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Um momento de viragem

A gestão municipal dos anos recentes foi caracterizada 
pela necessidade de responder a uma situação financeira 
difícil.
Foi necessário fazer opções, estabelecer regras e assumir 
prioridades e compromissos, internos e externos sem 
comprometer quer a gestão corrente, quer os investimen-
tos em curso.
Assumindo de forma séria e honesta este percurso, foi 
possível em 2015 apresentar resultados financeiros cada 
vez mais positivos, associando-se uma execução elevada 
do Plano e Orçamento e em específico do Plano 
Plurianual de Investimentos (72%), a uma redução da 
dívida bruta de cerca de 10,7%.
O ano de 2015 representou um momento de viragem pela 
conclusão de um conjunto de obras em curso financiadas 
pelo anterior Quadro Comunitário, mas também por uma 
estabilização e normalização financeira que permite 
encarar o futuro com maior confiança e estabilidade.
O ano de 2016 será um ano totalmente dedicado e 
orientado para os desafios do novo Quadro Comunitário 
Portugal 2020.
Desde já, com a recente aprovação do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU), com uma dotação 
em FEDER de 11 milhões de euros, a que corresponde 
um investimento de 14,5 milhões de euros até 2020.
Com componentes de mobilidade sustentável, reabilitação 
urbana e apoio a comunidades desfavorecidas, este 
PEDU apoiará obras emblemáticas como a requalificação 
da envolvente do Santuário de N.ª Sr.ª do Amparo, o 
acesso norte a Mirandela, entre outras intervenções.
Também a requalificação do Parque Escolar do Ensino 
Básico terá início brevemente. Depois de um longo 
processo de negociação foi finalmente possível 
contratualizar o financiamento de 3,45 milhões de euros 
necessários para a sua reabilitação.
Neste ciclo de investimentos apoiados por fundos 
comunitários entra também a expansão da Zona Industrial 
de Mirandela e outras candidaturas entretanto formalizadas 
nos diversos avisos abertos.
No entanto, não serão descuradas outras intervenções 
que mesmo sem o apoio de fundos comunitários são 
extremamente necessárias. A intervenção na rede de 
estradas municipal, já a iniciar-se em Miradeses e Vila 
Verdinho e a conclusão de sistemas de drenagem e 
tratamento de águas residuais, como é exemplo em 
Avidagos e em Vilares da Torre, serão acompanhadas de 
outras intervenções de reabilitação do espaço púbico no 
meio rural e no meio urbano.
O ano de 2016 será também caracterizado por uma 
autêntica renovação nas plataformas eletrónicas 
municipais. Uma nova página oficial municipal, uma 
página e uma aplicação móvel dedicadas exclusivamente 
ao Turismo - Visit Mirandela, uma aplicação para comuni-
cação de ocorrências e avarias - MirandelATENTA, mupis 
eletrónicos de exterior e Wi-Fi gratuito no exterior e no 
interior de diversos edifícios municipais.
Construir o futuro passa por aproveitar todas as 
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O Presidente responde

A situação atual do repuxo é que tem sofrido diversas 
avarias, nomeadamente desde as cheias de janeiro deste 
ano e as oscilações de caudal do rio que implicam uma 
gestão cuidadosa dos períodos de funcionamento.
Porque entendemos a importância e o impacto do repuxo 
na imagem de Mirandela, a Câmara Municipal vai 
proceder à reparação do mesmo.

Em relação à Av. das Comunidades Europeias, a Câmara 
Municipal já abriu o concurso público para a intervenção 
urbanística que vai desde o acesso à A4 até à Rua da 
República e que irá requalificar não só o pavimento, mas 
toda a envolvente desta zona da cidade.
António Branco
Presidente da Câmara Municipal

“O repuxo de Mirandela, sendo um ex libris da cidade, 
está constantemente desligado. Seria urgente estar 
diáriamente (…) ligado das 10h à meia noite. É a 
imagem da cidade que está em causa. (…)”

Av. das Comunidades Europeias – “Estrada completa-
mente danificada, com vários desníveis, muitos 
buracos. Piso muito degradado. Má imagem para a 
cidade (vários danos em viaturas (amortecedores, 
pneus.)”
Carlos Esteves
App MirandelATENTA
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oportunidades disponíveis e responder aos anseios dos 
mirandelenses com rigor e seriedade.
O presente boletim descreve ainda de forma sintética 
muitas das atividades e tarefas que foram realizadas ao 
longo do ano de 2015 pelos serviços municipais.
O volume, a especificidade e a qualidade das tarefas 
realizadas ao longo de um ano são bem demonstrativas do 
esforço, dedicação, empenho, organização, experiência, 
animação, disponibilidade, atenção, competência e 
eficiência dos colaboradores e colaboradoras municipais.
A pequena amostragem representada não faz justiça a 
todas e todos que diariamente contribuem de forma 
dedicada para um concelho de referência.
Um bem haja a todas e a todos! 
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A Assembleia Municipal de Mirandela, reunida em 
sessão ordinária a 25 de abril de 2016, apreciou 
favoravelmente a Prestação de Contas (PC2015) 
e o Relatório de Atividades (RA2015) do exercício 
de 2015 da Câmara Municipal de Mirandela 
(CMM).
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EU
RO

SDespesas Correntes
Despesas de Capital

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Receita Corrente
Receita de Capital

2015

2012 2013 2014 2015 20152012 2013 2014

15.046.115,78
11.019.572,94

18.223.558,08
7.615.185,03

2012

15.257.023,16
4.460.129,32

14.735.917,36
5.226.976,22

2013

21.612.770,45
6.302.846,60

17.117.289,77
10.924.330,79

2014

15.168.166,19
6.760.241,74

EU
RO

SReceitas
Despesas

26.454.441,68
26.064.688,72

19.963.055,06
19.717.152,48

28.043.353,81
27.915.617,05

22.544.091,50
21.928.407,93

17.770.969,51
4.106.332,47 EU

RO
S

EVOLUÇÃO DA RECEITA
2013

24.581.085,72

2014 2015

2013 2014 2015

22.187.720,45 19.817.175,27 EUROS

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

Transportes Escolares  3%
Refeições Escolares  2%

Políticas Ativas de Emprego 1%

Água 9%

Tratamento de Águas Resíduais 5%

Iluminação Pública 5%

Instalações (Energia) 5%

Comunicações Telefónicas e Postais 1%

Pessoal 40%

2013 2014 2015

Encargos Financeiros 5%

Instituições sem Fins Lucrativos 4%

Associações de Municípios 5%

Outras Despesas Correntes 10%

Resíduos 5%

A PC2015 apresentou resultados líquidos positivos 
de 690.519,53€ mantendo uma trajetória positiva de 
Proveitos e Ganhos, apenas penalizada pelo elevado 
valor aplicado em Provisões para Processos Judiciais 
em curso (1.657.760,71€), um imperativo legal 
recente que não prejudica mas condiciona os resulta-
dos legais.

De realçar que a taxa de execução alcançada (72%) 
é das mais elevadas dos últimos anos sem recorrer 
a receitas extraordinárias (empréstimos a longo 
prazo), sendo que também a nível da execução do 
Plano Plurianual de Investimentos (PPI) se registou 
uma elevada taxa de execução (72%) demonstrativa 
do elevado número de obras de investimento 
concluídas em 2015.
No ano de 2015 foi ainda possível transferir receitas 
correntes para receitas de capital (investimento) 
garantindo o princípio de equilíbrio orçamental 
recomendado e legalmente definido.
A despesa corrente manteve a tendência de 
redução, fruto da política de racionalidade 
implementada a nível municipal, com destaque para 
a redução de custos com pessoal e de consumos, 
mesmo assim penalizada pelo crescimento de 
algumas tarifas como a da energia.
Assumindo os compromissos do Plano de Sanea-
mento Financeiro em 2015 registou-se uma redução 
de dívida de 10,7%, traduzida numa redução de 
dívidas a terceiros de cerca de 1.500.000,00€ no 
Passivo e 1.393.386,10€ em empréstimos diversos.
Este percurso determina que neste momento a 
dívida municipal esteja em 4.114.103,00€, abaixo 
do limite legal de endividamento, o que significa que, 
se assim fosse necessário, hoje a CMM já  poderia 
recorrer a crédito bancário sem qualquer tipo de 
restrição.

A negociação com os principais credores, Águas do 
Norte e Resíduos do Nordeste, permitiu ainda a 
redução da dívida a pequenos fornecedores e 
consequentemente do prazo médio de pagamento.
A Prestação de Contas 2015 traduz o percurso de 
rigor e racionalidade sem descurar o apoio à socie-
dade civil, sendo realizadas transferências na ordem 
dos 1.200.000,00€ para associações 
culturais, recriativas, desportivas e outras, para lá do 
apoio logístico, de transporte e cedência de 
instalações prestado diáriamente.
Num ano de encerramento do QREN, quadro 
comunitário de apoio, foi ainda possível arrecadar 
um elevado valor de receitas comunitárias corres-
pondentes às grandes intervenções financiadas 
como a EsACT, o Museu da Oliveira e do Azeite, 
Ecoteca e o Auditório Municipal, entre muitas outras.
Com o planeamento adequado foi possível responder 
às necessidades de tesouraria para fazer face ao 
volume de obras e intervenções em curso e assim 
concretizar projetos em regime de “overbooking” 
como o Campo Desportivo da Reginorde.
A Prestação de Contas 2015 revela de forma 
transparente as opções da atual gestão municipal e 
empenho no cumprimento rigoroso quer do 
compromisso estabelecido no Plano de 
Saneamento Financeiro, quer nos diversos 
normativos legais que são impostos às autarquias 
locais.

+690.519,53€
RESULTADO LIQUÍDO

DO EXERCÍCIO

CUSTOS E PERDAS
20.629.498,14€

PROVEITOS E GANHOS
21,320.017,67€

1.543.379,44€
2014

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2012 2013 2014 2015

72%
EXECUÇÃO

ORÇAMENTAL

10,7%
REDUÇÃO

ATIVO LÍQUIDO

72.724.341,09€

FUNDOS PRÓPRIOS

24.123.554,34€

386

308
302
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2015

Mirandela Criativa

79.471
atendimentos

318
atendimentos

por dia

2.035
e-mail

172
computadores

desktop

27
computadores

portáteis

21
servidores

22
impressoras

1.862
notificações

sms

503
MiniGam
Torre de

Dona Chama

80.664
atos

administrativos

2.771
guias

individuais

984
guias

coletivas
649
ofícios 194

comunicados

7.253
documentos
processados

Metrologia

Fiscalização

Contabilidade

Jurídicos Expediente

Arquivo

E-mails

documentos

31.947
expedidos 

e
recebidos

132
pareceres

10.461
processados

877ações 22.709Km

10.920
processos
tratados

11.877
ordens e

pagamentos

1.136
verificações
periódicas

1.965
processos

digitalizados
759

requerimentos
309

licenciamentos
e comunicações

prévias

Urbanismo

Lurdes Freixeda
(Colaboradora Municipal
GAM)

EF
ICI

ÊNC
IA

Reclamações

127
processadas

230
periféricos

e outros

José Maria
(Colaborador Municipal

Encarregado Geral)

2015

715
Intervenções

224,47 ha
Silvicultura Preventiva

124
Sinais de
Trânsito

26Recursos
Humanos

1.038.232€
Intervenções de

administração direta

132
Edifícios

Municipais

259
Equipamentos

Públicos

20
Parques e jardins

47
Outras

78
Edifícios
Escolares

137
Eventos
Cultura

Desporto

42
Infraestruturas

Públicas

DED
ICA

ÇÃOManutenção
Rede Viária

Energia e
Eficiência
Energética5

Recursos
Humanos

10.986
Luminária de
Iluminação

Pública

413
Contratos de

Fornecimento
de Energia

377
Intervenções

292 Km
37

Redutores
de Fluxo
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Casa Mortuária de Vilar de Ledra

Materiais cedidos às freguesias - Ano 2016

Igreja de Avantos Igreja de Guide

Frechas/Cachão Vila Verde

Vale de Madeiro Torre de Dona Chama

Obras de beneficiação do Parque de Campismo de Mirandela

Restauro da Igreja de São Sebastião - Cobro

Capela Mortuária de São Salvador

Pavimentação do CM 1068 que liga Vale de Salgueiro a Miradeses

São Pedro de Vale do Conde

3.200 BLOCOS/TIJOLOS

109 toneladas
AREIA

352 toneladas
SAIBRO 70MANILHAS

700 barras
FERRO

238 toneladas
BETUME

6 toneladas
GRAVILHA

14.850 Kg
CIMENTO

34 195 m | 839 toneladas
CUBOS

Igreja de Cedaínhos Igreja de Valongo das Meadas

Pavimentação do CM de acesso a Vila VerdinhoQuartel da GNR da Torre de Dona Chama
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RECOLHA DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

2013 2014 2015

7.929
ton

8.288
ton

8.304
ton

óleos

papel/
cartão

vidro

plástico

madeira

equipamentos
eletrónicos

pilhas

óleos de
motor

verdes
metal

Total 2015 559,56
456,13Total 2014

NÚMERO DE CONTENTORES

1.100 Lt 1.000 Lt 500 Lt

762 un 228 un 91 un

ECO PONTOS

115 un

1/226hab

PRODUÇÃO DIÁRIA DE 
RESÍDUOS POR HABITANTE

348,16
Kg/ano

0,95
Kg/dia

“MONSTROS”
Resíduos de grandes dimensões 

ROUPA USADA RECOLHIDA

ÓLEOS USADOS

307
RECOLHIDOS EM 2015

30,521 ton

Gestão de Espaços Verdes

LIMPEZA DE RUAS E SERVIÇOS URBANOS

235.923 m
Espaços Verdes

2

65.378 m
Matas e Florestas

2

45.000 m
Outros Espaços

2

346.301 m
417

57 

Ações de
sensibilização
Ambiental

Total: 

Canteiros

210
Floreiras

Parque do
Império

Parque da
Ribeira de Carvalhais

Parque 
Dr. José Gama

Oliveiras

131
191

257 1217

Total

1796

Abastecimento de Água

1864 Intervenções

Cobertura
da Rede

98,8%

Água Segura

Recursos
Humanos

Captações
de Água

98,56%

13 63
Estações

Elevatórias

11
Reservatórios Estações

Tratamento
de Água

77 42
Condutas
Adutoras

119 km
Condutas

Distribuição

350 km
Contadores
15.000

Recursos
Humanos

37

Máquina varredora/
aspiradora urbana 

Intervenções de corte 
de ervas e infestantes 

1 27349
Recursos
Humanos

21

Drenagem de Águas Residuais

1130 Intervenções

Cobertura
97%

Recursos
Humanos

7
ETAR
59

Estações
Elevatórias

29
Fossas

Sépticas

29
Condutas
215 km

EM
PE

NHODI
SPO

NI
BI

LID
AD

E

ES
FO

RÇ
O

Alfredina Lopes
(Colaboradora Municipal
Espaços Verdes)

Fernando Coelhoso
(Colaborador Municipal 
Água)

Francisco Pinto
(Colaborador Municipal

Limpeza Urbana)

RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS

WC públicos
fixos

2.885 litros  
recolhidos

2

Cidade

54 54 7
Rural Ilhas
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Em 1994 foi constituída a Comissão Instaladora do 
Pólo de Mirandela do Instituto Politécnico de 
Bragança(IPB).
Com um arranque bastante precário, o Pólo de 
Mirandela começou a sua atividade em instalações 
cedidas pela CMM com carácter provisório.
A evolução académica que resultou na criação da 
Escola Superior de Comunicação, Administração, 
ESCAP e Turismo não foi acompanhada pela 
necessária construção de instalações que permitissem 
a dignidade necessária ao trabalho de docentes, não 
docentes e alunos, mantendo-se durante longos anos 
as mesmas instalações cedidas pela CMM que se 
foram tornando mais limitadas.
Enfrentando sempre de forma 
solidária as dificuldades, a CMM e o  
(IPB) desenvolveram esforços para 
encontrar uma solução. Desde logo 
pela doação pela CMM ao IPB de 
um terreno situado numa das mais 
nobres zonas da cidade, onde foi 
instalado o Bloco Social (cantinas) 
da EsACT.
Durante longos anos a 
EsACT teve que enfrentar 
a desconfiança e negati-
vismo dos sucessivos 
governos e governantes, 
não obstante a constante 
avaliação positiva pelas 
mais diversas entidades 
que foram afirmando a sua qualidade 
académica e mesmo a capacidade de 
atração de alunos.
Mantendo a pressão sobre as entidades tutelares e 
financiador, o IPB avançou em acordo com a CMM 
com a realização de um projeto de execução de novas 
instalações, mesmo não existindo garantias de 
financiamento.
Nunca foi questionado por qualquer das instituições 
quem avançava com as obras, o importante foi encon-
trar uma solução.
Verificando-se que através do IPB não se encontravam 
programas de financiamento direto, surgiu a oportuni-
dade de através da Bolsa de Mérito do Programa 
Operacional ON2, para a qual a Câmara Municipal 
criou condições para poder concorrer, garantindo um 

elevado rácio de execução das candidaturas que 
tinha em curso.
Foi ainda necessário fazer opções, pois o investimen-
to necessário de 5.000.000€ não tinha dotação 
suficiente disponível na Bolsa de Mérito, pelo que a 
CMM optou por abandonar e reduzir o investimento 
em algumas intervenções previstas no TuaMirandela, 
garantindo assim a dotação de FEDER necessária 
para esta obra.
Foi uma opção que implicou a repro-
gramação e a redução de verbas em 
intervenções como a que estava em 
curso no Complexo Cultural, sendo 
reduzido o investimento previsto em 
cerca de 1 milhão de euros. 
Foi também necessário abandonar as 

intervenções previstas no edifício da antiga 
PSP e no antigo quartel dos Bombeiros Vo-
luntários de Mirandela. Sendo a CMM a 
assumir-se como dono de obra, foi ainda 
necessário refazer os acordos e protocolos 
existentes com o IPB.
A CMM assumiu ainda a componente não financiada do 
projeto, 15 % do valor total da empreitada, o que significa 
1.000.000€ de receitas correntes municipais.
Não obstante os constrangimentos financei-
ros dos anos recentes , foi possível, sem 
recorrer a qualquer financiamento 
bancário e substituindo-se àquela que 
deveria ser a obrigação do Estado, 
financiar a construção de instalações 
de ensino superior em Mirandela, 
construindo instalações definitivas 
e dignas para a EsACT/ IPB em 
Mirandela.
A aposta na fixação do ensino 
superior em Mirandela representa 
o maior investimento de sempre  
num edifício público em Mirandela e 
uma aposta ganha no desenvolvimento 
sustentável deste concelho e da região.

EsACT - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela

Co
mpet

ên
cia

Cristiano Ricardo
(Colaborador Municipal 

Obras Públicas e Projetos)
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MUSEUBIBLIOTECA

AUDITÓRIO

3.866
Visitantes

1.066
Visitas

58.052
Visitantes

4.206
Leitores Inscritos

240
Novos Leitores

4.259
Livros 

Emprestados

1.470
Diversas

Atividades

684
Atividades

Escolas

539
Atividades

3.231
Participantes

650
Exposições

Grande Auditório

Pequeno Auditório
128

Eventos
124

Eventos

 
 

Informações e encaminhamentos

Pedidos para habitação social

Violência doméstica
CPCJ

Regulamento de apoios económicos

Programa de emergência social

Voluntariado

683,11€ /Aluno

768

71

74.940
24.980

1º Ciclo

Jardins de Infância

548

16
Circuitos

19
Mini-Circuitos

197 23

Alunos
Alunos

(+ 40 Alunos de outros Concelhos)

Transporte AdjudicadoTransporte Público Transporte Municipal

APOIOS CONCEDIDOS - PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL

1.862
Atendimentos Sociais

ATENDIMENTOS SOCIAIS

TRANSPORTES ESCOLARES

2.408

595

Recolhidos

Reutilizados

BANCO DE LIVROS

REFEIÇÕES ESCOLARES

Livros

Água

Alimentação

Luz

Gás

Renda de casa

Medicamentos

Infantário

Não tipificado
e complementares

8 300

51

293

1956
13

71

187
998
apoios

concedidos

882

25

6

11
PROGRAMAS OCUPACIONAIS

CEI+

11

CEI

40

Estágios

6

609

326

3

Ano 2015

317.391,49 €
Apoio Social direto

508.919,08€

424,74€ /Aluno293.496,98€

691

ATE
NÇÃO

Manuela Teixeira
(Colaboradora Municipal
Ação Social)

40.500
Registos

Bibliográficos

Famílias abangidas1.358 Km/dia

670 541 Previstos
em plano

129 Extra
plano

Eventos
Diversos e em
Parceria
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A Alheira de Mirandela é desde o início de 2016 um produto com 
Indicação Geográfica Protegida (IGP). O processo de atribuição de 
IGP foi liderado pela Associação Comercial e Industrial de Mirandela, 
enquanto entidade gestora da Alheira de Mirandela, com o apoio e a 
ação da Câmara Municipal de Mirandela e do Agrupamento de 
Produtores de Alheira de Mirandela.

Por ocasião da celebração do Dia do Instituto Politécnico de 
Bragança (IPB), bem como dos 20 anos de ensino superior em 
Mirandela, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
inaugurou formalmente as novas instalações da Escola Superior 
de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
(EsACT). Obra financiada por fundos do ON.2, construída e 
suportada financeiramente pela Câmara Municipal de Mirandela.

O Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Mirandela e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários e Cruz Amarela de 
Mirandela formalizaram a cedência 
de uma viatura nova à Polícia de 
Segurança Pública através de um 
protocolo de cooperação, assinado 
no 66º aniversário da Esquadra da 
PSP de Mirandela, a 29 de janeiro.

No âmbito das comemorações 
do Dia da Proteção Civil (1 de 
março), o Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Mirandela 
organizou um conjunto de 
atividades nas escolas com o 
objetivo de sensibilizar e promo-
ver o desenvolvimento de uma 
cultura de segurança e preven-
ção desde tenra idade.

Os produtos locais de qualidade, a etnografia, 
a animação cultural e atividades ao ar livre 
estiveram em destaque na Feira do Tordo de 
Mascarenhas, na Feira do Vinho e do Bacelo 
em Fradizela, na Feira dos Ramos e Corrida de 
Cavalos em Frechas, na Feira do Vinho e 
Morangos de São Pedro Velho e na Feira do 
Queijo e do Mel.

A 11ª edição do Festival de Sabores do Azeite Novo 
que a Câmara Municipal de Mirandela organiza anual-
mente em parceria com várias entidades ligadas à fileira 
do azeite, à hotelaria e restauração e à educação, 
cumpriu de 16 a 24 de janeiro, com sucesso, um vasto e 
diversificado programa.

Pelo terceiro ano, dirigentes e colaboradores da Câmara 
Municipal de Mirandela demonstraram aos técnicos 
especializados da empresa certificadora SGS que o 
Município continua a procurar cumprir os compromissos 
estabelecidos com vista à prestação de serviços mais 
eficazes e eficientes aos munícipes, o que se traduziu na 
renovação da certificação da Qualidade por mais 2 anos.

A Feira da Alheira de Mirandela decorreu nos dias 4, 5 e 6 de 
março, em ambiente de festa. Participaram no evento mais de 90 
expositores, vários grupos musicais da terra e o programa Somos 
Portugal da TVI, bem como o Moto Clube e o Aero Clube com 
atividades de grande destaque, tendo em conjunto atraído milhares 
de visitantes a Mirandela.

Com o objetivo de promover a afirmação do Cabrito Transmon-
tano como elemento importante na estrutura económica local, 
bem como uma oferta gastronómica de referência com a 
máxima qualidade, a Câmara Municipal de Mirandela, a 
CAPRISERRA – Cooperativa de Produtores de Cabrito de Raça 
Serrana e os restaurantes locais uniram-se mais uma vez na 
organização do Festival Gastronómico do Cabrito 
Transmontano DOP, de 18 de março a 3 de abril.

O aniversário da revolução do 25 de Abril foi mais uma vez celebrado nos Paços 
do Concelho com o hastear da bandeira nacional, uma sessão solene com 
intervenção dos partidos com assento na Assembleia Municipal e a 
apresentação de uma obra literária do mirandelense José António Costa Ferreira.

Porque o bem-estar, traduzido em saúde física e mental, é 
fundamental para a qualidade de vida das pessoas de 
todas as idades, sexos e classes sociais, a Câmara 
Municipal de Mirandela uniu-se a um vasto leque de 
empresas e instituições ligadas à área da saúde e bem-es-
tar do concelho de Mirandela para a realização de mais 
uma Semana da Saúde.

A cerimónia de homenagem ao Professor 
Doutor João Alberto Sobrinho Teixeira que se 
realizou a 25 de maio, no Auditório Municipal de 
Mirandela, veio concretizar a deliberação por 
unanimidade do executivo da Câmara Municipal 
de Mirandela de atribuir a Medalha de Ouro do
Município.

O Moto Clube de Mirandela organizou nos 
dias 24, 25 e 26 de junho a 20ª Concentração 
Motard que trouxe a Mirandela milhares de 
aficionados das 2 rodas e muitos visitantes.
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A Câmara Municipal de Mirandela aprovou a 
constituição de duas Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) respondendo à necessidade 
do novo enquadramento legal da 
Reabilitação Urbana.

Esta aprovação tornou possível a apresenta-
ção de uma candidatura ao Aviso : EIDT – 99 
– 2015 -03 – Portugal 2020 Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU).
No dia 31.05.2016 foi assinado o contrato de 
financiamento e adotação de investimentos 
do PEDU de Mirandela.
O Quadro de Compromissos Financeiros 
aprovado foi distribuído por três Prioridades 
de Investimento (PI), sendo que para a PI 4.5 
– Mobilidade Sustentável foram atribuí-
dos 6.105.000,00€ em FEDER a que corres-
ponde um investimento de 7.182.352,94€.
Para a PI 6.5 – Reabilitação Urbana 
foram destinados 2.395.000,00€ em FEDER, 
a que corresponde um investimento de 
2.817.647,05€, e ainda, sem dotação, uma 
intervenção de 2.000.000,00€ que 
aguardará reprogramação.
Na PI 9.8 – Comunidades Desfavoreci-
das foram aprovados 2.125.000,00€ de 
FEDER, a que corresponde um investimento 
de 2.500.000,00€.
Resulta assim um investimento global de 
14.500.000,00€ a que corresponde uma 
dotação de FEDER de 11.000.000,00€.
O PEDU de Mirandela tem três componentes 
fundamentais: 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) 
Plano de Ação Para a Reabilitação Urbana (PARU)

Plano de Ação de Intervenção em Comunidade 

Desfavorecidas (PAICD)

O PAMUS de Mirandela está em alinhamento 
com o PAMUS da CIM-TTM e identifica um 
conjunto de intervenções essencialmente na 
área da promoção da criação de redes 
cicláveis e na melhoria de modos suaves.

O PARU de Mirandela identifica de forma 
prioritária um conjunto de intervenções de 
reabilitação urbana com destaque para a 
envolvente do Santuário de N.ª Sr.ª do 
Amparo e o corredor verde Reginorde/Parque 
do Império.

O PAICD assenta essencialmente na 
reabilitação das habitações sociais que são 
propriedade da CMM. Estão previstas 
intervenções nas habitações do Bairro 
Operário, do Bairro de Preguiça e em Vale da 

Azenha. Estas intervenções serão ainda 
complementadas por intervenções no 
espaço público envolvente.

De destacar que este processo resulta 
essencialmente da capacidade técnica e 
criativa de recursos humanos municipais, 
responsáveis pela concepção dos 
diferentes projetos.

Com a aprovação do PEDU fica 
garantido mais um significativo ciclo 
de investimento para Mirandela até 
2020.

LEGENDA:

Limite da ARU do Centro Histórico (26,0 ha)
Limite da ARU do Vale da Azenha (28,4 ha)

I. PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
PMUS 1. Criação de rede ciclável e pedonal
PMUS 2. Interface multimodal da cidade de Mirandela
PMUS 4. Promoção de modos suaves no Centro Histórico 
de Mirandela
PMUS 5. Promoção da intermodalidade urbana

II. PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO
PARU 1. Reabilitação do espaço público envolvente ao 
Santuário de Nossa Senhora do Amparo
PARU 2. Reabilitação da estrutura verde no Vale da 
Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde
PARU 3. Reabilitação do antigo Quartel dos Bombeiros 
Voluntários para Centro de Identidade e Conhecimento 
de Mirandela
PARU 4. Reabilitação do edifício na Travessa D. Afonso III 
para serviços de apoio ao Museu da Oliveira e Azeite
PARU 5. Reabilitação do edifício do Matadouro Velho - 
Núcleo Etnográfico de S. Tiago

III. PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES
PAICD 1. Reabilitação integral de edifícios de habitação social - 
Bairro Operário
PAICD 2. Reabilitação integral de edifícios de habitação social - 
Bairro do GAT
PAICD 3. Reabilitação de espaços públicos na envolvente do Bairro 
Operário
PAICD 4. Reabilitação de espaços públicos na envolvente do Bairro do 
GAT
PAICD 5. Reabilitação de espaços públicos na envolvente dos Bairros 
sociais - Vale da Azenha
PAICD 6. Reabilitação de espaços públicos na envolvente do Bairro do 
Fundo de Fomento
PAICD 7. Reabilitação integral de edifícios de habitação social do IHRU

!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano

INVESTIMENTO

14.500.000€

Na Assembleia Municipal realizada 
no dia 17.06.2016 foi aprovada a 
proposta de abertura do 
procedimento de contratação da 
intervenção do Plano de Ação de 
Mobilidade Urbana Sustentável 
PAMUS 1: Criação da Rede Ciclovia e 
Via Pedonal Troço da Rua da 
República, Av.ª das Comunidades 
Europeias, Av.ª Duques de Bragança, 
Acesso A4, Av.ª da Galiza e Troço da 
Rua Rafael Bordalo Pinheiro no valor 
de 2.200.000,00 €.
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O concelho de Mirandela tem vindo a assistir a uma dinâmica crescente de criação de novas 
empresas suportada no desenvolvimento de uma estratégia integrada de suporte e promoção do 
desenvolvimento económico, que tem como principal dinamizador o Município de Mirandela.

Neste contexto, é preocupação do Município de Mirandela proporcionar espaços de acolhimen-
to empresarial qualificados, que potenciem as estratégias de desenvolvimento empresarial e de 
ordenamento territorial da região.

O Município de Mirandela assumiu a gestão das instalações do 
Ninho de Empresas de Mirandela, situado na Zona Industrial, para 
a dinamização do Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreende-
dor (GAEE) e para incubação empresas de base industrial e tecno-
lógica. O Ninho de Empresas, agora designado “Tua Start”, tem 
como missão a disponibilização de espaços físicos para o desen-
volvimento das suas atividades, bem como o acesso privilegiado a 
um conjunto de entidades parceiras, proporcionando desta forma 
às entidades incubadas a inserção num contexto empresarial. 

Novas 
empresas 
apoiadas8

36 
iniciativas económicas 
empresariais

155 
novos postos de trabalho

9.500.000,00€  

de investimento privado

Alargamento da área total de 
implantação:                                        

89%
Novos lotes empresariais:                                       

67
Área para implantação de novos 
edifícios:                     

32.550 m2 

A Câmara Municipal de Mirandela (CMM) 
chegou a acordo para a aquisição dos terrenos 
necessários para a expansão da Zona Industrial 
de Mirandela (ZIMDL).
O significativo e crescente número de solicita-
ções e intenções de investimento apresentadas 
no Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empre-
endedor (GAEE) implicou a necessidade de 
encontrar meios de disponibilizar a curto/médio 
prazo terrenos para construção na Zona 
Industrial de Mirandela.
 
O terreno agora adquirido, situado a norte da 
atual ZIMDL, tem uma área total de 131.602,00 
m2 o que possibilitará a criação de 67 novos 

lotes a que corresponde uma área bruta de 
construção de cerca 39.650,00 m2, sendo as 
restantes áreas destinadas a arrumamentos e 
espaços públicos diversos.
 
Além da aquisição dos terrenos, a CMM 
apresentou uma candidatura ao Portugal 2020 - 
“Aviso Nº NORTE-53-2015-14 – Concurso de 
Pré-qualificação da Operação de Acolhimento 
Empresarial – Acolhimento Empresarial – Apoio a 
projetos de expansão ou de reforço da capaci-
dade de áreas de acolhimento empresarial e de 
estruturação funcional, logística e organizativa de 
aglomerados empresariais existentes” no valor 
de 3.131.846,92€.

 
Esta candidatura, que assenta na constituição de uma Área de 
Localização e Acolhimento Industrial, pretende não só viabilizar 
a expansão a atual ZIMDL mas também requalificar e reabilitar 
as acessibilidades da ZIMDL já existente.

Neste momento existem na Zona Industrial de Mirandela 175 
lotes industriais/empresariais, não existindo lotes municipais 
disponíveis para responder às 36 novas iniciativas de 
investimento apresentadas no GAEE.

A CMM tem desenvolvido uma política de incentivos ao 
investimento na ZIMDL, cedendo terrenos a investidores com 
propostas credíveis e devidamente avaliadas ao preço 
simbólico de 3,50€/ m2.
A expansão da ZIMDL é uma opção essencial para o 
desenvolvimento económico e social do concelho de Mirandela 
e demonstra claramente quais são as grandes opções 
municipais para os próximos anos ao nível da promoção e 
incentivos à atividade empresarial.

O futuro é constituído com planeamento e investimento não só 
a curto prazo.

Expansão da Zona Industrial de Mirandela
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RAIEEIM

€

10 

813 vales trocados

84.755,85 €

Mais de 

150.000,00€ 

em apoios concedidos no 
concelho de Mirandela 

Nesta  PÁSCOA
o Comércio Tradicional

VALE ofertas

+ Ativa + Inclusiva

empreGO   JÁ Cumulativo com outros apoios e incentivos

Até 1.200,00€ 

por trabalhador com contrato sem termo, 

a tempo completo.

Candidaturas abertas no 

 755 alheiras 

garrafas 
de vinho

Entregues:

de volume de negócios 
correspondente aos vales trocados

O Regulamento de Incentivo ao Comércio 
Tradicional surge da necessidade de moderni-
zação e requalificação comercial e funcional 
que permita a fixação e a captação de novos 
consumidores e a atração de novos mercados, 
promovendo a requalificação dos espaços 
comerciais disponíveis e evitando o progressi-
vo encerramento dos espaços ainda ativos.

O Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de 
Interesse Municipal visa definir medidas e mecanismos concretos de 
apoio e de incentivo à atividade empresarial no concelho de Mirandela, 
contribuindo para a modernização do tecido empresarial, para a fixação 
de população, sobretudo jovens e, de um modo global, para a melhoria 
da qualidade de vida e desenvolvimento social da população residente. 

A Iniciativa “Emprego Já”, balizada pelo 
Regulamento de Incentivo à Criação de 
Emprego, é um apoio financeiro destinado 
aos empregadores que celebrem contratos 
de trabalho sem termo, a tempo completo 
com desempregados inscritos no Serviço 
de Emprego de Mirandela.

Durante o período da Páscoa,  a Câmara Municipal, a Associa-
ção MIRCOM e os comerciantes  promoveram uma campanha 
de incentivo à realização de compras no comércio tradicional.
Aos recibos de valor igual ou superior a 25, 50 e 100 Euros 
foram atribuídos vales que puderam ser trocados por produtos 
locais de qualidade.

12candidaturas 
rececionadas

projetos 
apoiados

apoio
técnico

apoios
financeiros

isenções e
incentivos

fiscais

disponibilização de
infraestruturas e

equipamentos

3 de níveis de apoio:

1

2

3

Comparticipação na renda

Apoio à modernização e 
requalificação de espaços existentes

Apoio para fazer face à 
componente não financiada 
de programas comunitários

Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor
Ninho de Empresas de Mirandela | Zona Industrial - Rua A | 5370-565 Mirandela | Telefone: 278 201 406 | http://clds-mirandela.pt/gaee 
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“Foi uma campanha muito 
interessante e é importante que 
continue a haver iniciativas 

destas”
“Apesar do negócio estar 
mau, notou-se alguma 
melhoria ao nível das 
vendas com esta 
campanha.”

“Achei a iniciativa boa, apesar de que 
se os valores para receber os vales 
fossem menores, teria havido ainda 

mais adesão.”
“Acabei por efetuar compras de 
valor mais elevado para poder 
receber os vales.”
“Quando fui levantar o prémio, 
estava também lá uma turista 

estrangeira que adorou esta 
campanha.” 

Susana Hermeiro
(cliente do comércio 

tradicional)

Adolfo Colmeais 
(comerciante)

Pr
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2016
A Câmara Municipal de Mirandela vem imple-
mentando medidas promotoras do exercício de 
uma cidadania participada, ativa e responsável, 
com vista à melhoria da qualidade de vida no 
concelho.
Numa estratégia de aproximação dos cidadãos 
à atividade autárquica, a Câmara Municipal 
promoveu pela primeira vez o Orçamento 
Participativo do Município de Mirandela (OP) 
repartido pelas componentes Juventude, 
Urbano e Rural, disponibilizando no total 150 
000 € do orçamento municipal para pôr em 
prática as melhores propostas.

OP Ju
ventu

de

OP
 U
rba

no
OP

 Ru
ral

OP 2016 em números:
Participantes registados: 948
Propostas apresentadas: 34
Propostas em votação: 21
Número de votantes: 747
Votos OP Urbano: 566
Votos OP Rural: 1190
Votos OP Juventude: 403

Parque Gerações  

118 votos 

Património Histórico “ Informar 
para valorizar” 

122 votos

Ambulância BV de Torre de 
Dona Chama 

430 votos

“Esta iniciativa da Câmara Municipal de 
Mirandela é de louvar e deve ser para 
continuar.”
“Os Bombeiros Voluntários de Torre Dona 

Chama só têm um veículo 
de emergência médica e 
mais uma ambulância 
vai fazer toda a diferença 
na prestação de auxílio à 

população”.
“Foi também muito 

boa a colaboração 
de todos os 
que contri-
buíram para 
que a 

proposta 
saísse 

vencedora.”

       

    Pedro Santos

“Esta iniciativa foi de facto excelente 
porque permitiu aos mirandelenses 
terem voz ativa na sua própria 
cidade.”
Relativamente à minha proposta, 
acredito que o reconhecimento e 

identificação dos 
vestígios da nossa 
história será uma 
mais valia patrimo-
nial para os 
mirandelenses e 

para os que nos 
visitam.”

    
 Filipa Barreira

“ Como autora de uma das propostas 
vencedoras faço um balanço muito 
positivo, inclusivamente da colaboração 
das pessoas que me ajudaram nesta 
campanha.”
“A proposta que submeti vem suprimir 
uma necessidade numa zona de Miran-

dela e permite satisfazer 
todas as faixas etárias, 
desde as crianças, aos 
pais e avós.”
“É uma mais valia os 

cidadãos poderem 
participar 
proativamente e 
ajudar quem 
tem o poder 
de decisão a 
verificar 
situações que 
possam não 
estar tão 
visíveis.”

   
                                     Bárbara Rodrigues 

Mirandela é 
Tua...

Participa!

OP 2017
Apresentação de Propostas - 25 de julho de 2016 a 28 de agosto de 2016 
Votação das Propostas - 3 de outubro de 2016 a 3 de novembro de 2016 
Apresentação de Resultados - até 14 de novembro de 2016 

Clique “Enviar”6
MirandelATENTA

A sua atenção conta!
Sugira, informe, 
reclame, COLABORE

mirandela_free
Vá... pelos seus dedos!!
Navegue gratuitamente

Novo Portal Web do Município Novo Portal Web de Turismo do Município

APP
Visit
Mirandela

FREE
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41.861 acessos
Piscina Municipal

2.771
acessos
Transporte municipal

8.753
acessos 
Clubes

9.340
acessos
Escolas, ATL’s e JI

1.859
acessos
Juntas de Freguesia

> 65 anos

7.094
acessos
Regime livre

34%
> 12 anos < 65 anos45%14.815

acessos 
Escola de Natação

 Alunos inscritos

Hidroginástica

Natação bebés

Natação infantil

Natação sénior

353
126

20
193

14

Ano 2015

BEM ESTAR

1 Caldeira

15 

2 Piscinas
3804,76 m

6 Bombas
Circuladoras

6 Permutadores
de calor

“Estamos muito contentes com as aulas de 
hidroginástica, temos um otimo monitor.”

“Isto faz falta por causa da saúde, princi-
palmente para a malta da 3ª idade, uma 
pessoa sente-se com outra dinâmica, 
com saúde.”
“Aqui na piscina o pessoal é otimo, é tudo 
5 estrelas.”

Amândio Ricardo (Utente)

A partir de 12 de setembro de 2016, 
a Piscina Municipal terá um novo 
sistema de controlo de acessos aos 
balneários e piscinas.

O acesso será feito através de um 
torniquete bidirecional ou de uma 
cancela no caso de numerosos 
utentes e por utentes com mobili-
dade reduzida.
 Ambos os equipamentos são 
automáticos e controlados através 
de uma plataforma informática.

 Cada utente possuirá um cartão 
individual e intransmissível que 
aciona o torniquete permitindo o 
acesso, ao mesmo tempo que 
regista os períodos de utilização 
(horário de entrada e de saída).

Recursos
Humanos
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Airsoft

10

Tiro

2

Basquetebol

70

Ciclismo

80

Futebol

379 Futsal

57

Hóquei Campo

14
Kickboxing

60 Artes Marciais

35

Karaté

20

Montanhismo

3

Natação

59
Pancrácio

55
Parapente

15

Pedestrianismo

10

Pesca Desportiva

2
Ténis de Mesa

52 Voleibol

38
Xadrez

24

19

Praticantes
Federados

985

Liliana Correia
(Colaboradora Municipal
Desporto)

Paulo Araújo
(Colaborador Municipal

Desporto)

Piscina Municipal

41.862 Acessos

385 Horas de Utilização

2856 
Eventos Desportivos

16 Sessões

1.028 Participantes

7 Encontros

615 Participantes

Pavilhão José Pina
(INATEL)

CAMIR

10.856,90€
Instalações

86.786,12€
Instalações

Energia e Outros

4.406,40€
Instalações

1 Transporte

32.760,00€
8 Transportes

Viaturas

116.354,98€
107 Transportes

Instalações
Energia e Outros

CTM

GCM

GD CACHÃO

SCM

VISTORIAS A 
EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS

ENCONTROS MUNICIPAIS

PETIZES & TRAQUINAS

18.216 Acessos

Campo da Reginorde

35.843,00€
29 Transportes

Viaturas
Instalações

Energia e Outros

DA DO 

 29 maio e 1 junho 28 maio a 5 junho 

SEMANA   DA 
23 maio a 7 junho 

30 maio a 1 junho 
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O Clube de Ténis de Mesa de Mirandela revalidou o 
título de campeão nacional da 1ª divisão feminina conquis-
tado na época anterior, somando atualmente um total de 
dezoito campeonatos nacionais neste escalão.

Dezanove mirandelenses foram convocados para a seleção 
distrital da Associação de Basquetebol de Bragança, 
integrando a comitiva que participou na 10ª Festa do 
Basquetebol -  competição de Inter-Seleções Distritais, em 
Albufeira.

Os Salesianos de Mirandela marcaram presença nos XXIII 
Jogos Nacionais Salesianos, que se realizaram em 
Manique, com 5 equipas em 4 modalidades: futebol, 
basquetebol, xadrez e ténis de mesa.

Decorreu em Valbom dos Figos a primeira prova do Open 
Regional de Maratonas e Meias-Maratonas em BTT da Associa-
ção de Ciclismo de Bragança, prova conhecida como “Rota do 
Azeite”, com organização a cargo da Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva de Valbom dos Figos.

Quatro atletas do Sport Clube de Mirandela participaram 
em 11 provas dos Campeonatos Nacionais de Piscina 
Longa para Juvenis, Juniores e Absolutos, com muito 
bons resultados.

Decorreu na Turquia o 3º encontro do projeto Ecouraging 
Girls’ Participation in Sports que pretende incentivar a 
prática de desporto no feminino, bem como prevenir o 
abandono desta prática por parte das raparigas entre os 13 e 
17 anos. O Município de Mirandela é um dos 7 parceiros 
europeus deste projeto.

Esta temporada o Grupo Desportivo do Cachão conquistou 3 
títulos (Benjamins Sub-11, Iniciados Sub-15 e Juvenis Sub-17) e o 
Sport Clube Mirandela conquistou 1 título em Júniores Sub-13, 
nos Campeonatos Distritais de Futebol.  

O Agrupamento de Escolas de Mirandela organizou uma vez 
mais a iniciativa designada por Mega Atleta com o objetivo de 
apurar os atletas mais rápidos e mais resistentes para a fase 
distrital desta competição do Desporto Escolar.

Pancrácio integra Federação de Lutas Amadoras. O Pancrácio 
foi introduzido e desenvolvido em Portugal através do mestre Jesus 
Novo – dirigente da Associação Mirandelenses de Artes Orientais e 
teve durante 17 anos a cidade de Mirandela como a sua sede no 
território nacional.

O Ginásio Clube Mirandelense acolheu o estágio de 
pré-seleção em cadetes, iniciados, juvenis e juniores da 
equipa que vai representar Portugal no Campeonato do 
Mundo de Kickboxing que se vai realizar em Dublin.

Decorreu pela primeira vez na cidade de Mirandela a celebração do Dia do Futebol Feminino do distrito 
de Bragança. Uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol que contou com a participação de 8 
equipas e a presença do Selecionador Nacional Feminino, Francisco Neto.
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A capacidade de uma autarquia se tornar competitiva 
no acesso a fundos comunitários passa muito pelo 
planeamento atempado e a constituição das 
parcerias mais adequadas.
A Parceria para a Regeneração Urbana TuaMirandela 
marcou a história recente da aplicação de fundos 
comunitários em Mirandela e assentou numa parceria 
entre diversas entidades: a Câmara Municipal de 
Mirandela, a Santa Casa da Misericórdia de Mirande-
la, a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas 
Mirandelenses, a Comissão Fabriqueira de N.ª S.ª da 
Encarnação e a MIRCOM.
O Plano de Ação candidatado pretendeu abranger 
um número disperso de intervenções que pontual-
mente influenciavam a sua localização e envolvente e 
atingiu um investimento de cerca de 6.000.000€.

A Câmara Municipal assumiu também o apoio 
financeiro a estas instituições, ciente de as mesmas 
não terem capacidade financeira para assumirem 
estas intervenções.

Não foi um percurso fácil e foi necessário fazer 
opções, abandonar projetos em alguns casos por 
dificuldades em concretizar aquisições, como no 
caso do Solar dos Pessanhas, mas também porque 
em determinado momento foi necessário a CMM 
optar entre as intervenções previstas neste Plano de 
Ação e a construção da Escola Superior de Comuni-
cação, Administração e Turismo do IPB.
Não foi uma opção fácil, mas o desenvolvimento 
económico-social de Mirandela estava em causa e 
as intervenções em alguns edifícios municipais foram 
reduzidas ou mesmo preteridas, passando a fixação 
do ensino superior em Mirandela a ser uma certeza.
O TuaMirandela deixou um percurso de planeamento 
que ainda agora se reflete em novas candidaturas e 
representa um ciclo de investimento de regeneração 
e reabilitação que se pretende repetir com o recente-
mente aprovado PEDU.

Intervenção de reabilita-
ção urbana que beneficiou 
zonas como a Av. dos 
Bombeiros Voluntários ou 
a Ponte Velha.

Refuncionalização do 

edifício sede da Santa 

Casa da Misericórdia 

de Mirandela

  

Refuncionalização  do 

Centro Social de N.ª 

Sr.ª de Encarnação

Reabilitação do 
edifício sede da 
Associação dos 
Socorros Mútuos de 
Mirandela

Reabilitação do 
Palácio dos Távoras 

Recuperação da 
Igreja da 
Misericórdia

Modernização do 
Centro 
Cultural

Museu da Oliveira e do 
Azeite

Programa de animação 

comercial dinamizado 

pela MIRCOM

Mirandela Sustentável

Mirandela Criativa

Mirandela Inovadora

Mirandela Cooperante

21 passeios

1158 participantes

205,3 

24 

quilómteros 
percorridos

entidades 
envolvidas

“Acho os passeios pedestres ótimos, são descontraí-
dos, quase terapéuticos depois de uma semana de 
trabalho.”
“Apesar de eu não ser de Mirandela, já vivo cá há 30 
anos e havia locais que eu ainda não conhecia e foi 
com estes passeios que fiquei a conhecer melhor o 

concelho.”
“Pelos sítios por onde 
temos passado, 
somos sempre 
muito bem recebidos 

quer pelos senhores 
presidentes de Junta 

de Freguesia, 
quer pela 
própria 
população.”

Maria Luísa Oliveira 
Carvalho Pinto 
Cunha
(Pedestrianista)

NAT
UREZA

Próximos passeios:
17 setembro 2016 - Comemorações do Dia Europeu do Pedestrianismo/ Abreiro

01 outubro 2016 - Caminhos da Ripa/ Vale de Gouvinhas

12 novembro 2016 - São Martinho/ Suçães

19 novembro 2016 - IV Caminhada da Diabetes/ Mirandela

17 de Dezembro 2016 - III Marcha de Montanha/ Comemorações do Dia da Montanha/ 
Serra de Santa Comba -  Passos

Contactos: Posto de Turismo de Mirandela - Telefone: 278 203 143 | E-mail: postodeturismo@cm-mirandela.pt

PAT
RIM

ÓNIO
2015

Mirandela Solidária
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O estado de degradação do parque escolar do 1º 
Ciclo do Ensino Básico (1º Ciclo EB) em Mirandela 
determinou a necessidade de realizar de forma célere 
e prioritária a sua requalificação. 
No ano de 2009, depois da assinatura de um acordo 
entre a Câmara Municipal de Mirandela e o Ministério 
da Educação que implicou o encerramento de 42 
escolas, foi assumido por esse Ministério o financia-
mento da construção de um Centro Escolar único e 
concentrador de toda a rede escolar.
Este acordo nunca chegou a ser concretizado uma 
vez que nunca foi disponibilizado o respetivo 
financiamento. 
Reafirmando esta prioridade, a Câmara Municipal 
deu início a um longo processo negocial para 
garantir que as intervenções do parque escolar do 
1º Ciclo EB de Mirandela integravam a listagem de 
escolas prioritárias no âmbito do novo Quadro 
Comunitário Portugal 2020 e assim obtinham o 
necessário financiamento comunitário que garantisse 
a sua construção. 
No âmbito do Mapeamento de Investimentos em 
Infraestruturas de Educação Pré-escolar e do Ensino 
Básico e Secundário elaborado pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte 
(CCDR-N) e pela Direção-geral de Estabelecimentos 
Escolares foram identificadas como prioritárias as 
intervenções no 1º Ciclo EB e na Escola Secundária 
de Mirandela. 
Com a conclusão deste longo processo de 
negociação, o Pacto de Desenvolvimento e Coesão 
Territorial (PDCT) da Comunidade Intermunicipal de 
Terras de Trás-os-Montes em que Mirandela se 
insere, foi assinado a 5 de agosto de 2015,  
garantindo assim as verbas necessárias para lançar 
este importante investimento, o valor atribuído ao 
1º Ciclo EB foi de 3.450.000 €.
Foi assumido também o reordenamento da rede 
escolar num novo conceito, abandonando a 
centralização de toda a rede num único edifício , 
para uma solução de requalificação e expansão de 
duas das escolas existentes e a criação de um 
novo polo, dispersando assim a rede.
Está atualmente aberto o Aviso Nº Norte-73-2016-
-02 - Prioridade de Investimento, Investimento no 
ensino, na formação, na formação profissional, nas 
competências e na aprendizagem ao longo da vida 
através do desenvolvimento de infraestruturas de 
formação e ensino – Desenvolvimento de infraes-
truturas de formação e ensino – Infraestruturas 
educativas para o ensino escolar (ensino básico e 
secundário) – que irá providenciar o financiamento 
das obras previstas que serão muito brevemente 
colocadas a concurso.

Requalificação e Expansão do Parque Escolar do 1º Ciclo EB

Escola do Convento

Escola do Fomento

Escola Luciano Cordeiro

A intervenção de requalificação da Escola Secundária de 

Mirandela foi também identificada no PDCT com uma 

dotação de 2.387.255,29€ de FEDER.

No entanto, sendo equipamento do Estado, 

o Ministério da Educação determinou a Parque Escolar, EPE 

como entidade executora desta intervenção.

Espera-se que a Parque Escolar, EPE proceda com a brevida-

de que o estado de degradação das instalações exige ao 

início das obras de requalificação da Escola Secundária de 

Mirandela.

Projeto da responsabilidade da equipa técnica da 
Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana

Transmontanos e os

Bombos Imortais
Armando Figueiredo Sarmento

“ELES AÍ ESTÃO!

À frente, o capitão com o seu 
bastão original, batas coloridas e 
reluzentes, Zés Pereiras amadores 
duma cidade bela, acolhedora, 
dinâmica e activa, debruçada 
orgulhosamente sobre as glórias 
do seu passado e águas reman-
sosas do Tua, alimentando sonhos 
radiosos de progresso, conhecido 
sortilégio das suas belezas para 
cativar quantos a visitam.
Ruas fora, bairros da Preguiça, 
Castanheiros, Golfeiras, Entre-
-Vinhas, pontes e casas distantes, 
nada ou ninguém fica indiferente ao troar ruidoso e cadenciado dos bombos em noite da secular 
romaria, numa singeleza musical e popular, de feição céltica ou medieval, para não dizermos primi-
tiva, em volta de teia de cumprimentos, beijos e abraços sinceros, pacíficos e alegres, ecos vivos 
de paz e alegria mútua. 
São os Bombos de Mirandela, do Franco, do Minho e de muitos outros lugares, que vêm comun-
gar entusiasmo e amizade.
Não se trata de folclore, mas de uma realidade que a todos muito orgulha.

Eles aí estão!
Hoje, amanhã e sempre…”

NOTA:

As receitas obtidas com a venda desta obra revertem em 

favor da construção de um monumento alusivo à tradição de 

“Bombos de Mirandela”.



Verão
QUENTE
em Mirandela

1 a 
31

JULHO/AGOSTO

Verão Jovem

JULHO

Parque Aventura

JULHO

Concurso de Bandas de Garagem

JULHO

Campeonato da Europa de Jet Ski e Motas de Água

JULHO

Boss AC feat. ESPROARTE

JULHO

Gala do Desporto

JULHO

Gala de Kickboxing

JULHO

78ª VOLTA A PORTUGAL SANTANDER TOTTA

JULHO/AGOSTO

Festas da Cidade e em 

honra de N.ª Sr.ª do Amparo

AGOSTO

Noite dos Bombos

JULHO

XVI Festival de Folclore de Verão

1 a 
3

24 a
25

25
27

30

25 a
7

30

9
16

5
AGOSTO

Talentos de Mirandela
9 a
25


