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Abambres

Abreiro

Cabanelas

Caravelas

Fradizela

Múrias

Aguieiras

Carvalhais

Frechas

Passos

Suçães

Torre de Dona Chama

Vale de Telhas

UF de Avantos e Romeu

Mirandela

Vale de Asnes

UF de Avidagos,
Navalho e Pereira

SOMOS UM

UF Freixeda e Vila Verde

Alvites

Bouça

Cedães

Cobro

Lamas de Orelhão

Mascarenhas

São Pedro Velho

São Salvador

Vale de Gouvinhas

Vale de Salgueiro

UF de Barcel,
Marmelos e Valverde da Gestosa

UF Franco e Vila Boa

658 km2
101 aldeias 1 vila
30 freguesias 23.850 habitantes

GRANDE CONCELHO

Contactos Úteis
Serviços Municipais
Câmara Municipal de Mirandela – 278 200 200
Proteção Civil - 278 105 271 / 932 657 031
Posto de Turismo - 278 203 143
Auditório, Biblioteca e Museu - 278 201 590
Museu da Oliveira e do Azeite - 278 993 616
Gabinete de Apoio ao Munícipe - 278 261 173
Piscina Municipal - 278 264 022
Piscina do Parque de Campismo - 278 265 056
Centro Cívico - 278 200 295

Saúde

Hospital (Geral) - 278 260 500
Hospital (Urgências) - 278 260 555
Hospital (Consultas Externas) - 278 260 575
Centro de Saúde de Mirandela I - 278 201 110
Centro de Saúde de Mirandela II - 278 260 050
Hospital Terra Quente - 278 400 400

Segurança

P.S.P. - Polícia de Segurança Pública - 278 260 000
G.N.R. de Mirandela - 278 201 000
G.N.R. da Torre D. Chama - 278 312 520
Emergência Nacional – 112
Bombeiros Voluntários - 278 201 080
Bombeiros da Torre D. Chama - 278 318 140
Proteção Florestal – 117 / 144
Linha Ambiente / GNR - 800 200 520

Serviços

Junta de Freguesia de Mirandela - 278 201 580
Correios - 278 200 450
Direção Regional de Agricultura - 278 260 900
Associação Comercial e Industrial - 278 261 085
Associação de Municípios da T. Quente - 278 201 430
Centro de Segurança Social – 300 516 235
I.E.F.P. - Instituto do Emprego - 278 095720

Transportes

Praça de Táxis - 278 249 258
AV Tâmega - 278 265 791
Rede Expressos / Rodonorte – 967 872 533 / 278 262 541

índice
pág. 3

Palavra da
Presidente
pág. 4

ECOTECA

Visite o Centro Interpretativo
do Território / Porta de
Entrada do Vale do Tua

pág. 5

Obras

Por si e para si
pág. 6

Educação

Ano letivo 2020/2021
pág. 8

Obras (cont.).

Conheça algumas obras de
destaque do concelho
pág. 10

FICHA TÉCNICA
Propriedade da Câmara Municipal de Mirandela
Redação e Administração CMM
Praça do Município, 5370-288 Mirandela Tel.: 278 200 200
E-mail: geral@cm-mirandela.pt
Redação, paginação e fotografia - CMM
Tiragem: 14.700 exemplares
Impressão: Lidergraf - Artes Gráficas, S.A.
ISSN: 2184-7908
Depósito Legal N.º 473369/20
Publicação Bimensal de Distribuição Gratuita
Publicação isenta de registo na ERC ao abrigo do Decreto Regulamentar n.º 8/99, de 9 de junho, art.º 12.º, n.º1b)
Textos escritos ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Juntos trabalhamos
para todos
Apoios financeiros mensais
transferidos às Juntas e Uniões de
Freguesias
pág. 11

Aprovada a
Estratégia Local
de Habitação

3

Palavra da Presidente

Juntos por
uma estratégia
global para
Mirandela!
EM MIRANDELA TEREMOS UMA AGENDA
ESTRATÉGICA 2030!
Em Mirandela todos precisamos de definir, planear e
conhecer quais são os projetos, iniciativas e as grandes prioridades da Câmara até 2030.
A elaboração dum documento com esta densidade e
sensibilidade encerra, normalmente a escolha dum
conjunto de profissionais (técnicos), ou, em alternativa, cria-se um gabinete de especialistas, reservando-se ao Município o papel de análise e aprovação.
ESCOLHEMOS OUTRO CAMINHO!
Queremos que os mirandelenses participem com a
sua opinião.
O futuro diz respeito a todos e, neste âmbito, todos
são convidados a participar seja através de plataformas digitais de comunicação seja depositando a sua
“opinião/ideia/projeto” nos serviços do município.
A Agenda Estratégica 2030 é uma recomendação da
União Europeia e sendo um instrumento de planeamento e gestão, potenciará uma utilização dirigida,
eficiente e inteligente dos fundos comunitários.
A elaboração da Agenda Estratégica 2030 de Mirandela contará com um conjunto de iniciativas:
I. Um inquérito que é distribuído, com o Boletim
Municipal, a todos os interessados ao qual respondem enviando pelos CTT com porte pago.
Este inquérito está no website da Câmara (www.
cm-mirandela.pt/p/agenda2030) podendo, assim,
ser respondido digitalmente. De salientar que as
respostas podem ser anónimas;

II. Realização de reuniões temáticas com responsáveis de instituições do Concelho na cultura, educação, desporto, economia, empresas;
III. Realização de entrevistas com responsáveis institucionais do nosso Concelho;
IV. Realização de seminários com conferencistas, especializados, com o objetivo de nos ajudarem a refletir sobre os vários aspetos dos tempos que vivemos;
V. Finalmente, num seminário, conclusivo, será tornada pública a NOSSA Agenda Estratégica 2030.
O nosso grande objetivo é consolidar este trabalho
num prazo de seis meses.
O repto está lançado e em forma de convite formal,
para que cada um se informe, mas sobretudo, participe neste processo cúmplice, de todos e para todos,
que agora iniciamos.
TODOS SÃO IMPORTANTES.
É na diversidade sociocultural e ideológica dos Mirandelenses que está a força da nossa terra.
Desde já, o meu reconhecimento e agradecimento.
Estamos numa nova fase da Covid-19. O perigo é
invisível e permanente. As ameaças são conhecidas.
A responsabilidade individual e educação para o risco é essencial. Saibamos cumprir com rigor as recomendações das autoridades de saúde e venceremos
esta pandemia.
Garantimos que a Câmara Municipal e todos os
agentes de proteção civil, tudo farão para que
possamos dizer que “vai ficar tudo bem”.

Presidente da Câmara Municipal de Mirandela
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A

cidade de Mirandela tem agora à disposição da população e visitantes mais um equipamento turístico no âmbito cultural.

Trata-se de um espaço interativo de conhecimento e promoção local, onde
está disponível informação sobre fauna e flora e património natural e cultural
de forma dinâmica e divertida, onde se propõe ao visitante a descoberta do
território com foco na vertente da preservação e valorização ambiental, mas
também na herança cultural e patrimonial, na economia local e nas dinâmicas sociais.

A Porta de Entrada do Parque Natural Regional do Vale do Tua no Município de Mirandela está aberta ao
público através de marcação prévia no Posto de Turismo ou pelo contacto telefónico 278 203 143.

OBRAS

Por si.
Por todos.

+ CONFORTO + EFICIÊNCIA + HIGIENE + ACESSIBILIDADE + SEGURANÇA

Município investe 580 mil euros na
remodelação da Central de Camionagem

E

stão em curso as obras de remodelação parcial
da Central de Camionagem de Mirandela, previstas no Plano de Ação de Mobilidade Sustentável
(PAMUS 2 – Interface Multimodal da Cidade de Mirandela).
O Município de Mirandela lançou a obra a concurso público e foi recentemente adjudicada pelo valor de 580.082,84 €, com financiamento FEDER de
85% e com prazo de execução de um ano.

Repavimentação da
Rua Manuel José Arriaga

Repavimentação da Rua Manuel José
Arriaga (Quinta Branca), entre a rotunda de acesso ao Parque de Campismo
da Maravilha e rotunda Portas da
Cidade.

O edifício da central de camionagem é um equipamento fulcral na mobilidade de pessoas e mercadorias, efetuando transportes de passageiros ao nível urbano, interurbano e serviço expresso de rotas
nacionais e internacionais.
A central de camionagem foi construída na década
de 90 sendo inaugurada em março de 1997, mas
necessitava com urgência de obras de remodelação.

Autarquia instala Torre de Controlo no
Aeródromo Municipal de Mirandela

O objetivo de melhorar progressivamente as atuais instalações é elevar
o Aeródromo Municipal de Mirandela
a Classe II, o que possibilitará efetuar,
neste equipamento, o transporte de
passageiros e de mercadorias.
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mais segura e para todos!
C

om o arranque do ano letivo 2020/2021, o Município de Mirandela teve como uma das suas
maiores preocupações um regresso mais seguro
para alunos, docentes e não docentes.
Através de um conjunto de medidas extraordinárias, que envolveram toda a comunidade escolar,
Autoridade Local de Saúde, Proteção Civil, Forças de
Segurança e operadores de transportes escolares, a
Câmara Municipal garantiu:
Ѵ Reuniões de articulação com as entidades locais
de educação e segurança;
Ѵ️ Formação aos assistentes operacionais;
Ѵ️ Colocação de dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica nos espaços comuns de todas
as escolas;
Ѵ️ Reforço de material e produtos de desinfeção e
higienização;
Ѵ Fornecimento de máscaras a todos os assistentes
operacionais e professores;
Ѵ Garantia de reserva de máscaras nos transportes
escolares;
Ѵ️ Desinfeção de todos os espaços das escolas, por
parte do Serviço Municipal de Proteção Civil;
Ѵ Fornecimento de Sinalética;
Ѵ️ Reforço do número de assistentes operacionais
em todas as escolas;
Ѵ️ Oferta de 50 computadores portáteis, de um total
de 100 previstos a entregar até dezembro, ao Agrupamento de Escolas de Mirandela.

A Câmara Municipal continuará os seus esforços
em manter toda a comunidade escolar e população segura através do acompanhamento constante da situação epidemiológica no concelho de
Mirandela e no país.

O

ito anos depois da escolaridade obrigatória ter
sido alargada de nove para 12 anos, todos os
alunos do concelho passam a beneficiar da gratuitidade do transporte escolar.
Esta medida destina-se a todos os alunos do concelho, quando residam a mais de três quilómetros do
estabelecimento de ensino.

N

um investimento de 15 mil euros, a atribuição destas bolsas tem por finalidade apoiar
o prosseguimento de estudos a estudantes economicamente carenciados e com aproveitamento
escolar que, pela condição de insuficiência económica do seu agregado familiar, se veem impossibilitados de o fazer.

Recorde-se que, até agora, o transporte escolar gratuito apenas abrangia os alunos até ao final do 3.º
ciclo do ensino básico, enquanto os alunos do ensino secundário comparticipavam metade do valor
total do passe escolar.
A medida entrou em vigor este ano letivo,
2020/2021

O

s encarregados de educação e alunos do
Agrupamento de Escolas de Mirandela já têm
ao seu dispor um plataforma on-line que permite
um acesso rápido e simplificado à gestão e pagamento de refeições escolares.
Este sistema encontra-se agora disponível para
todos os níveis de ensino do AEM.
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regadio de

CONTINS

A reabilitação e modernização deste novo sistema
de regadio, com a criação de 76 bocas de rega e
um reservatório de armazenamento de água com
a capacidade de cerca de 3.500 m3, beneficiará 44
produtores, potencia a fixação das populações e o
desenvolvimento socioeconómico do território.
Para além das culturas hortícolas tradicionais, como
são exemplo a couve-penca, a cebola, os alhos e
alfaces, desenvolvem-se ainda nestes terrenos importantes produções viveiristas de cebolo, pimento,
tomate, alho francês, couves e outras espécies de
replantação, para venda direta nos mercados, não
só local, como também da região Duriense, Terra
Fria Transmontana e Planalto Mirandês.

E

stão em curso as obras de Reabilitação e Modernização do Regadio Coletivo Tradicional de
Contins. Esta mancha agrícola e fértil de culturas
hortícolas tradicionais de Contins – Carvalhais, com
cerca de 41 hectares, tem um papel extremamente
importante na economia local e na agricultura de
toda a região transmontana.

Melhoramento do sistema de
abastecimento de água em
Vale de Madeiro.

O projeto, aprovado pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) em setembro de
2019, cuja gestão administrativa e executiva é da
responsabilidade da Câmara Municipal de Mirandela, tem um custo aproximado de 350 mil euros,
financiado na sua totalidade pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020).
Concluída a obra, a Junta de Agricultores de Contins, nos termos do Contrato de Parceria celebrado
com a Câmara Municipal de Mirandela, assumirá
a responsabilidade de assegurar a conservação e
exploração do Regadio Tradicional Coletivo de Contins.

Melhoramento do sistema de
abastecimento de água em
Ribeirinha - Fradizela.

Melhoramento do sistema de
abastecimento de água em
Caravelas, Couços e Vila Boa.

SINALIZAÇÃO

DE
ESTRADAS
segurança rodoviária no concelho
De forma a melhorar as condições de circulação e
segurança do trânsito rodoviário, concluíram-se as
obras, a cargo do Município, de implementação de
sinalização horizontal e vertical na Vila de Torre de
Dona Chama.
Encontram-se também finalizadas as sinalizações
horizontais e verticais das seguintes estradas:
• EM 206-1, Mirandela a Torre de Dona Chama
• EM 560, entre Mascarenhas e Paradela
• Estrada de acesso a Ervideira
• Estrada de acesso a Pereira

• Estrada de acesso a Pousadas
• Estrada de acesso a Milhais
Estão ainda adjudicadas, para execução, a sinalização das estradas:
• Estrada de acesso a Vale da Sancha
• Estrada de acesso Cachão - Aterro Sanitário
• Estrada de acesso a Guide
• Estrada de acesso a Romeu de Cima
• EM 15, entre Mirandela e Vimieiro

Autarquia melhora condições do relvado do
Estádio S. Sebastião

A

Câmara Municipal de Mirandela, em articulação com o Sport Clube de Mirandela (SCM),
procedeu à reabilitação do relvado deste equipamento desportivo, utilizado para a prática de futebol profissional.

Através dos processos de escarificação, ressementeira, recolocação de areia e fertilização, estas
ações melhoraram as condições do relvado na retoma das atividades desportivas.
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juntos trabalhamos para todos

Apoios financeiros mensais transferidos pela
Câmara Municipal às Juntas e Uniões de Freguesias.
VALOR MENSAL

VALOR MENSAL

Junta de Freguesia de Abambres

1.454,75 €

2.379,33 €

Junta de Freguesia de Abreiro

1.537,00 €

2.465,67 €

Junta de Freguesia de Aguieiras

1.422,21 €

2.345,17 €

Junta de Freguesia de Alvites

1.454,75 €

2.379,33 €

Junta de Freguesia de Bouça

1.411,13 €

2.333,50 €

Junta de Freguesia de Cabanelas

1.454,75 €

2.379,33 €

Junta de Freguesia de Caravelas

1.411,13 €

2.333,50 €

Junta de Freguesia de Carvalhais

1.949,79 €

2.818,63 €

Junta de Freguesia de Cedães

1.710,50 €

2.647,88 €

Junta de Freguesia de Cobro

1.411,13 €

2.333,50 €

Junta de Freguesia de Fradizela

1.411,13 €

2.333,50 €

Junta de Freguesia de Frechas

1.794,38 €

2.663,21 €

Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão

1.524,79 €

2.452,88 €

Junta de Freguesia de Mascarenhas

1.888,92 €

2.835,21 €

Junta de Freguesia de Mirandela

2.796,71 €

3.788,35 €

Junta de Freguesia de Múrias

1.504,75 €

2.431,83 €

Junta de Freguesia de Passos

1.454,75 €

2.379,33 €

Junta de Freguesia de São Pedro Velho

1.592,42 €

2.523,88 €

Junta de Freguesia de São Salvador

1.411,13 €

2.333,50 €

Junta de Freguesia de Suçães

2.134,88 €

3.093,46 €

Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama

3.863,00 €

4.816,00 €

Junta de Freguesia de Vale de Asnes

1.502,67 €

2.429,63 €

Junta de Freguesia de Vale de Gouvinhas

1.454,75 €

2.379,33 €

Junta de Freguesia de Vale de Salgueiro

1.454,58 €

2.379,17 €

Junta de Freguesia de Vale de Telhas

1.428,46 €

2.351,71 €

União de Freguesias de Avantos e Romeu

2.372,71 €

3.343,13 €

União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira

3.496,46 €

4.365,25 €

União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa

3.634,67 €

4.668,21 €

União de Freguesias de Franco e Vila Boa

2.416,83 €

3.389,46 €

União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde

1.942,25 €

2.891,21 €

56.297,33 €

84.264,06 €

Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Mirandela

Valor total mensal:

A

Câmara Municipal de Mirandela oficializou em
2019 um protocolo com todas as Juntas de Freguesia do concelho, que lhes permite uma maior
autonomia financeira, colmatando a maioria das
suas necessidades, com exceção das obras estruturantes como estradas, fornecimento de água e
saneamento.

2019

2020

Em 2019 foram transferidos pela autarquia 675.568,00€ e em 2020 o montante de
1.011.168,75€.
Além destas verbas, é também atribuído um valor
de 5 mil euros anual, por freguesia, em materiais.
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Aprovada a Estratégia Local de
Habitação do concelho de Mirandela

A Estratégia Local de Habitação (ELH) é um instrumento de planeamento estratégico necessário e
obrigatório para posterior acesso a candidaturas
de apoio à melhoria na habitação no Concelho,
por parte da Câmara Municipal e dos munícipes.
Esta estratégia resultou de um trabalho de diagnóstico das carências habitacionais existentes no
concelho, contendo as características e o número
de situações de pessoas e agregados familiares a
necessitar de habitação condigna.

Os munícipes poderão concorrer a financiamento, em alguns casos a fundo perdido, para realizar
obras na sua habitação.
A Estratégia Local de Habitação tem como objetivo identificar soluções habitacionais que se pretendem ver desenvolvidas no território, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida da população, para o arrendamento a custos controlados e
para a coesão social e territorial.

MIRANDELA
APOIA O
COMÉRCIO
LOCAL

WWW.CARTAOMIRANDELA.PT

