. FERNÃO DE MAGALHÃES

Total: 541 414,04€

Obra

63 605,63€

Equip. Informático

6 000,00€

Equip. Desportivo

4 230,68€

Obra

8 663,28€

Equip. Informático

17 100,00€

Equip. Desportivo

4 929,88€

Obra

8 963,6€

Equip. Informático

6 800,00€

Equip. Desportivo

2 944,50€

Obra

436 703,8€

Equip. Informático

101 254,80€

Equip. Desportivo

3 455,44€

Obra

188 761,52€

Equip. Informático

99 454,80€

Equip. Desportivo

6 001,83€

Obra

102 756,02€

Equip. Informático

85 800,00€

Equip. Desportivo

13 125,79€

JARDIM DE INFÂNCIA DE CHAVES

ficação do Parque Escolar
ua a avançar com mais 1,9 M€

c
P

ix
a

b
a

y



A autarquia irá avançar para a construção de um Centro 
Ecuménico, que vem dar resposta a uma lacuna 
existente na cidade. 

A obra, orçada em 365 mil euros, cujo projeto se encontra 
em fase final, contemplará três salas de velórios. 
Contará, ainda, com um espaço de estar e descanso, 
com a instalação de máquinas de venda direta, um 
gabinete antecedido por um espaço para sala de espera 
e secretariado, instalações sanitárias, espaço técnico e 
um átrio.

A infraestrutura ficará localizada na ala sudeste do 
Edifício Paços Duque de Bragança, com acesso pela 
Praça de Camões, proporcionando assim aos flavienses 
um espaço aberto a que todas as religiões possam velar 
os seus familiares e amigos, num ambiente de 
privacidade, serenidade e reflexão.

Autarquia 
avança para 
construção
de Casa 
Mortuária 
 
 

Interior – Sala de Velórios

Vista Exterior
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Chaves concretizou 31 M€
de investimento municipal 
nos últimos 4 anos

O ano de 2020 foi marcado pelo impacto profundo 
causado pela pandemia da Covid-19 em todo o mundo e 
o concelho de Chaves não foi exceção. Apesar da 
conjuntura desfavorável, a autarquia apresentou um 
conjunto de indicadores que evidenciam o crescimento 
sustentado da autonomia financeira do município e uma 
diminuição global das despesas de funcionamento, que 
representam a evolução favorável das finanças locais.

O Relatório de Gestão e Contas de 2020 demonstra que, 
apesar de todas as adversidades com impacto na 
dimensão orçamental, foi possível concretizar investi-
mentos estratégicos em projetos fundamentais que 
permitem ter mais economia, mobilidade, cultura,  
turismo, comércio e indústria, tornando este território 
mais atrativo e competitivo para todos.

O ano transato trouxe assim uma exigência orçamental 
extraordinária, uma vez que às quebras verificadas ao 
nível da receita municipal, fruto da diminuição acentuada 
da atividade, aliou-se a necessidade de concretizar três 
amplos pacotes de medidas de apoio às famílias e 
empresas, tais como o reforço da rede de transportes 
escolares, a introdução de isenções para apoiar o tecido 

económico local, assim como investimentos em medidas 
excecionais de apoio a fundo perdido aos cidadãos mais 
vulneráveis, Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, coletividades e empresas do concelho. 

No que diz respeito à dívida municipal, os documentos 
revelam o ritmo acentuado de redução, que em final de 
2020 atinge um decréscimo de 44%, desde a tomada de 
posse do atual Executivo Municipal, passando de 
aproximadamente 41 milhões de euros, registados em 
2017, para cerca de 23 milhões de euros em 2020. 

Relativamente aos investimentos, foram concretizados, 
no ano de 2020, cerca de 12 milhões e meio de euros, 
tendo sido atingida a marca dos 31 milhões de euros, nos 
últimos 4 anos.

O documento de Gestão, aprovado por maioria, 
evidencia, mais uma vez, a manutenção do critério e rigor 
orçamental levado a cabo pelo atual executivo, aliado à 
concretização de um conjunto de investimentos, que tem 
permitido melhorar o serviço prestado aos munícipes e a 
sua qualidade de vida.

Fortes medidas de combate à pandemia não impediram que 
2020 fosse um ano marcante de investimento autárquico.
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2020 fosse um ano marcante de investimento autárquico.
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Chaves mais atrativa para 
quem cá vive e visita

REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

O Investimento de cerca de 18 milhões de euros na 
regeneração urbana de Chaves, agora em fase de 
conclusão, traduz a aposta clara do atual executivo em 
reforçar o potencial do concelho nos domínios da 
mobilidade urbana mais sustentável, na melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos e no reforço do concelho 
como destino turístico de dimensão nacional e 
internacional.

Num período de execução de apenas quatro anos, as 
dezenas de intervenções executadas contemplaram a 

Aposta na requalificação da malha urbana proporciona maior qualidade de 
vida e permite afirmar Chaves como destino turístico de excelência.

requalificação de vias municipais, o melhoramento e 
embelezamento de diversos espaços públicos, como o 
Jardim do Bacalhau ou o Parque Infantil do Tabolado e a 
requalificação de infraestruturas de lazer e promoção de 
estilos de vida saudáveis, como a Ecovia Internacional do 
Tâmega e Corgo.

Tratam-se de investimentos que permitem renovar a 
imagem urbana, como há muito não se via, tornando o 
concelho mais atrativo e inclusivo, onde todos têm o seu 
lugar . 

REQUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CENTRO CÍVICO
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REQUALIFICAÇÃO DA MARGEM DIREITA DO TÂMEGA

PARQUE INFANTIL (TABOLADO)

JARDIM DO BACALHAU

ECOVIA DE VIDAGO
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Vilarelho da Raia

Oucidres e
Bobadela

UF Calvão e 
Soutelinho da Raia

Ervededo

Vilela Seca

Bustelo

Outeiro
Seco

Vila Verde
da Raia

Santo Estêvão

Lama de
Arcos

Mairos

Curalha

Redondelo

Anelhe

Santo
António de
Monforte

Paradela

Águas Frias

Faiões

São Pedro
de AgostémVilela do

Tâmega

Vilas Boas

Moreiras

Oura Santa Leocádia

Vidago Arcossó, 
Selhariz e Vilarinho 

das Paranheiras

Soutelo e
Seara Velha

Santa
Cruz/Trindade

e Sanjurge

Madalena
e Samaiões Eiras, São Julião

de Montenegro 
e Cela

Loivos e
Póvoa de
Agrações

84.000,00€

174.000,00€

193.000,00€

101.000,00€

  76.000,00€

24.000,00€

44.000,00€

47.000,00€

44.000,00€

59.000,00€

98.000,00€

52.000,00€

54.000,00€

54.000,00€

48.000,00€

182.500,00€

46.000,00€

45.000,00€

60.500,00€

63.500,00€

84.500,00€

61.000,00€

189.000,00€

 50.000,00€

Nogueira da
Montanha

81.600,00€

146.000,00€

268.675,00€

160.350,00€

 53.000,00€

60.000,00€

90.000,00€

94.000,00€

46.000,00€

Vale de 
Anta

Vilar de
Nantes

St. Maria
Maior

45.000,00€

AUTARQUIA AO LADO 
DAS JUNTAS DE FREGUESIA

A concessão de apoio às Juntas de 
Freguesia tem vindo a ser efetuada 
mediante a celebração de proto-
colos, de modo a reforçar a capa-
cidade financeira das mesmas, para 
garantir a execução dos objetivos 
constantes no seu Orçamento e 
Plano Plurianual de Atividades, 
estando ainda incluídos outros tipo 
de apoios, nomea-damente a nível 
técnico e de equipamentos.

As transferências de verbas e 
delegação de competências nas 
Juntas de Freguesia constituem-se 
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como uma das prioridades do 
executivo municipal, no sentido de 
garantir um nível satisfatório de 
investimento em todas as locali-
dades, de forma direta e eficaz, 
numa gestão mais eficiente dos 
recursos financeiros disponíveis, 
uma vez que os autarcas locais se 
encontram mais próximos das 
populações.

São Vicente

Cimo de Vila
da Castanheira

Sanfins

Tronco

Travancas
e Roriz

59.000,00€

56.000,00€

48.000,00€

44.000,00€

 49.000,00€

3,2 milhões de euros de apoio, entre 
2018 e 2021, representam um 
aumento de 118,5% em comparação 
com período homólogo. 

O mais recente protocolo de apoio às 
39 Juntas de Freguesias do 
concelho, num valor de 837 mil 
euros, elevou o total das verbas 
transferidas para 3 milhões e 234 
mil euros ao longo dos últimos 
quatro anos. O aumento representa 
118,5% face ao mandato anterior, 
2013-2017, onde foram aplicados 
cerca de 1,4 milhões de euros.

APOIOS CONCEDIDOS ÀS FREGUESIAS 
NO PERÍODO DE 2018-2021
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Autarquia investe mais de 
2 M€ na limpeza urbana

O munic íp io  cont inua a  invest i r 
significativamente nos serviços de 
l impeza urbana, quer através da 
modernização e reforço dos respetivos 
serviços, quer pela aquisição de novos e 
modernos contentores de resíduos. O 
objetivo é continuar a melhorar o padrão 
de limpeza no concelho.

Nos últimos três anos, a autarquia 
reforçou este serviço de limpeza, através 
da aquisição de modernos equipa-
mentos, maioritariamente elétricos, que 
permitem efetuar recolhas de lixo e 
limpeza de forma célere, aumentando 
com grande qualidade e eficiência o 
trabalho efetuado, um investimento que 
ultrapassou os 280 mil euros.

Nos próximos meses, serão substituídos 
todos os contentores de Resíduos 
Sólidos Urbanos espalhados pelo 
concelho por contentores novos, 
modernos e com maior capacidade, um 
investimento que ascende a 1 milhão e 
240 mil euros. No total, serão colocados 
cerca de 1600 contentores, sendo que 
1200 terão uma capacidade de 1200 
litros e 400 contentores de 3000 litros.

No âmbito de uma candidatura ao 
POSEUR -  Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos, a cidade terá também 400 
novos contentores para um novo tipo de 
reciclagem, de Biorresíduos (resíduos 
b i o d e g r a d á ve i s ,  c o m o  r e s í d u o s 
a l i m e n t a r e s  e  d e  c o z i n h a ) .  Um 
investimento total na ordem dos 720 mil 
euros, que vem assim possibilitar uma 
nova recolha seletiva de resíduos.
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Município vai construir Centro 
de Recolha Oficial de Animais 
de Chaves num investimento de 
cerca de 600 mil euros

O futuro Centro de Recolha Oficial de 
Animais do Município de Chaves 
(CROAC), vulgarmente designado 
por canil, terá todas as condições 
para o acolhimento, promoção do 
bem-estar e da adoção de animais 
de companhia.

Localizado nas imediações das 
atuais instalações do Mercado de 
Gado, a valência ocupará cerca de 
2000 m2, com uma área coberta de 
800 m2,  em duas  un idades 
edificadas, uma destinada ao acolhi-
mento dos animais e a outra 
destinada a todos os serviços e 
valências, garantindo condições 
dignas de alojamento e cuidado 
destes animais.

Com 36 boxes para canídeos, com 
á r e a s  ex te r i o r e s  d e  r e c r e i o 
adjacentes, uma sala para felídeos 
e três boxes exteriores para a 
recolha de animais de espécies 
pecuárias, este projeto permitirá 
promover várias iniciativas de 
vertente pedagógica, bem como a 
real ização de campanhas de 
adoção e de promoção do volun-
tariado.

A aposta numa sala para cirurgia de 
esterilização, uma sala de recupe-
ração de animais feridos e um 
espaço de quarentena com duas 
boxes de isolamento, constitui um 
importante passo em termos de 
saúde pública e do plano municipal 
de controlo e bem-estar animal.

O projeto prevê a possibilidade de 
alargamento do centro de recolha, 
sendo possível a construção de 
blocos de boxes adicionais, que 
poderão duplicar a capacidade 
inicial das instalações.

Recorde-se que a proposta de 
construção do canil/gatil foi a 
vencedora da edição de 2016 do 
Orçamento Participativo de Chaves, 
apresentando uma estimativa 
orçamental de 190 mil euros, valor 
que veio a mostrar-se insuficiente 
para a construção de um equipa-
mento que servisse todo o concelho, 
cumprindo as normas sanitárias 
vigentes.

Lançamento do concurso público permitirá concretizar a proposta 
vencedora do Orçamento Participativo de 2016

Construção do Centro de Recolha 
Oficial de Animais avança
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Chaves reforça apoio 
ao mundo rural
Câmara implementa pacote de medidas de apoio à 
produção pecuária e ao setor apícola, num investimento 
que já ultrapassa os 230 mil euros
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Câmara reabilita edifício para acolher 
Centro Municipal de Proteção Civil

A autarquia encontra-se a reabilitar um edifício 
propriedade do Município, localizado na Quinta do 
Pinheiro, junto à EN2, para acolher o novo Centro 
Municipal de Proteção Civil.
 
A obra de remodelação pretende conferir-lhe valências 
aptas à sua utilização enquanto “Centro Municipal de 
Proteção Civil”, adaptado aos riscos existentes no 
concelho e à resposta necessária para fazer face a esses 
mesmo riscos, e funcionará em articulação com as 
restantes infraestruturas que o edifício já possui, 
nomeadamente a Divisão de Recursos Operacionais do 
Município.

Com um investimento total de cerca de 266 mil euros, o 
equipamento será dotado com recursos tecnológicos 
para albergar e apoiar a Comissão Municipal de 
Proteção Civil nas suas competências de coordenação 
institucional, promovendo uma resposta diferenciada e 
coordenada em situação de acidente grave ou 
catástrofe, nas diferentes fases de emergência, no 
âmbito da ativação do Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil.

A empreitada contempla a remodelação/reabilitação do 
edifício, um investimento cofinanciado a 85% pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
no âmbito do Programa Norte 2020 - “Proteção Contra 
Riscos de Incêndio”.

Novo espaço será adaptado às características da 
população e aos riscos existentes no concelho.

O município tem vindo a imple-
mentar um conjunto de medidas de 
apoio ao desenvolvimento rural, 
com particular relevância para a 
sustentabilidade do setor primário.

Com a aprovação do Regulamento 
de Concessão de Apoio Financeiro 
Destinado ao Fomento da Produção 
Pecuária, aprovado em 2017, o 
município tem vindo a atribuir um 
apoio financeiro anual aos produ-
tores pecuários - de bovinos, ovinos, 
caprinos e suínos de raça bísara. O 
número de produtores apoiados 
aumenta a cada ano. Ao longo 
destes últimos quatro anos foram 
a n a l i s a d a s  m a i s  d e  1 1 5 0 
candidaturas, que representam 
anualmente uma média de 350 
produtores a receber esta sub-
venção.

Em outubro passado, no âmbito da 
valorização do setor apícola, uma 
atividade crucial no desenvolvi-
mento sustentável das zonas rurais, 
a autarquia atribuiu uma compar-
ticipação financeira superior a oito 
mil euros à Montimel, Cooperativa 

dos Apicultores do Alto Tâmega, 
entidade local responsável pela 
gestão e controlo sanitário do setor, 
no combate e prevenção da doença 
parasitária Varroose.

A autarquia continua também 
empenhada na luta biológica contra 
a vespa das galhas do castanheiro - 
uma praga que na atualidade é a 
principal causadora na quebra da 
produção de castanha e que muito 
tem afetado a região – com o 
progressivo aumento do número de 
largadas do Parasitoide, Torymus 
sinensis, nas áreas de incidência 
dos castanheiros,  em vár ias 
localidades do concelho, contabili-
zando um total de 169 largadas, 
com um investimento de cerca de 38 
mil euros.

Além do apoio à produção, o objetivo 
é ainda sensibilizar os produtores 
para a importância do cumprimento 
das regras de saúde pública e do 
bem-estar dos animais, bem como 
das boas práticas agrícolas e ambi-
entais, totalizando um investimento 
superior a 230 mil euros. 
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Câmara reabilita edifício para acolher 
Centro Municipal de Proteção Civil

A autarquia encontra-se a reabilitar um edifício 
propriedade do Município, localizado na Quinta do 
Pinheiro, junto à EN2, para acolher o novo Centro 
Municipal de Proteção Civil.
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Com um investimento total de cerca de 266 mil euros, o 
equipamento será dotado com recursos tecnológicos 
para albergar e apoiar a Comissão Municipal de 
Proteção Civil nas suas competências de coordenação 
institucional, promovendo uma resposta diferenciada e 
coordenada em situação de acidente grave ou 
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dos Apicultores do Alto Tâmega, 
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das boas práticas agrícolas e ambi-
entais, totalizando um investimento 
superior a 230 mil euros. 
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A Câmara Municipal de Chaves já canalizou, 
desde março de 2020 a maio deste ano, 830 
mil euros em apoios às famílias e empresas do 
concelho para reduzir os impactos causados 
pela pandemia de Covid-19.

Destes 830 mil euros, 175 mil foram direcionados às 
famílias na emissão de vales para gastar no comércio 
local, entrega de cabazes, apoio na compra de 
medicamentos e pagamento de rendas, melhoria de 
condições habitacionais e alimentação de alunos 
carenciados.

Só na distribuição dos cabazes e emissão de vales 
solidários a 906 famílias foram investidos mais de 
51.000 euros, assim como foram aplicados cerca de 
43.000 euros na melhoria das habitações familiares e na 
ampliação do programa municipal de apoio à renda. 

A somar a tudo isto, a autarquia assumiu também a 
responsabilidade pela confeção e distribuição de 9.099 
refeições a alunos das escolas do concelho, quando 
estas encerraram no período mais agudo da pandemia.

Para além das famílias, as empresas foram também 
apoiadas através do programa municipal de apoio às 
empresas e empresários onde foram já submetidas 541 
candidaturas com um valor superior a meio milhão de 
euros. A acrescentar ao apoio a fundo perdido foram 
ainda concedidas um conjunto de isenções de cobrança 
de taxas municipais como por exemplo esplanadas, 
publicidade, venda ambulante e operações do mercado 
municipal. 

Recorde-se que o executivo municipal aprovou, desde 
abril de 2020, três amplos pacotes de medidas de apoio 
às famílias e empresas, com o objetivo de mitigar os 
impactos negativos decorrentes da covid-19 no concelho 
de Chaves.

Autarquia apoiou famílias e empresas 
para reduzir impacto da Covid-19 
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Centro de Vacinação COVID-19 
permite vacinar flavienses 
em segurança

O Município e o Agrupamento de Centros de Saúde do 
Alto Tâmega, em coordenação com a ARS Norte, 
iniciaram, em fevereiro, o Plano Geral de Vacinação 
contra a COVID-19 no Pavilhão ExpoFlávia, espaço que foi 
transformado em Centro de Vacinação para acolher a 
população flaviense com todas as condições de 
segurança inerentes ao processo.

A infraestrutura e logística associada foram disponi-
bilizada pela Câmara, sendo previsível a sua utilização, 

Espaço montado pela Câmara no Pavilhão ExpoFlávia 
foi colocado à disposição do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Alto Tâmega para efetuar o programa de 
vacinação contra a Covid-19 dos utentes do concelho.

como Centro de Vacinação, até final do ano. Este Centro 
possui 6 postos de vacinação, com gabinetes 
individualizados, sala de espera,  sala de recobro e sala 
de emergência e vigilância, estando a operacionalização 
a cargo do ACES do Alto Tâmega e da ARS Norte.

Para a autarquia é prioritário dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido em estreita cooperação e 
mobilização de sinergias e recursos para que todas as 
pessoas possam ser vacinadas o mais brevemente 
possível.

O funcionamento deste Centro alivia a pressão exercida 
nos Centros de Saúde, melhorando a qualidade dos 
restantes serviços prestados.
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nova centralidade e retirar toda a rede de transportes 
transfronteiriça do centro da cidade.

Orçado em cerca de 883 mil euros, o equipamento vem 
colmatar a falta de uma estrutura deste tipo, 
possibilitando uma mobilidade mais articulada e 
integrada com as restantes redes de transporte 
coletivo, contribuindo ainda para a melhoria ambiental 
urbana, através da redução de emissões de gases de 

efeito de estufa e do ruído, resultantes da redução do 
tráfego no centro da cidade.

A obra resulta de uma candidatura apresentada no 
âmbito do PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana 
Sustentável de Chaves através do Programa 
Operacional  Regional  do Nor te 2014-2020, 
cofinanciada em 85% através do Fundo FEDER.

órgão executivo municipal reali-zada 
no dia 21 de dezembro de 2020, 
para cumprimento das disposições 
preconizadas no n.º 7, do artigo 89.º 
do  RJ IGT,  tendo  por  base  a 
Informação n.º 40/SPU /2020, de 
14 de dezembro, da Divisão de 
Ordenamento do Território e Gestão 
Urbanística.

Mais torna público que toda a 
documentação relevante relacio-
nada com o procedimento de 
revisão do PDM, está disponível 
para consulta na Div isão de 
Ordenamento do Território e Gestão 

Propriedade e edição:
Município de Chaves
Direção
Nuno Vaz - Presidente da Câmara
Coordenação e design
Gabinete de Protocolo e Comunicação
Tiragem
20 000 exemplares
Depósito Legal:
197465/03
ISSN:
645-7528

FICHA TÉCNICA

Urban ís t i ca ,  s i ta  na  Rua  da 
Infantaria XIX, Edifício Duques de 
Bragança, 2.º piso, onde poderão 
ser prestados esclarecimentos 
adicionais sobre este assunto, nos 
dias de atendi-mento semanal (às 
terças e quartas feiras), mediante 
marcação prévia e no respeito pelas 
normas de segurança e de saúde 
públicas em vigor neste município, 
decorrentes da situação pandémica 
causada pelo vírus SARS-CoV-2.

Chaves, 7 de janeiro de 2021
O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Vaz
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Centro Coordenador de Transportes vem 
contribuir para a melhoria ambiental urbana

Chaves vai ter um Centro Coordenador de Transportes, 
que permitirá dar apoio à articulação entre os 
operadores de transporte coletivo de passageiros 
(urbanos, regionais e internacionais), melhorando assim 
a mobilidade e a facilidade de transferência entre os 
vários tipos de transporte.

Localizado junto à principal entrada da cidade, na Fonte 
do Leite, com ligação à A24, este Centro vem criar uma 

Município 
de Chaves 
recebe 

Projeto da Rede Geotérmica de Chaves integra lista 
de premiados da 2ª edição do Prémio.

O Município de Chaves recebeu o Prémio de 
Autarquia do Ano, atribuído pela Lisbon Awards 
Group e pelo jornal económico ECO.

Com o projeto municipal “Aproveitamento da 
Geotermia – Rede Urbana de Calor de Chaves”, 
atualmente em execução, a autarquia flaviense foi 
assim reconhecida na 2.ª edição do certame, que 
tem como principal objetivo proporcionar o 
reconhecimento nacional às Autarquias que se 
encontram a realizar projetos inovadores e 
relevantes nos seus territórios e populações.

Num ano atípico, com a persistência da pandemia 
do Covid-19, e precisamente numa altura tão 
desafiante, as autarquias destacaram as suas 
práticas, nesta edição que contou com mais de 50 
autarquias inscritas. O painel do júri desta edição 
foi constituído por Miguel Ribeiro Ferreira, CEO da 
Fonte Viva, Luís Nazaré, Professor Universitário do 
ISEG, Ana Firmo Ferreira, CEO do Lisbon Awards 
Group, Gonçalo Saraiva Matias, Professor 
Universitário na Faculdade de Direito da Católica 
Portuguesa, Paulo Padrão, Diretor-Geral do ECO e 
Teresa Figueira, Partner da Lift Consulting e 
Presidente da APECOM.
 
Recorde-se que o projeto municipal “Aproveita-
mento da Geotermia – Rede Urbana de Calor de 
Chaves” é uma iniciativa-piloto que irá utilizar o 
calor da água termal para aquecer edifícios e, 
assim, promover a descarbonização. A rede irá 
servir 25 edifícios públicos e privados, que serão 
fornecidos com calor através da geotermia, graças 
ao aproveitamento da água termal que nasce no 
concelho entre os 66 e os 77 graus centígrados. O 
investimento ronda os 850 mil euros.
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AVISO

DECLARAÇÃO DE NÃO CADUCIDADE DO PROCEDIMENTO DE 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CHAVES

Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de 
Chaves, torna público, para os efeitos previstos no artigo 
192.º Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, que a Câmara Municipal deliberou declarar a 
não caducidade do procedimento de revisão do Plano 
Diretor Municipal de Chaves, cujos efeitos deverão coincidir 
com o limite temporal estabelecido no artigo 199.º do 
diploma referido.

A deliberação em causa foi tomada em reunião pública do 
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