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editorial

A pandemia provocada pelo novo 
coronavírus alastrou pelo mundo 
e transformou-se rapidamente 
numa crise de saúde pública sem 
precedentes à escala mundial. O 

nosso dia-a-dia mudou radicalmente, vimo-
nos obrigados a alterar comportamentos e for-
mas de estar para podermos encarar e resistir 
a esta nova normalidade. O afastamento social 
tornou-se palavra de ordem e conduta obriga-
tória, como forma de poder travar a aceleração 
de contágios e evitar o colapso dos serviços de 
saúde, garantindo que é prestada a assistência 
médica a todos que dela necessitem.
Neste clima de receio e de incerteza, fomos 
obrigados a refugiar-nos na nossa capacida-
de de adaptação e na nossa resiliência para 
podermos enfrentar e fazer frente aos efeitos 
nefastos da covid-19, tanto em termos sociais 
como económicos. As nossas portas nunca se 
fecharam, mas foram reforçadas com um “trin-
co” de segurança para nos protegerem dentro 
da nossa “bolha” de conforto e os contactos 
sociais passaram a restringir-se apenas aos in-
dispensáveis. Afi nal de contas, a nossa saúde, 
a saúde dos nossos familiares e amigos, conti-
nua a ser o mais importante. Impõem-se que 
continuemos a fazer todos os sacrifícios e a ter 
esperança de que muito em breve as circuns-
tâncias possam alterar-se de forma positiva, 
devolvendo-nos o direito de sermos livres e 
de podermos abraçar, sem receio, aqueles que 
mais amamos.
A Câmara de Boticas estará sempre presente e 
tudo procurará fazer para proteger a 
nossa população e para apoiar, na medida 
do possível, aqueles que mais têm sofrido 
com esta crise de saúde pública que já 
dura há mais de um ano e que está a 
causar sérios prejuízos na economia 
do nosso concelho e elevadas difi cul-
dades junto dos nossos empresá-
rios, em particular de todos aqueles

que, por força dos sucessivos confi namentos, 
têm sido obrigados a manter encerradas as 
portas dos seus negócios.
Resta-nos continuar a ser persistentes e a 
acreditar que, com esforço e determinação, 
ultrapassaremos este momento difícil. 
O papel e o comportamento individual de cada 
um de nós continuará a ser fundamental para 
ganharmos esta luta. É determinante que con-
tinuemos a ter todos os cuidados e a evitar ao 
máximo situações de risco que possam propi-
ciar o contágio e o aumento de casos positivos 
de covid-19.
A responsabilidade é de todos nós. A saúde 
da nossa população será sempre o mais im-
portante.
Mantenham-se atentos e seguros! Pela vossa 
saúde e pela saúde de todos.

O Presidente da Câmara
Fernando Queiroga
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CONCELHO AUMENTOU NÚMERO DE 
EMPRESAS E DE POSTOS DE TRABALHO

MÚSICA4 GESTÃO AUTÁRQUICA

AUTARQUIA 
MANTÉM 

CERTIFICAÇÃO 
DO SISTEMA 

DE GESTÃO DE 
QUALIDADE

A PORDATA – Base de Dados de 
Portugal Contemporâneo, um 
projeto organizado e desenvol-

vido pela Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, publicou no início de no-
vembro, um conjunto de dados relati-
vos ao Município de Boticas.
Segundo a publicação, Boticas regis-
tou, entre 2010 e 2018, um aumento 
signifi cativo do número de empresas 
não fi nanceiras a estabelecerem-se no 
Concelho e, consequentemente, um 
acréscimo de postos de trabalho.
Os dados apresentados relevam que, 
nesses oito anos, se estabeleceram no 
Município mais 275 empresas, que têm 
como principal função a produção de 
bens e serviços não fi nanceiros, e que 
foram criados mais 292 empregos.
O estudo revelou ainda que 14% do 
pessoal ao serviço nas empresas não 
fi nanceiras, desempenha funções nas 
quatro maiores empresas do Concelho 
e que o rendimento médio mensal dos 
trabalhadores por conta de outrem au-
mentou 135 euros, passando de 702 
para 837 euros.
Ao nível do desemprego, pode consta-
tar-se que, entre 2010 e 2018, houve 

uma redução de 121 inscritos no Cen-
tro de Emprego.
Para o Presidente da Câmara Munici-
pal, Fernando Queiroga, “estes dados 
refl etem o empenhamento da Au-
tarquia em atrair mais investimento, 
apoiar e garantir melhores condições 
para a fi xação de empresas no nosso 
Concelho”.
“A instalação de mais empresas tem 
vindo a contribuir, de forma considerá-
vel, para o crescimento e desenvolvi-

mento da nossa terra, mas, sobretudo, 
para a criação de emprego e fi xação 
de população, nomeadamente jovens”, 
fi nalizou o autarca.
De referir que a PORDATA, no âmbito 
do seu 10º aniversário, tem vindo a di-
vulgar, ao longo de 2020, uma série de 
retratos estatísticos sobre cada um dos 
308 municípios portugueses, publican-
do os dados referentes a cada um dos 
Concelhos por ocasião dos respetivos 
feriados municipais.

O Município de Boticas mantém 
a certifi cação do Sistema de 
Gestão de Qualidade atribuída 

pela APCER – Associação Portuguesa 
de Certifi cação e pelo IQNet (The In-
ternational Certifi cation Network), no 
âmbito do cumprimento dos requisi-
tos estipulados pela norma NP EN ISO 
9001:2015.
A manutenção da certifi cação nas áre-
as do Balcão Único de Atendimento, 

Operações Urbanísticas e Educação e 
Desenvolvimento Social, comprovam 
o esforço que a autarquia tem vindo 
a desenvolver no sentido de assegurar 
a melhoria contínua dos seus serviços, 
através da modernização e qualifi ca-
ção administrativa, assim como a sa-
tisfação dos seus munícipes.

A Câmara de Boticas continua a assu-
mir o compromisso de certifi car mais 
serviços municipais, sempre numa 
perspetiva de desempenhar as suas 
competências em conformidade com 
as exigências legais aplicáveis e tendo 
em consideração o bem-estar geral e 
as necessidades da população.
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BOTICAS É O MUNICÍPIO FINANCEIRAMENTE 
MAIS EFICIENTE DO DISTRITO

5GESTÃO AUTÁRQUICA

IMI MANTÉM-SE NA TAXA MÍNIMA E PARTICIPAÇÃO 
NO IRS É DEVOLVIDA AOS MUNÍCIPES

Boticas manteve, em 2019, a 
posição de Município fi nanceira-
mente mais efi ciente do Distrito 

de Vila Real, sendo o 34º mais efi cien-
te no ranking dos municípios portu-
gueses de pequena dimensão (num 
total de 186), e estando integrado na 
lista dos 100 melhores classifi cados 
globalmente.
As conclusões estão expressas no Anu-
ário Financeiro dos Municípios Portu-
gueses 2019, da responsabilidade da 
Ordem dos Contabilistas Certifi cados 
(OCC). O Anuário dá ainda a saber que 
Boticas é o 16º Município do país (do 
total de 308) com menor dívida glo-
bal e o 6º com menor peso de juros e 
encargos fi nanceiros pagos em 2019, 
espelhando o facto de não ter neces-
sidade de recorrer à banca para se 
fi nanciar, recorrendo às receitas pró-
prias para suportar os investimentos. 
O presidente da Câmara Municipal, Fer-
nando Queiroga, mostra-se satisfeito 

A Assembleia Municipal de Boticas 
aprovou as propostas apresen-
tadas pela Câmara Municipal re-

lativas à fi xação e redução da Taxa de 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
relativo a 2020 e também à fi xação da 
Participação Variável no Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) a incidir sobre os rendimentos de 
2021.
Em 2021, o Município volta a abdicar 
da totalidade da participação no IRS 
dos seus munícipes a que tem direi-
to, ou seja, 5%, e mantém a taxa de 
IMI no valor mínimo permitido por lei 
(0,3%), dando ainda continuidade às 
reduções fi xas para os agregados fa-
miliares com dependentes a cargo.
Desta forma, uma família com um fi -
lho dependente benefi ciará de uma 
dedução de 20€, com dois dependen-
tes uma dedução de 40€ e com três 
ou mais dependentes uma dedução de 
70€.

com a posição atingida pelo Município, 
sustentando que “demonstra a gestão 
rigorosa que existe na Autarquia, re-
veladora de uma situação fi nanceira 
sustentável, procurando-se sempre a 
resolução dos problemas e a realização 
de investimentos de uma forma per-
feitamente equilibrada, e adotando-se 
medidas que sejam ajustadas com a 
realidade e as reais necessidades do 
Concelho e da sua população”. 
“A preocupação do Município de Boti-

cas será sempre a de aplicar da melhor 
forma os recursos fi nanceiros disponí-
veis, procurando apoiar a sua popula-
ção e garantir-lhe condições que per-
mitam aumentar o bem estar social no 
concelho, numa perspetiva de desen-
volvimento local sustentável e de valo-
rização dos produtos locais através da 
implementação de estratégias capazes 
de fomentar a economia local, gerado-
ras de emprego e criação de riqueza”, 
reforça Fernando Queiroga.

O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, sublinhou que “a continui-
dade destas medidas tem em linha de 
conta o bem-estar geral das famílias do 
nosso concelho e a promoção da qua-
lidade de vida na nossa terra. O mo-
mento difícil que atravessamos justifi -
ca em pleno que continuemos a apoiar 
os agregados familiares e a contribuir 
para a máxima normalidade possível. 

Felizmente, a boa saúde fi nanceira da 
autarquia permite continuar a fazer 
face às políticas de família que temos 
vindo a implementar, pensando sem-
pre na nossa população e no bem estar 
da nossa terra. É neste caminho que 
pretendemos continuar, defi nindo bem 
as nossas prioridades e canalizando os 
nossos recursos para as áreas em que 
eles são mais necessários”.
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BOTICAS DISTINGUIDA COMO 
“AUTARQUIA + FAMILIARMENTE 

RESPONSÁVEL” PELO SÉTIMO 
ANO CONSECUTIVO 

A Câmara Municipal de Boticas foi 
distinguida, pelo sétimo conse-
cutivo, como “Autarquia + Fa-

miliarmente Responsável”, pelo Obser-
vatório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR).
À semelhança do que aconteceu nos 
anos anteriores, o observatório atri-
buiu ao Município de Boticas a “Ban-
deira Verde com Palma”, por ter im-
plementado ao longo do ano de 2020, 
um conjunto de políticas sociais e de 
apoios às famílias em áreas como edu-

cação, maternidade e paternidade, 
saúde, transportes, entre outras.
Para o Presidente da Câmara de Boti-
cas, Fernando Queiroga, “esta distin-
ção refl ete a dedicação do executivo 
em implementar medidas que vão ao 
encontro das necessidades e anseios 
dos munícipes e das famílias do nosso 
Concelho”, acrescentando que “é com-
pensador constatar que o empenha-
mento à nossa terra é reconhecido e 
valorizado”.
Em 2020 foram premiados 81 municí-

pios com “Bandeira Verde”, sendo que 
64 receberam a “Bandeira Verde com 
Palma” por serem distinguidos há três 
ou mais anos consecutivos.
Recorde-se que o Observatório das Au-
tarquias Familiarmente Responsáveis 
(OAFR) é uma iniciativa desenvolvida 
pela Associação Portuguesa de Famí-
lias Numerosas e tem como objetivos 
principais acompanhar, premiar e di-
vulgar as melhores práticas das au-
tarquias portuguesas em matéria de 
responsabilidade familiar.

O concelho de Boticas ocupa o 
segundo lugar no “ranking” do 
País entre os Municípios com 

mais apoios para quem escolhe viver 
ou trabalhar no interior, de acordo com 
um estudo realizado pela Deco Protes-
te e dado a conhecer através da sua 
página web, sendo apenas superado 
pelo Município de Oleiros. 
IMI na taxa mínima, devolução da to-
talidade de participação do IRS dos 
seus munícipes, apoios à habitação, à 
criação de emprego, à terceira idade, 
à natalidade e à educação de crianças 
e jovens são alguns dos muitos in-
centivos destacados neste estudo que 
abrange todos os concelhos do interior 
de Portugal.

Segundo a Deco Proteste “as grandes 
cidades do litoral concentram 70% da 
população, mas só podemos ser verda-
deiramente sustentáveis se voltarmos 
ao interior e reequilibrarmos a balan-
ça”. Para além dos incentivos que con-
tribuem para a fi xação da população, 
este estudo foca-se ainda em factores 
como o emprego/desemprego, apoio 
às escolas, acesso aos bens de primei-
ra necessidade e a espaços culturais.
De resto, as políticas de apoio às fa-
mílias e aos munícipes que têm vindo 
a ser implementadas pelo Município 
traduzem-se também na atribuição da 
classifi cação de “Autarquia + familiar-
mente responsável”, algo que acontece 
já pelo sétimo ano consecutivo.

O segundo lugar ocupado no ranking 
nacional representa para Fernando 
Queiroga, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Boticas, “o reconhecimen-
to pelo trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pela autarquia em prol 
da criação de melhores condições de 
vida e do bem-estar da nossa popu-
lação, contribuindo para a fi xação da 
nossa população e o desenvolvimento 
destas regiões de baixa densidade po-
pulacional”, sublinhando que “o reco-
nhecimento deste trabalho por parte 
de entidades credíveis e independen-
tes vem reforçar ainda mais as políti-
cas que defendemos e que são pilares 
fundamentais na atuação do Município 
de Boticas”.

ESTUDO DA DECO COLOCA BOTICAS NO 2º LUGAR 
ENTRE OS MUNICÍPIOS COM MAIS INCENTIVOS
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AUTARQUIA IMPLEMENTOU MEDIDAS DE APOIO 
AO SETOR ECONÓMICO DO CONCELHO

Atendendo aos impactos nega-
tivos que o surto pandémico 
de Covid-19 provocou no se-

tor económico do Concelho, o Muni-
cípio de Boticas decidiu implementar 
um conjunto de medidas excecionais, 
destinadas ao comércio tradicional, 
restauração, feirantes e vendedores 
nas bancas do Mercado Municipal, de 
forma a mitigar os efeitos da Covid-19 
nestes setores.
As medidas permitiram aos consumi-
dores não domésticos benefi ciarem de 
uma redução de 50% no valor total das 
faturas da água correspondentes aos 
meses de dezembro de 2020, janeiro e 
fevereiro de 2021, sendo esta medida 
avaliada de 3 em 3 meses.

O comércio tradicional e restauração 
usufruiu ainda de uma compartici-
pação fi nanceira no valor de 150€, 
atribuída a cada comerciante ou res-
taurante sediado no Concelho, como 
contrapartida de terem promovido 
decoração natalícia no seu estabeleci-
mento. Ao todo foram comtempladas 
86 candidaturas, o que corresponde 
a um apoio da autarquia no total de 
12.900,00€.
Também os feirantes e vendedores nas 
bancas do Mercado Municipal vão be-
nefi ciar da isenção do valor das taxas 
correspondentes ao primeiro semestre 
de 2021. A isenção do pagamento das 
respetivas taxas é atribuída aquando 
do pedido da respetiva licença junto 

dos serviços de Atendimento da Autar-
quia.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, salienta que “estas medidas 
servem, sobretudo, para aliviar os en-
cargos dos empresários e comercian-
tes locais que, desde março do ano 
passado, têm vindo a sofrer grandes 
perdas de rendimentos devido às res-
trições determinadas pelo Governo e 
pelas Autoridades de Saúde. Faremos 
tudo o que está ao nosso alcance para 
ajudar a população do nosso Concelho 
e em particular os comerciantes que 
estão a ter difi culdades em manter as 
portas abertas e conseguir ultrapassar 
as consequências desta crise pandémi-
ca”, reforçou o autarca.

De forma a ajudar todos aqueles 
que se encontram em situação 
de maior fragilidade e vulne-

rabilidade social, o Município de Boti-

cas disponibiliza uma linha telefónica 
de apoio aos munícipes que se sintam 
fragilizados e/ou afetados, a diversos 
níveis, pela atual situação pandémica 
provocada pela Covid-19.
A Linha de Apoio Covid-19, que está 
em funcionamento nos dias úteis, en-
tre as 9h00 e as 18h00, através do nú-
mero 300 405 460, é constituída por 
uma equipa de técnicos da área social 
e da psicologia, que asseguram um 
serviço solidário e de proximidade jun-
to da população do Concelho.
A criação desta estrutura de apoio tem 
como objetivos prevenir e minimizar o 
impacto negativo associado à Covid-
19, bem como esclarecer dúvidas e 
prestar informações de caráter social 

MUNICÍPIO 
DISPONIBILIZA 

LINHA DE 
APOIO SOCIAL E 

PSICOLÓGICO NO 
ÂMBITO DA 

COVID-19

GESTÃO AUTÁRQUICA 7

e psicológico.
Ao contactarem a Linha de Apoio CO-
VID-19, os munícipes benefi ciam de 
aconselhamento gratuito para fazer 
face à atual situação pandémica, sen-
do encaminhados para um serviço es-
pecializado, caso seja necessário.



8 GESTÃO AUTÁRQUICA

A Câmara Municipal terá em 2021 
um Orçamento global de 13 mi-
lhões e 400 mil euros, sendo 

que 8.525.388,00€ estão destinados 
para a execução das Grandes Opções 
do Plano (GOP), setor que engloba o 
Plano Plurianual de Investimento (PPI) 
e o Plano de Atividades Municipais 
(PAM).
O Orçamento e as Grandes Opções do 
Plano da autarquia para o ano de 2021 
foram aprovados pela Assembleia Mu-
nicipal na sua reunião ordinária de 17 
de dezembro.

AUTARQUIA COM ORÇAMENTO DE 
13,4 MILHÕES DE EUROS PARA 2021

Com a aprovação do orçamento será 
possível cumprir todas as metas es-
tabelecidas pelo Município de Boticas 
para o ano de 2021 e dar continuidade 
às políticas de investimento, de promo-
ção turística e de coesão social levadas 
a cabo pelo autarquia há vários anos 
consecutivos, tendo como premissa o 
apoio às famílias e a melhoria da qua-
lidade de vida da população.
Segundo o Presidente da Câmara 
de Boticas, Fernando Queiroga, “a 
aprovação do orçamento para 2021 
permite dar seguimento ao trabalho 

desenvolvido pelo executivo e con-
tribuir para o crescimento do nosso 
Concelho, através de ações que visam 
a captação de mais investimento, a 
criação de mais emprego e a fi xação 
de população”.
“Continuamos empenhados em imple-
mentar medidas que vão de encontro 
às necessidades e expetativas dos nos-
sos munícipes, contribuindo de forma 
signifi cativa para o desenvolvimento 
do nosso Concelho e para a melhoria 
do bem-estar geral da nossa popula-
ção”, acrescentou o autarca.

MUNICÍPIO 
DE BOTICAS 

RENOVA 
COMPROMISSO 

DE PAGAMENTO 
PONTUAL

A Câmara de Boticas renovou o 
acordo, assumido em 2018 com 
a ACEGE - Associação Cristã 

de Empresários e Gestores, de pagar 
atempadamente a trabalhadores e for-
necedores da autarquia, cumprindo 

com rigor as suas responsabilidades 
sociais enquanto instituição pública.
Como forma de ofi cializar a renovação 
do programa, o Município de Boticas 
recebeu o selo e o diploma de membro 
do Compromisso de Pagamento Pontu-
al para o ano de 2021.
De referir que o Compromisso Paga-
mento Pontual é uma iniciativa desen-

volvida pela ACEGE, em colaboração 
com outras entidades, e tem como ob-
jetivo incentivar as empresas, autar-
quias e organizações nacionais a assu-
mir de forma voluntária o pagamento 
pontual a funcionários e fornecedores, 
potenciando o desenvolvimento das 
empresas e a competitividade da eco-
nomia em geral.
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No âmbito do processo de trans-
ferência de competências da 
Administração Central para as 

Autarquias e para as Entidades Inter-
municipais, e na falta, até à presente 
data, de respostas a várias questões 
ou dos necessários esclarecimentos 
que concretizem a legislação, a Câma-
ra Municipal de Boticas decidiu recusar 
a transferência de competências nas 
áreas da Saúde e da Ação Social para 
o ano de 2021, entendendo que não é 
sufi ciente o Governo recorrer ao argu-
mento e princípio da gestão de proxi-
midade sem que sejam criadas condi-
ções mínimas e responsáveis para que 
essa gestão possa ser implementada 
sem comprometer o serviço público 
das Autarquias, a sustentabilidade e o 
do futuro dos Municípios.
A este propósito, Fernando Queiroga 

GESTÃO AUTÁRQUICA

CÂMARA NÃO ACEITA TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS NAS ÁREAS DA 
SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

explicou que “a recusa da transferên-
cia de competências nestas duas áreas 
prende-se com o facto de os respetivos 
diplomas setoriais serem confusos e 
pouco claros. A falta de dados concre-
tos e também de informação não pos-
sibilitam que a Autarquia possa acei-
tar, neste momento, a transferência de 
competências nestas duas áreas”.
Sublinhe-se que o processo de trans-
ferência de competências do Estado 
Central para as autarquias em matéria 
de ação social carece ainda da publica-
ção das necessárias portarias regula-
mentadoras, o que, aliado à complexi-
dade do processo de transferência e do 
risco associado às áreas de interven-
ção elencadas (as condições e as suas 
implicações), faz manter preocupações 
relativamente aos encargos fi nancei-
ros, afetação de recursos humanos e 

procedimentos contratuais, documen-
tais e organizacionais inerentes ao 
exercício dessa competência.
No caso da área da Saúde, foram soli-
citados diversos esclarecimentos, quer 
ao Ministério da Saúde, quer à Direção-
Geral das Autarquias Locais sobre os 
encargos previstos com recursos hu-
manos, a gestão dos imóveis próprios, 
custos logísticos e de funcionamento, 
não tendo sido devolvidas quaisquer 
respostas que permitissem outra ava-
liação, cumprindo-se os prazos previs-
tos no quadro legal.
De recordar que o prazo para aceitação 
de competências nas áreas da Saúde 
e da Ação Social foi prolongado para 
março de 2022, cabendo aos municí-
pios a decisão de aceitarem ou não as 
competências nestas áreas durante o 
ano de 2021.
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APOIOS DO 
CARTÃO 

SOCIAL 
ENTREGUES 

EM CASA DOS 
MUNÍCIPES

ENXOVAL DO BÉBÉ ENTREGUE A 23 
CRIANÇAS NASCIDAS EM 2020

Dando seguimento à política de 
coesão social e de incentivo à 
natalidade que a Câmara de 

Boticas tem vindo a desenvolver nos 
últimos anos, decorreu no passado 
mês de dezembro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, e cumprindo as 
normas emanadas pela Direção-Geral 
da Saúde, a entrega dos apoios relati-
vos ao “Enxoval do Bebé”.
O Presidente da Câmara Municipal, 
Fernando Queiroga, entregou a cada 
um dos 23 bebés nascidos durante o 
ano de 2020 uma comparticipação fi -

nanceira no valor de mil euros e ainda 
uma pequena lembrança para simboli-
zar o momento.
Além do “enxoval”, que perfez um va-
lor total de 23 mil euros, cada bebé 
irá benefi ciar até aos três anos de ida-
de de um apoio mensal de cinquenta 
euros que, na ótica de Fernando Quei-
roga “se revela uma ajuda importante 
para as famílias, pois com a chegada 
dos bebés têm despesas acrescidas”. 
“Um dos objetivos da autarquia é criar 
mais condições para atrair e fi xar po-
pulação no Concelho, portanto, é fun-

Tendo em conta a situação pan-
démica associada à Covid-19 
vivida pelo país e de forma a 

evitar a concentração de um elevado 
número de pessoas no mesmo espa-
ço, a Câmara de Boticas entregou os 
apoios correspondentes ao Cartão So-
cial do Munícipe de forma individual, 
em casa de cada benefi ciário.
O Presidente da Câmara, Fernando 

Queiroga, e os Vereadores Guilherme 
Pires e Maria do Céu Fernandes pro-
cederam durante o mês de dezembro 
à entrega dos apoios diretamente na 
casa dos idosos e das famílias abrangi-
das por esta medida de caráter social.
Segundo o Presidente da Câmara, 
“esta decisão surgiu da necessida-
de de reduzirmos contactos sociais e 
salvaguardarmos a saúde dos nossos 

damental que continuemos a imple-
mentar medidas que vão ao encontro 
das necessidades e anseios da popula-
ção e faremos aquilo que está ao nosso 
alcance para apoiar as famílias do nos-
so Concelho”, disse o autarca.
Recorde-se que esta medida de incen-
tivo à natalidade é implementada pelo 
Município de Boticas desde 2009 e tem 
como objetivos principais aliviar os en-
cargos dos pais com os recém-nasci-
dos, incentivar os casais do Concelho a 
terem mais fi lhos e, consequentemen-
te, a fi xar população.

idosos, que são mais vulneráveis à 
Covid-19”.
“Entregamos as comparticipações do 
Cartão Social do Munícipe cumprindo 
as regras das Autoridades de Saúde, 
de forma a que os benefi ciários possam 
usufruir deste apoio o quanto antes e 
não sejam prejudicados pela situação 
associada à pandemia de Covid-19”, 
acrescentou o autarca.
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Realizou-se no dia 26 de novem-
bro, no Centro de Artes Nadir 
Afonso, a inauguração da expo-

sição de pintura do Mestre Nadir Afon-
so denominada “Identidade - dos anos 
70 ao século XXI”.
A iniciativa, que decorreu no âmbito 
das comemoração do centenário do 
nascimento de Nadir Afonso, contou 
com a presença do Presidente da Câ-
mara de Boticas, Fernando Queiroga, 
da Presidente da Fundação Nadir Afon-
so, Laura Afonso, e do curador da ex-
posição, José Rosinhas.
Com o panorama associado à pande-
mia de Covid-19, não foi possível reali-
zar uma sessão com público, fi cando a 
cerimónia inaugural limitada a um gru-
po restrito de convidados e sujeita ao 
cumprimento do distanciamento físico 
e do uso obrigatório de máscara.
Nadir Afonso, arquiteto e pintor com 
ligações familiares a Boticas, concelho 

de onde era natural a sua mãe, deixou 
um vasto legado artístico que merece 
ser reconhecido e valorizado, servin-
do esta exposição, constituída por 40 
obras, para mostrar a grande paixão 
que o pintor tinha por Trás-os-Montes 
e pela paisagem deste território.
O Presidente da Câmara de Boticas, 
Fernando Queiroga, destacou a vida e 
obra de Nadir Afonso, realçando que 
“a construção do Centro de Artes Na-
dir Afonso tem vindo a revelar-se uma 
referência cultural na região, atraindo 
ao Concelho de Boticas milhares de vi-
sitantes”.
“O mestre Nadir fazia questão de deixar 
algum do seu legado artístico no nosso 
Concelho e assim foi. Para além de ser 
um polo de atratividade, o Centro de 
Artes é também uma referência para 
as crianças e jovens do nosso Conce-
lho, que podem inspirar-se na obra do 
mestre Nadir Afonso e perpetuá-la no 

tempo”, fi nalizou o autarca.
Por sua vez, Laura Afonso referiu que 
“a exposição refl ete a grande ligação 
que Nadir tinha com esta região e com 
toda a natureza envolvente. Ele sem-
pre afi rmou que as obras de arte são 
um refl exo da natureza e que todas as 
leis da natureza se regem por um úni-
co princípio, a matemática”.
A exposição “Identidade – dos anos 70 
ao século XXI” está patente ao público 
no Centro de Artes Nadir Afonso, em 
Boticas, e é de entrada gratuita.

11

EXPOSIÇÃO “IDENTIDADE - DOS ANOS 70 EXPOSIÇÃO “IDENTIDADE - DOS ANOS 70 
AO SÉCULO XXI” NO AO SÉCULO XXI” NO CENTRO DE ARTES CENTRO DE ARTES 
NADIR AFONSONADIR AFONSO

Por ocasião das comemorações 
do centenário do nascimento de 
Nadir Afonso, o Centro de Artes 
apresenta uma exposição que 
retrata o percurso do pintor ao 
longo de meio século, retratando 
diferentes fases da sua carreira 
artística.
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CÂMARA OFERECEUCÂMARA OFERECEU FICHAS DE TRABALHO FICHAS DE TRABALHO
AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTOAOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO

EDUCAÇÃO

A Câmara Municipal de Boticas 
foi distinguida, pelo quinto ano 
consecutivo, como “Município 

Parceiro Eco-Escolas”, pela Associa-

Coincidindo com o arranque do 
Ano Letivo 2020/2021, mar-
cado por todos os condiciona-

lismos provocados pela pandemia de 
Covid-19, que obrigou à implemen-
tação de um conjunto signifi cativo de 
medidas e regras para impedir o con-
tágio e a disseminação do coronavírus, 
o Presidente da Câmara de Boticas, 
Fernando Queiroga, entregou os ca-
dernos de atividades (mais conhecidos 
como cadernos de fi chas) a todos os 
alunos que frequentam os diferentes 
graus de ensino no concelho (1º, 2º 
e 3º ciclos), numa forma também ela 
diferente e respeitando as regras em 
vigor, deslocando-se às salas de aula 
apenas para deixar votos de um bom 

ano letivo aos alunos e deixando o ma-
terial escolar (fi chas de trabalho, um 
caderno, o Diário do Estudante e más-
caras sociais) para ser posteriormente 
distribuído pelos professores.
Recorde-se que o Município de Boticas 
foi pioneiro na oferta dos manuais es-
colares aos alunos do 1º ciclo, inicia-
tiva que teve lugar pela primeira vez 
no ano lectivo de 1998/1999 (há já 20 
anos) e que se manteve desde então 
durante todos os anos. Com a progres-
siva gratuitidade dos manuais escola-
res por parte do Ministério da Educa-
ção, o Município de Boticas manteve 
as suas políticas de apoio à Educação 
oferecendo os cadernos de atividades 
a todos os graus de ensino.

Para o Presidente da Câmara, “neste 
momento difícil e em circunstâncias 
perfeitamente atípicas, causadas pela 
pandemia de covid-19, temos que con-
tinuar a dizer ‘presente’ e a demonstrar 
que a Educação das nossas crianças e 
jovens continuará a ser uma prioridade 
da Câmara de Boticas, que assim con-
tribui para o princípio da igualdade de 
oportunidades e para o combate ao in-
sucesso e abandono escolar precoce”. 
Ao mesmo tempo, sublinha Fernando 
Queiroga, “estas medidas permitem 
também minimizar os encargos dos 
agregados familiares do nosso conce-
lho, contribuindo para a melhoria das 
condições de vida nestas regiões do 
interior do país”.

ção Bandeira Azul da Europa (ABAE), 
seção portuguesa da Foundation for 
Environmental Education, pela colabo-
ração e parceria na implementação do 
programa Eco-Escolas durante o ano 
letivo 2019/2020.
Também a Escola EB 2,3 de Boticas foi 
galardoada, pela nona vez, com a Ban-
deira Verde Eco-Escolas, pela realiza-
ção de várias atividades defi nidas pela 
entidade organizadora, o que permitiu 
a participação ativa da comunidade es-
colar na implementação de medidas de 
caráter ambiental.

A cerimónia de atribuição do Galardão 
Eco-Escolas 2020, assim como das 
bandeiras e certifi cados de cada Eco-
Escola, realizou-se no dia 30 de outu-
bro, em Lisboa.

MUNICÍPIO 
DISTINGUIDO 

COMO “PARCEIRO 
ECO-ESCOLAS 

2020”
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ENTREGA DE PRÉMIOS AOS MELHORES 
ALUNOS DO ANO LETIVO 2019/2020
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MUNICÍPIO 
ENTREGOU 

BOLSAS DE 
ESTUDO AOS 

ALUNOS 
DO ENSINO 
SUPERIOR

Realizou-se no passado mês de-
dezembro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho e cumprindo 

as regras impostas pelas Autoridades 
de Saúde, a cerimónia de atribuição 
das bolsas de estudo aos alunos do 
Ensino Superior.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, entregou 35 bolsas e uma 

Tendo em conta a situação cau-
sada pela pandemia de Covid-
19 e uma vez que em 2020 não 

se realizou a habitual Festa de Natal 
do Agrupamento de Escolas Gomes 
Monteiro, o Presidente da Câmara de 
Boticas, Fernando Queiroga, procedeu 
no fi nal de dezembro, à entrega dos 
prémios aos alunos que obtiveram as 
melhores classifi cações do ano letivo 
2019/2020.
Fernando Queiroga referiu que “num 
ano escolar tão atípico é de enaltecer 

o empenhamento e dedicação daque-
les que são o futuro da nossa terra. 
São um exemplo para os vossos cole-
gas de turma e também de escola, por 
isso merecem este reconhecimento 
da parte da autarquia”, acrescentan-
do que “a fi nalidade destes prémios é 
distinguir os alunos com melhor de-
sempenho escolar em cada ano leti-
vo, incentivando a comunidade escolar 
para a procura dos melhores resulta-
dos possíveis”.
“Vamos continuar a fazer o que está 

ao nosso alcance para proporcionar a 
todos os alunos mais e melhores con-
dições de aprendizagem, contribuindo, 
assim, para o sucesso educativo das 
crianças e jovens do nosso Concelho”, 
rematou o autarca. 
Os alunos distinguidos pelos excelen-
tes resultados escolares no ano letivo 
2019/2020 foram Maria Videira (5º 
ano), Bárbara Santos (6º ano), Lara 
Martins (7º ano), Francisco Adegas (8º 
ano), Sofi a Gomes (9º ano) e Juliana 
Branco (9º ano).

pequena lembrança alusiva ao mo-
mento aos estudantes universitários 
do Concelho. Os alunos abrangidos por 
esta medida receberam um apoio fi -
nanceiro no valor de mil euros, que, na 
ótica do autarca, “é uma importante 
ajuda para fazer face às despesas ine-
rentes aos estudos superiores, como 
são o caso das propinas”.

“Sabemos que este apoio tem um 
grande impacto no orçamento das fa-
mílias e é por esse motivo que man-
temos a política de coesão social. Ao 
apoiarmos os nossos jovens, estamos 
a criar condições para que possam 
prosseguir com os seus estudos e ser 
bem-sucedidos no futuro”, disse Fer-
nando Queiroga.
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Sendo o Natal uma época tão 
especial e com tanto simbo-
lismo, principalmente para os 

mais pequenos, o Município de Boticas 
manteve aquela que já é um tradição 
e ofereceu as habituais prendas nata-
lícias a todas as crianças dos Jardins 
de Infância de Beça e Boticas e do 1º 
Ciclo do Agrupamento de Escolas Go-
mes Monteiro.
O Presidente da Câmara de Boticas, 
Fernando Queiroga, vestiu-se a rigor 

para a ocasião e procedeu à entrega 
dos presentes, desta vez em moldes 
diferentes do habitual, em virtude do 
momento que atravessamos e cum-
prindo as regras determinadas pelas 
Autoridades de Saúde no âmbito da 
Covid-19.
Apesar das limitações impostas pela 
situação pandémica, a felicidade e an-
siedade do momento estava espelhada 
nos rostos dos mais pequenos, que se 
apressaram a abrir os presentes ofere-

cidos pela Autarquia.
Fernando Queiroga referiu que “mais 
do que a prenda em si, o que realmen-
te importa é o apreço que temos pelas 
crianças do nosso Concelho”, acres-
centado que “apesar das limitações do 
momento, sei que este foi um gesto 
com muito signifi cado para todos, in-
clusive para mim, que pude, ainda que 
de uma forma mais condicionada, re-
tribuir o carinho que me transmitiram 
durante todo o ano letivo”.

A Câmara de Boticas ofereceu, 
pelo quinto ano consecutivo, o 
acesso à plataforma digital “Es-

cola Virtual” a todos os alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos e respetivos professores, 
do Agrupamento de Escolas Gomes 
Monteiro, para o ano letivo 2020/2021, 
sendo que a Autarquia assume a tota-

lidade dos custos associados à adesão 
ao serviço educativo.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, referiu que “a educação das 
crianças e jovens do Concelho é uma 
prioridade do executivo municipal e, 
neste período conturbado devido à Co-
vid-19, torna-se cada vez mais impor-
tante o ensino com recurso a platafor-
mas educativas online”, acrescentando 
que “esta medida, além de contribuir 
para o princípio da igualdade de opor-
tunidades permite, também, o comba-
te ao insucesso escolar”.
Com o acesso à “Escola Virtual”, que 
disponibiliza conteúdos digitais para 
diferentes níveis de ensino e discipli-
nas, os alunos podem complementar o 
estudo tradicional com atividades inte-

rativas online o que, por um lado, lhes 
permite ter ao seu dispor métodos de 
ensino e acompanhamento mais atrati-
vos e, por outro, motivá-los na apren-
dizagem de novos conhecimentos.
Além disso, os alunos que não tenham 
ligação à internet em casa podem des-
carregar os conteúdos para o compu-
tador ou tablet na escola e aceder em 
modo offl ine, em qualquer lugar.

AUTARQUIA 
OFERECE ACESSO 

À “ESCOLA 
VIRTUAL” AOS 

ALUNOS DO 
AGRUPAMENTO

ENTREGA DOSENTREGA DOS PRESENTES DE NATAL PRESENTES DE NATAL
ÀS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLOÀS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO
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CONCELHO DE BOTICAS COM DOIS TRILHOS 
CERTIFICADOS

O Concelho de Boticas passou a 
ter dois percursos pedestres 
registados e homologados pela 

Federação de Campismo e Montanhis-
mo de Portugal (FCMP) e pela Associa-
ção Europeia de Caminhantes.
A criação e certifi cação da PR4 - Rota 
das Levadas, com início e fi m no Boti-
cas Parque – Natureza e Biodiversida-
de (BNB), e da PR5 - Trilho do Guerrei-
ro, que liga o BNB ao Castro do Outeiro 
de Lesenho, vai contribuir para a di-
namização e valorização do patrimó-
nio natural, cultural e paisagístico do 
Concelho de Boticas, assim como para 
a divulgação da região do Barroso, re-
conhecida como Património Agrícola 
Mundial.
A Rota das Levadas, com 13,3 quiló-
metros de extensão, percorre ambas 
as margens do rio Beça em direção à 
aldeia de Carvalhelhos, passando pela 
fonte dos Amores e pelo Castro de Car-
valhelhos.
Por sua vez, o Trilho do Guerreiro, tra-
jeto com 16,2 quilómetros, começa no 
BNB e segue pela aldeia de Vilar até ao 
Castro do Outeiro do Lesenho, classifi -
cado como Imóvel de Interesse Públi-
co, e à Mamoa de Chã do Lesenho.
Quem visitar este território e preten-

der realizar caminhadas ao ar livre 
tem à sua disposição dois trilhos devi-
damente identifi cados e sinalizados, o 
que permite contemplar as magnífi cas 
paisagens deste território em pleno 
contacto com a natureza, fi cando a co-
nhecer a história e alguns dos pontos 
mais emblemáticos do Concelho.

Elementos do Grupo de Espeleo-
logia e Montanhismo (GEM) vi-
sitaram o Concelho de Boticas, 

a fi m de explorar algumas das várias 
cavidades artifi ciais, como minas e po-
ços, localizadas no Parque Arqueológi-
co do Vale do Terva (PAVT).
O périplo, que teve início junto ao Cen-
tro de Interpretação do Parque Arque-
ológico do Vale do Terva (CI-PAVT), 
em Bobadela, foi acompanhado pelo 
professor Luís Fontes, da Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho 

GRUPO DE 
ESPELEÓLOGOS 

VISITOU 
O PAVT

(UM) e permitiu visitar as Minas do Li-
marinho e do Poço das Freitas, o Cas-
tro de Sapelos, entre outros.
Os espeleólogos realizaram trabalhos 

De referir que a Rota das Levadas e 
o Trilho do Guerreiro foram criados 
no âmbito da candidatura “Centro de 
Observação da Natureza do Barroso”, 
apresentada pelo Município de Boticas 
ao aviso NORTE-28-2018-04 - Estraté-
gias de Efi ciência Coletiva PROVERE – 
Projetos Âncora.

de prospeção e fi caram a conhecer 
um pouco mais o vasto património 
arqueológico e natural existente no 
PAVT.
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
RESULTADOS NO CONCELHO DE BOTICAS

As eleições presidenciais de 24 de 
janeiro reelegeram Marcelo Re-
belo de Sousa como Presidente 

da República para os próximos 5 anos, 
alcançando, a nível nacional, 60,70% 
dos votos dos portugueses que, mes-
mo em contexto de pandemia, não 
deixaram de participar no sufrágio.
Marcelo Rebelo de Sousa foi recon-
duzido no cargo a Belém, ganhando 
a votação em todos os concelhos do 
país, sendo, assim, o primeiro candi-
dato presidencial a conseguir alcançar 
tal resultado.

No que concerne ao Distrito de Vila 
Real, Marcelo Rebelo de Sousa obteve 
63,50% dos votos, sendo que no Muni-
cípio de Boticas conquistou 76,07% da 
votação fi nal.
Entre o conjunto de freguesias que 
constituem o Concelho, Alturas do 
Barroso e Cerdedo foi aquela que re-
gistou maior percentagem de votos no 
candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, 
com o escrutínio muito perto dos 90%, 
seguida das freguesias de Vilar e Vivei-
ro (84,21%) e de Codessoso, Curros e 
Fiães do Tâmega (82,72%).

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
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FEIRA DO PORCO REALIZOU-SE ATRAVÉS 
DE PLATAFORMA NA INTERNET  

ECONOMIA

A situação pandémica do país de-
vido à Covid-19 e a imposição 
de um novo confi namento obri-

garam ao cancelamento sob a forma 
presencial da XXIII Feira Gastronómica 
do Porco, levando a que o evento se 
realizasse este ano, pela primeira vez, 
exclusivamente com vendas online.
A solução encontrada pela Câmara de 
Boticas, juntamente com a Mais Bo-
ticas – Associação Empresarial Boti-
quense, para apoiar os produtores de 
fumeiro artesanal envolvidos na reali-
zação do certame, passou pela venda 
online de fumeiro.
Uma aposta que se revelou um sucesso 
e uma excelente alternativa para aju-
dar os produtores a escoarem os seus 
produtos, constatando-se que muitos 
deles esgotaram rapidamente o stock 
destinado para a 23ª edição da feira.
Desde que entrou em funcionamen-
to, no dia 14 de janeiro, a plataforma 
digital www.boticastem.pt foi local de 
paragem obrigatória para centenas de 
pessoas que optaram por adquirir os 
produtos tradicionais do Concelho de 
Boticas de forma prática, rápida e sim-
ples, registando um elevado número 
de encomendas de fumeiro, enchidos 
e outros tipos de produtos do Concelho 

de Boticas.
Em janeiro e fevereiro foram regista-
das em média por dia, perto de meia 
centena de encomendas que incluiam, 
além dos produtos associados ao por-
co, também artigos de panifi cação 
como Bola e Folar de Carne e Pão Cen-
teio.
A maioria das encomendas foram en-
viados para todo o país, inclusive ilhas, 
mas também há a registar um grande 
volume de negócios para o estrangeiro, 
nomeadamente para Espanha, França, 
Suíça e Bélgica.
Para fazer face ao constante número 
de solicitações, uma vez que alguns 
produtores esgotaram o stock inicial 
de produto disponibilizado, e de forma 
a corresponder aos pedidos feitos atra-
vés da plataforma, muitos produtores 
já produziram enchidos pela segunda e 
terceira vez.
O funcionamento da plataforma, a qua-
lidade e acondicionamento dos produ-
tos, bem como o prazo de entrega fo-
ram alguns dos fatores de satisfação 
apontados pelos clientes que optaram 
por comprar o que de melhor há e se 
faz neste território, distinguido como 
Património Agrícola Mundial, de forma 
simples e em segurança. 

Para o Presidente da Câmara de Bo-
ticas, Fernando Queiroga, “o sucesso 
das vendas online é a garantia de que 
os produtos do nosso Concelho são 
de excelente qualidade, sendo motivo 
de elevadíssima procura. A fi nalidade 
da criação desta plataforma digital foi 
apoiar os nossos produtores e ajudá-
los a venderem os seus produtos, ten-
do assim alguma rentabilidade do seu 
trabalho. As vendas online foram uma 
novidade para muitos produtores e 
uma necessidade decorrente da situa-
ção enfrentada pelo país e pelo mun-
do, mas estou confi ante que foi uma 
aposta ganha e benéfi ca para todos, 
que abriu outras perspetivas de negó-
cio, novos clientes e novos mercados”, 
afi rmou o autarca.
Segundo o Presidente da Mais Boticas, 
Paulo Aleixo, “a plataforma BoticasTem 
está a funcionar, até rutura de stock, 
exclusivamente para venda de produ-
tos relacionados com a Feira do Porco. 
Após esse período fi cará disponível para 
os associados da Associação Empresa-
rial, em todos os setores de ativida-
de do Concelho”, destacando que “em 
2022 estamos disponíveis para voltar 
a promover a Feira do Porco online, se 
assim se entender e justifi car”.

17ECONOMIA
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O Presidente da Câmara de Boti-
cas, Fernando Queiroga, reuniu 
no decorrer do mês de novem-

bro com a população de Sobradelo, 
a fi m de dar a conhecer o projeto da 
ponte que irá ligar as aldeias de Sobra-
delo (Boticas) e Capeludos (Vila Pouca 
de Aguiar), em alternativa à perda da 
travessia que une as duas localidades, 
no âmbito da construção da barragem 
do Alto Tâmega.
O encontro contou com a presença de 
um representante da Iberdrola que 
explicou à população qual a solução 
encontrada pela empresa responsável 
pela construção do Sistema Eletropro-

PONTE ENTRE SOBRADELO E CAPELUDOS 
VAI SER REPOSTA

dutor do Tâmega, para restabelecer a 
ligação entre as duas aldeias, após o 
enchimento da barragem.
A nova ponte estará localizada a 500 
metros de distância da atual traves-
sia, terá 170 metros de comprimento e 
uma altura de cerca 50 metros. A obra 
deverá arrancar no primeiro trimestre 
de 2022, prevendo-se que esteja con-
cluída até meados de 2023.
Fernando Queiroga mostrou-se satis-
feito com a reposição da ponte que 
une os dois municípios, referindo que 
“as nossas revindicações foram tidas 
em consideração e conseguimos que 
a Iberdrola apresentasse uma solução 

para suprir a perda da ponte”.
“Desde o primeiro momento que de-
fendemos os interesses da nossa po-
pulação e a reposição desta travessia 
era fundamental, uma vez que os ha-
bitantes das duas localidades utilizam 
recorrentemente a ponte para se des-
locar de um lado para o outro do rio 
Tâmega, evitando fazer viagens mais 
longas e demoradas. Além disso, numa 
situação de incêndio fl orestal, a inexis-
tência desta via colocaria em causa a 
segurança dos munícipes, por não ha-
ver alternativa para atravessar para a 
outra margem”, acrescentou o autar-
ca.

MUNICÍPIO ADQUIRIU DUAS NOVAS 
VIATURAS PARA OS SERVIÇOS 

OPERATIVOS

Dando continuidade à moder-
nização e renovação da frota 
automóvel municipal, que se 

encontra degradada pelo uso e pelos 
muitos anos de serviço, o Município de 
Boticas adquiriu duas novas viaturas 
destinadas aos serviços operativos, 
mais concretamente uma carrinha 
Isuzu Série N, com caixa basculante 
e uma carrinha Toyota Hilux de cabine 

simples.
O Presidente da Câmara, Fernando 
Queiroga, afi rmou que “a autarquia 
tem encetado esforços no sentido de 
renovar o parque automóvel municipal, 
de forma a melhorar as deslocações 
dos funcionários no cumprimento das 
suas funções e os diferentes trabalhos 
executados pelo Município”, acrescen-
tando que “a compra destas viaturas 

permite também uma poupança signi-
fi cativa em manutenções mecânicas”.
O autarca entregou pessoalmente, no 
passado mês de novembro, as chaves 
dos novos veículos ao responsável pela 
gestão da frota municipal.
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ESCOLA DE BOTICAS COM PROLONGAMENTO 
DAS COBERTURAS EXTERIORES

INVESTIMENTOS

De forma a proporcionar melho-
res condições de circulação no 
recinto da Escola EB 2,3 de Bo-

ticas, sede do Agrupamento de Escolas 
Gomes Monteiro, a Câmara de Boticas 
construiu duas coberturas que permi-
tem uma melhor circulação dos alunos 
e funcionários entre pavilhões.
A intervenção contemplou o prolonga-
mento das coberturas metálicas exte-
riores, uma entre a entrada principal 
da escola e o pavilhão A e outra da 
cantina ao pavilhão gimnodesportivo, 
de forma a que a comunidade escolar 
possa movimentar-se na zona exterior 
do estabelecimento de ensino protegi-
da da chuva.
Segundo o Presidente da Câmara, 
Fernando Queiroga, “este é um inves-
timento importante atendendo às ne-
cessidades dos alunos se deslocarem 
entre os pavilhões. Desta forma, con-
seguem fazê-lo resguardados do mau 
tempo, sendo que nesta altura permi-

tem também um maior cumprimento 
do distanciamento físico durante os in-
tervalos, podendo os alunos dispersar-
se ao longo dos corredores”.
“O bem-estar das crianças e jovens do 

REDE DE 
OBSERVATÓRIOS 

DO PATRIMÓNIO 
AGRÍCOLA 
MUNDIAL

nosso Concelho é uma prioridade e a 
autarquia fará o que está ao seu al-
cance para criar melhores condições 
educativas para os nossos alunos”, fi -
nalizou o autarca.

A fi m de promover o turismo e 
valorizar o património natural e 
paisagístico existente na região 

do Barroso, classifi cado como Patri-
mónio Agrícola Mundial, a Câmara de 
Boticas deu por concluído o projeto 
de “Valorização do Património Paisa-
gístico do Barroso - Território GIAHS” 
- PDR2020-10.2.1.6-FEADER-049892, 
realizado no âmbito do PDR2020 – 
Programa de Desenvolvimento Rural 
2020, Medida 10.2.1.6 – Renovação de 
Aldeias, enquadrada no aviso N.º002/
ADRAT/10216/2018. 
A obra, que teve um investimento total 
elegível de 75.464,00€ e uma compar-
ticipação FEADER de 37.732,01€, cor-
respondente a uma taxa de cofi nancia-

mento de 50% do custo total elegível 
da operação, contemplou a criação de 
uma rede de observatórios do território 
GIAHS (Globally Important Agricultural 
Heritage Systems) /SIPAM (Sistemas 
Importantes de Património Agrícola 
Mundial), de modo a proporcionar aos 
visitantes o contacto diferente e único 
com a natureza.
Os quatro miradouros estão situados 
nas localidades de Alturas do Barroso, 
Viveiro, Covas do Barroso e Beça (Mi-
radouro de Seirrãos), locais estratégi-

cos e com vistas privilegiadas sobre o 
vasto património natural existente no 
Concelho de Boticas.
Foram realizadas obras de benefi cia-
ção dos acessos aos observatórios, 
colocadas plataformas de apoio à ob-
servação da paisagem, mesas de lei-
tura com conteúdos relativos ao patri-
mónio natural, cultural e paisagístico 
envolvente e, ainda, instaladas placas 
de sinalética direcional, para uma me-
lhor orientação por parte dos visitan-
tes.
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INVESTIMENTO DE MAIS DE 180 MIL EUROS 
EM PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Câmara de Boticas vai investir 
mais de 180 mil euros em dois 
projetos de melhoria de efi ciên-

cia energética em edifícios municipais, 
nomeadamente no Auditório e na Bi-
blioteca Municipal.
Este investimento decorre da aprova-
ção de duas candidaturas, designadas 
de “Boticas + Efi ciente – Auditório 
Municipal” e “Boticas + Efi ciente – Bi-
blioteca Municipal”, apresentadas pelo 
Município de Boticas ao Aviso NORTE-
03-2017-42, relativo à Efi ciência Ener-
gética nas Infraestruturas Públicas da 
Administração Local.

As intervenções têm como objetivo 
aumentar a efi ciência energética dos 
equipamentos municipais, através da 
melhoria da efi ciência energética, re-
dução do consumo de energia elétrica 
e das emissões de dióxido de carbono 
(CO2) para a atmosfera, produção de 
energia para autoconsumo a partir de 
fontes renováveis, entre outros.
A concretização destes projetos per-
mitem ainda promover a sensibilização 
ambiental da população para o com-
bate às alterações climáticas e para a 
temática da efi ciência energética, me-
diante o recurso a energias renováveis 

e amigas do ambiente.
O projeto do Auditório Municipal 
apresenta um investimento total de 
76.339,76€, um investimento elegível 
de 73.510,76€ e uma comparticipação 
FEDER de 37.271,98€, corresponden-
te a uma taxa de cofi nanciamento de 
50,70%.
Por sua vez, a intervenção na Bibliote-
ca Municipal tem um investimento to-
tal de 107.466,01€, um investimento 
elegível de 103.696,41€ e uma com-
participação FEDER de 52.308,84€, 
correspondente a uma taxa de cofi -
nanciamento de 50,44%.

ENCOSTA DO 
MIRADOURO 

DE SEIRRÃOS 
ALVO DE AÇÕES 

DE LIMPEZA E 
REFLORESTAÇÃO

A encosta junto ao Miradouro de 
Seirrãos, uma das zonas do 
Concelho de Boticas mais fus-

tigadas pelos incêndios de setembro 
de 2016, está a ser alvo de trabalhos 
de limpeza e refl orestação resultantes 
do protocolo existente entre o Municí-
pio de Boticas e a Iberdrola, no âmbito 
do “Programa de Medidas de Compen-

sação de Fauna e Flora associadas ao 
Projeto Tâmega”.
As ações incluem a gestão, recupera-
ção e conservação de povoamentos 
fl orestais, bem como as plantações 
com espécies autóctones.

Além de permitirem a valorização do 
património natural, estas intervenções 
contribuem também para diminuição 
da carga de material combustível e, 
consequentemente, para a redução do 
risco de incêndio no Concelho.
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BOTICAS PARQUE ALVO DE INVESTIMENTO 
DE CERCA DE 250 MIL EUROS

Dando seguimento ao trabalho 
que tem vindo a ser desenvol-
vido no Boticas Parque – Natu-

reza e Biodiversidade (BNB), enquan-
to equipamento municipal de elevado 
valor natural, ambiental e turístico, a 
Câmara de Boticas vai investir cerca de 
250 mil euros na valorização e criação 
de infraestruturas que permitam au-
mentar a oferta turística, aproveitando 
os recursos endógenos existentes no 
Concelho.
O investimento no Boticas Parque e 
zona envolvente vai permitir criar dois 
novos trilhos, uma via Ferrata, junto 
ao Observatório do Território GIAHS/
SIPAM - Teto do Mundo, um novo per-
curso de arborismo e ainda um jardim 
sensorial.  
Além disso, será também promovida a 
requalifi cação da Quinta Pedagógica, 
através de intervenções que contem-
plam, entre outras ações de manuten-
ção e valorização da biodiversidade do 
parque, a criação de uma horta bioló-
gica.

No sentido de impulsionar e diversifi -
car as opções turísticas do Concelho, 
serão ainda efetuados investimentos 
noutros equipamentos municipais, no-
meadamente no Parque de Animação 
Turística e Aventura de Boticas, me-
diante a adaptação de um edifício, de 
modo a garantir as condições neces-
sárias para acolher grupos que partici-
pem nas atividades desenvolvidas nes-
te parque, suprindo-se assim a falta de 
alojamento no local.
Segundo o Presidente da Câmara de 
Boticas, Fernando Queiroga, “estas 
obras vão contribuir para o crescimen-
to do setor do turismo do nosso Con-
celho e aumentar a atratividade deste 
território, distinguido como Património 
Agrícola Mundial pelas suas caraterísti-
cas únicas”.
“Um dos nossos grandes objetivos é 
incentivar cada vez mais as pessoas 
a visitarem a nossa terra e, para que 
tal aconteça, é fundamental que se 
promova o vasto património natural, 
paisagístico, cultural e gastronómico 

aqui existente, contribuindo para uma 
maior dinâmica económica e, simulta-
neamente, para o crescimento do Con-
celho”, acrescentou o autarca.
De referir que este investimento de-
corre no âmbito da candidatura “Cen-
tro de Observação da Natureza e do 
Barroso – Fase II”, apresentada pelo 
Município de Boticas ao aviso NORTE-
28-2020-06 – Estratégias de Efi ciência 
Coletiva PROVERE – Projetos Âncora.
O projeto tem um investimento total 
elegível de 249.537,19€ e uma com-
participação FEDER de 212.106,61€, 
correspondente a uma taxa de cofi -
nanciamento de 85% do custo total 
elegível da operação.

O investimento decorre no 
âmbito da candidatura “Centro 
de Observação da Natureza do 
Barroso - Fase II” e permitirá 
criar dois novos trilhos junto ao 
Observatório do território GIAHS/
SIPAM.

21INVESTIMENTOS



22 INVESTIMENTOS

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL

Estão concluídas as obras de re-
qualifi cação do Jardim Municipal 
de Boticas, mais conhecido por 

Jardim do Toural, desenvolvidas pelo 
Município com o objetivo de contribuir 
para a regeneração urbana da Vila, 
através de uma estratégia de desen-
volvimento sustentável que possibili-
tou valorizar e melhorar as caraterísti-
cas estéticas e funcionais do jardim.
O investimento de mais de 170 mil 
euros permitiu criar duas zonas de re-
creio distintas, mais propiamente um 
parque infantil com pavimento em bor-
racha e apetrechado com equipamen-
tos lúdicos, como escorregas, paredes 
de escalada, entre outros, e uma área 
com estruturas adaptadas para o uso 
de skates e bicicletas.
Os trabalhos de benefi ciação permiti-
ram ainda substituir o sistema de ilu-
minação, com a adaptação a métodos 
mais efi cientes em termos energéticos, 
nomeadamente a colocação de lâmpa-
das com tecnologia LED.
A obra foi terminada no fi nal do ano 
de 2020 e está apta para utilização, no 
entanto, e atendendo à atual situação 

pandémica, está interdita aos utiliza-
dores de forma a evitar aglomerados 
de pessoas no mesmo lugar.
Segundo o Presidente da Câmara de 
Boticas, Fernando Queiroga, “a requa-
lifi cação do jardim permitiu torná-lo 
num espaço mais convidativo à prática 
de atividades lúdico-desportivas ao ar 
livre, sendo adaptado de forma a que 
os mais jovens possam desenvolver as 
suas capacidades físicas e, simultane-

amente, passar mais momentos de la-
zer em família”.
Refi ra-se que este investimento decor-
reu no âmbito da candidatura “Requa-
lifi cação do Jardim Municipal adjacente 
à Rua Camilo Castelo Branco”, apre-
sentada pelo Município de Boticas ao 
aviso NORTE-16-2016-16-Reabilitação 
Urbana, e teve um investimento total 
elegível de 156.716,50€ e uma com-
participação FEDER de 133.209,02€.

A Comunidade Intermunicipal do 
Alto Tâmega (CIMAT) apresen-
ta o seu mais recente proje-

to - o Observatório de dados do Alto 
Tâmega, assente numa Infraestrutura 
de Dados Espaciais para a Região do 
Alto Tâmega. Esta é uma plataforma 
de partilha e gestão da informação, em 
rede, com a capacidade de agregar e 
tratar todo o tipo de informação, num 
único canal.
O Alto Tâmega possui uma quantidade 
elevada e dispersa de informação geo-
gráfi ca e de difícil acesso. Com a cria-
ção do Observatório do Alto Tâmega 
disponível em https://sig-altotamega.
pt, pretende-se alterar este paradig-
ma, no sentido do território passar a 

ter uma plataforma agregadora de 
informação, capaz de responder a vá-
rias necessidades e eliminando tam-
bém redundâncias. A arquitetura da 
plataforma foi defi nida em função de 
um conjunto de eventuais necessida-
des de informação, cruciais para uma 
resposta mais efi ciente. Estas deram 
origem a um conjunto de categorias 
como: Economia, Ambiente, Elevação, 
Mapas Base, Localização, Planeamen-
to, População, Edifi cado, Transportes, 
entre outras.
O objetivo principal do IDE do Obser-
vatório do Alto Tâmega, é a possibili-
dade de fomentar a criação de fl uxos 
de trabalho de produção e atualização 
da informação, e a criação de redes 
de utilizadores técnicos, com objetivos 
comuns, os quais benefi ciarão da das 
redes de conhecimento e partilha de 
informação.
A plataforma está a ser alimentada 
com recurso a dados que a CIMAT pos-
sui em arquivo, adquiridos em estudos 
prévios e herdados da Associação de 
Municípios do Alto Tâmega, e com da-

dos de cada um dos municípios do Alto 
Tâmega. Apesar destes recursos e de 
ser expetável que vários intervenien-
tes (municípios, empresas, etc.) con-
tribuam com dados para a plataforma, 
verifi cou-se a necessidade de realizar 
um conjunto de levantamentos essen-
ciais para o seu bom funcionamento, 
tendo em conta o desafi o das novas 
competências da CIMAT. A plataforma 
possui neste momento 80 camadas 
para acesso livre e mais de 300 cama-
das para utilizadores registados.
O Observatório do Alto Tâmega resul-
ta da candidatura ao aviso NORTE-50-
2016-12 – Promoção das TIC na Admi-
nistração e Serviços Públicos.

CIMAT LANÇA 
OBSERVATÓRIO 

DE DADOS DO 
ALTO TÂMEGA
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AUTARQUIA 
APOIA 

MUNÍCIPES NA 
REALIZAÇÃO 
DE QUEIMAS

A Comunidade Local dos Baldios 
de Covas do Barroso, com o 
apoio da Cooperativa Agrícola 

de Boticas (CAPOLIB), viu aprovada, 
no passado mês de agosto, uma candi-
datura ao Fundo Ambiental - Aviso n.º 
5325/2020 – Gestão da Biodiversidade 
e Reforço do Capital Natural - Candida-
tura n.º 103 “Aumento da Resiliência 
do Baldio de Covas do Barroso aos Fo-
gos Florestais, através da Valorização 
de Subprodutos resultantes da Gestão 
Florestal”, o que permitiu a valorização 
da Unidade de Baldio, mediante uma 
gestão ativa dos ecossistemas fl ores-
tais existentes, nomeadamente com a 
realização da gestão de combustíveis 
(resíduos fl orestais, invasoras e ma-
tos).
A aprovação da candidatura possibi-
litou a compra um trator de rastos e 
uma capinadeira de martelos, de for-
ma a garantir a diminuição da carga 
de combustíveis, tornando a Unidade 
de Baldio de Covas de Barroso mais 
resiliente à ocorrência de fogos fl ores-
tais, bem como aumentar e melhorar 
as áreas disponíveis para o apascenta-

BALDIOS DE COVAS DO BARROSO ADQUIRIRAM 
MATERIAL DE GESTÃO FLORESTAL

mento dos animais dos seus compar-
tes.
Foi também adquirida uma pá nivela-
dora para acoplar ao trator de rastos 
para proceder à benefi ciação de infra-
estruturas fundamentais (rede viária 
fl orestal e corta-fogos), garantindo 
assim uma maior compartimentação 
da extensa mancha de pinheiro bravo 
existente na Unidade de Baldio.

Além disso, alguns dos combustíveis 
de maior dimensão e lenhifi cados fo-
ram aproveitados para a produção de 
estilha e posterior compostagem, con-
tribuindo para a melhoraria da fertili-
zação dos solos dos compartes que in-
tegram a Comunidade Local de Covas 
do Barroso, sendo para isso necessário 
o aluguer de um bio triturador para a 
trituração dos combustíveis.

O Município de Boticas, através 
do Gabinete Técnico Florestal 
(GTF), em colaboração com 

os Bombeiros Voluntários de Boticas 
(BVB) tem disponibilizado meios de 
apoio à realização de queimas no Con-
celho.
Após o registo na plataforma “Queimas 
e Queimadas”, do Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas 
(ICNF), os munícipes que necessitem 
de ajuda para a realização de queimas 
de matos cortados e amontoados po-

dem solicitar apoio junto da Câmara 
Municipal, de forma a que a eliminação 
de sobrantes resultantes de explora-
ções agrícolas ou fl orestais seja feita 
em segurança, evitando-se assim a 
ocorrência de incêndios rurais.
Os Sapadores Florestais e a Equipa de 
Intervenção Permanente (EIP) acom-
panham e auxiliam os proprietários 

durante a realização das queimas, as-
segurando uma rápida intervenção em 
caso de necessidade.
De referir que este apoio decorre no 
âmbito da candidatura “Apoio à Rea-
lização de Queimas – Prevenção dos 
Fogos Florestais”, apresentada pelo 
GTF do Município de Boticas ao Fundo 
Florestal Permanente.

MUNDO RURAL
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Com o intuito de contribuir para 
a dinamização do comércio tra-
dicional e do setor da restau-

ração e, simultaneamente, incentivar 
as pessoas a apoiarem os empresários 
do Concelho, que devido à crise pan-
démica de Covid-19 tiveram de sus-
pender durante vários meses as suas 
atividades, a Câmara Municipal de Bo-
ticas em colaboração da Mais Boticas 
– Associação Empresarial Botiquense, 
promoveu o Programa de Dinamização 
da Restauração e do Comércio Local 
designado de “Viver Boticas”.
Este concurso, que decorreu de julho 
a dezembro de 2020, permitiu aos co-

merciantes e estabelecimentos ade-
rentes entregar um cupão, por cada 
10 euros de compras ou consumos, 
aos seus clientes que, após o preen-
chimento e inserção dos impressos na 
tômbola situada no Átrio da Câmara 
Municipal, fi caram habilitados a ga-
nhar vales de compra para gastar no-
vamente no comércio e restauração do 
Concelho.
A iniciativa permitiu premiar 50 pes-
soas, através da realização de cinco 
sorteios, sendo que em cada um deles 
foram atribuídos 10 vales no valor de 
100 euros. 
Segundo o Presidente da Câmara, Fer-

nando Queiroga, “esta iniciativa supe-
rou as expetativas e permitiu reduzir 
alguns dos impactos negativos que a 
pandemia de Covid-19 está a ter nos 
setores do comércio e da restauração”, 
acrescentando que “de certa forma ge-
rou-se uma onda de solidariedade para 
ajudar os empresários do nosso Con-
celho, com os munícipes a aderirem 
em grande número a esta iniciativa”.
“A saúde da nossa população é a nossa 
principal prioridade, porém continu-
amos empenhados em implementar 
medidas que permitam dar algum âni-
mo aos empresários e impulsionar a 
economia local”, disse o autarca.

PROGRAMA PROGRAMA “VIVER BOTICAS”“VIVER BOTICAS” ATRIBUIU ATRIBUIU
5 MIL EUROS EM PRÉMIOS5 MIL EUROS EM PRÉMIOS

24 ECONOMIA

GRAVAÇÕES EM BOTICAS PARA 
PROGRAMA DA RTP

O Concelho de Boticas foi palco 
de fi lmagens para a série da 
RTP, “Entre o Mar e a Terra”, 

programa que retrata os usos, cos-
tumes e tradições de determinada 
região do país.
Em destaque estiveram as ativida-
des agrícolas que ainda se mantêm 
em uso no Concelho, bem como al-

guns dos melhores produtos locais, 
entre os quais a Carne Barrosã e o 
Mel de Barroso, ambos com selo de 
Denominação de Origem Protegida 
(DOP), o porco e o fumeiro, o cabrito 
e, também, a batata.
Mais uma oportunidade de promo-
ção e divulgação do Concelho de 
Boticas, dos seus produtos e da 

vasta riqueza natural e paisagísti-
ca que caraterizam este território, 
classifi cado como Património Agrí-
cola Mundial.
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE APOIOS 
À PRODUÇÃO NACIONAL (BASE LOCAL)

Decorreu no passado dia 12 de 
janeiro, no Auditório Munici-
pal de Boticas, uma sessão de 

esclarecimentos sobre o Programa de 
Apoio à Produção Nacional (Base Lo-
cal), no âmbito do Programa Opera-
cional Regional do Norte 2020 (NORTE 
2020).
A iniciativa contou com a presença do 
Presidente da Mais Boticas – Asso-
ciação Empresarial Botiquense, Paulo 
Aleixo, do Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Guilherme Pires, e do Pri-
meiro Secretário da Comunidade In-
termunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), 
Ramiro Gonçalves, que explicou os 
moldes e os tipo de fi nanciamentos 
previstos no programa.
Com uma verba FEDER de mais de 7 
milhões de euros, o PAPN destina-se às 
micro e pequenas empresas sediadas 
nos seis municípios do Alto Tâmega, 
abrangendo vários setores de ativida-
de, nomeadamente Indústria, Turismo 
e Atividades de Saúde Humana e Apoio 
Social, tendo como objetivos incentivar 

No seguimento da cerimónia 
de atribuição de prémios aos 
melhores alunos e da entrega 

das bolsas de estudo aos estudantes 
universitários, decorreu no mês de 
dezembro, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, o Webinar “Empreende o 
Futuro”, orientado pelo Primeiro Secre-
tário da Comunidade Intermunicipal do 
Alto Tâmega, Ramiro Gonçalves.
A iniciativa, organizada no âmbito do 
projeto CLDS 4G “Boticas ComVida” 
com o apoio da CIMAT, foi dirigida aos 
jovens do Concelho, com o intuito de 
os incentivar a tornarem as suas ideias 
em projetos inovadores e contribuírem 
para o desenvolvimento da região, 
através de oportunidades de negócio 
viáveis e com futuro.
Ao longo da sessão, Ramiro Gonçalves 
abordou a questão do empreendedo-
rismo e apresentou algumas dicas para 

a produção nacional de natureza local, 
apoiando as necessidades de investi-
mento do tecido empresarial da região.
Segundo Ramiro Gonçalves, “é impor-
tante que os empresários do Alto Tâ-
mega, e em particular os do Concelho 
de Boticas, se candidatem a este apoio,  
podendo benefi ciar de uma taxa de fi -
nanciamento de 55%”.

“O PAPN de base local, que está afe-
to ao Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial do Alto Tâmega, 
permite que os empresários elegíveis 
possam encarar o futuro com mais oti-
mismo e ver as suas atividades cres-
cer”, disse Ramiro Gonçalves.
As candidaturas ao programa decorre-
ram até 26 de fevereiro de 2021.

JOVENS DO CONCELHO PARTICIPARAM NO 
WEBINAR “EMPREENDE O FUTURO”

estimular os jovens a promoverem ini-
ciativas criativas no Alto Tâmega.
O Presidente da Câmara de Boticas, 
Fernando Queiroga, que também as-
sistiu à conferência, referiu que “o exe-
cutivo municipal continua empenhado 
em atrair e fi xar população no nosso 
Concelho e uma das formas de isso 

acontecer é mostrar aos mais jovens 
que aqui também podem ser bem-su-
cedidos a nível profi ssional, sendo uma 
mais-valia apresentarem ideias inova-
doras que possam vir a ser modelos 
de negócio e que sejam geradoras de 
criação de postos de trabalho e de di-
nâmicas económicas para a região”.
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A campanha de vacinação contra 
a gripe sazonal, destinada a 
pessoas com 65 ou mais anos 

e pessoas com doenças crónicas, reali-
zou-se este ano, fruto das precauções 
necessárias por causa da pandemia 
de covid-19, nas diferentes aldeias do 
Concelho, decorrendo no âmbito de 
um acordo entre o Centro de Saúde 
de Boticas, Câmara Municipal e Juntas 
de Freguesia, o que permitiu evitar a 
deslocação e grandes aglomerados de 
pessoas junto à Unidade de Saúde lo-
cal para a toma da vacina, servindo 
também para proteger as populações 
e minimizar os riscos de contágio por 
covid-19.
A campanha de vacinação decorreu 
entre os dias 19 e 26 de outubro, atra-
vés da deslocação de profi ssionais de 
saúde aos locais previamente estipu-

O novo Comandante do Regi-
mento de Infantaria 19 de 
Chaves, Coronel Jorge Torres, 

deslocou-se no início do mês de janei-
ro, ao Município de Boticas, para apre-
sentar cumprimentos ao Presidente da 
Câmara, no início das novas funções, 
reiterando a disponibilidade e o inte-
resse em manter o bom relacionamen-

Assinalando o centenário do 
nascimento de Nadir Afonso, 
arquiteto e pintor com ligações 

familiares ao Concelho de Boticas, a 
Fundação Nadir Afonso, com o apoio 
da Câmara Municipal de Boticas, 
promove o concurso escolar “Uma 
viagem pelas terras de Nadir...”.
O objetivo da iniciativa passa por 
incentivar as crianças e jovens do Alto 
Tâmega a envolverem-se no conheci-
mento do património cultural e artís-
tico, através da criação de trabalhos 
originais que englobem a vida e obra 
de Nadir Afonso e, simultaneamente, 
proporcionar às escolas a oportuni-
dade de desenvolverem conteúdos 
relacionados com a realidade artística 
nacional.
O concurso é dirigido aos alunos dos 
1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, 
Ensino Secundário ou equivalente e 
Educação Especial que frequentem 
as escolas que integram a Comuni-
dade Intermunicipal do Alto Tâmega 
(CIMAT).  

lados nas várias localidades do Con-
celho, fi cando apenas concluída no dia 
30 de novembro, com a vacinação na 
freguesia de Boticas e Granja, em vir-
tude  da elevada afl uência e da rutura 
de stock de vacinas, que não permitiu 
a conclusão nas datas inicialmente es-
tipuladas.
O Presidente do Município, Fernando 
Queiroga, destaca que “a saúde e o 
bem-estar da nossa população conti-
nua a ser a nossa maior preocupação, 
pelo que procuramos agir mediante as 
necessidades que vão surgindo”, subli-
nhando ainda que “este ano, devido às 
circunstâncias anormais, o número de 
pessoas vacinadas foi claramente su-
perior aos anos anteriores, o que obri-
gou a uma logística maior para fazer 
face à elevada procura da toma da va-
cina da gripe”. 

VACINAÇÃO GRIPE SAZONAL

NOVO 
COMANDANTE 

DO RI 19 VISITOU 
O MUNICÍPIO

to institucional que existe entre o RI 
19 e o Município.
O Presidente da Câmara agradeceu o 
gesto e sublinhou o trabalho profícuo 
que tem sido desenvolvido em parce-
ria, para benefício da população, no-
meadamente ao nível da prevenção 
dos fogos fl orestais, já que um proto-
colo existente entre as duas institui-
ções tem permitido que militares do 
RI 19 patrulhem as fl orestas na época 
crítica de incêndios fl orestais, numa 
ação “preventiva, mas também peda-
gógica”, que tem dado frutos, já que o 
número de ignições tem reduzido sig-
nifi cativamente.
Fernando Queiroga congratulou-se 

CONCURSO 
ESCOLAR “UMA 
VIAGEM POR 
TERRAS DE 
NADIR...”

ainda pela dinâmica evidenciada pelo 
RI19 e pela grande colaboração insti-
tucional, numa proximidade “louvável” 
com a sociedade civil, lembrando tam-
bém o papel fundamental que o exérci-
to tem desempenhado nestes tempos 
difíceis de pandemia.
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INVESTIR 
EM BOTICAS

1. Isenção de IMI por 5 anos
Para empresas que se instalem no Concelho e 
criem postos de trabalho.

2. Isenção de IMT
Relativo aos imóveis adquiridos pelas empre-
sas destinados à sua atividade.

3. Isenção de Derrama
Para as empresas com sede e atividade no 
Concelho.

4. Disponibilização de terrenos a custos 
reduzidos
Para instalação das empresas no Parque Em-
presarial.

5. Apoios monetários às empresas que 
criem até 4 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 50 meses de remu-
neração tendo por base o salário mínimo na-
cional (26.500,00€).

6. Apoios monetários às empresas que 
criem entre 5 e 10 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 70 meses de remu-
neração tendo por base o salário mínimo na-
cional (37.100,00€).

7. Apoios monetários às empresas que 
criem entre 11 e 50 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 90 meses de remu-
neração tendo por base o salário mínimo na-
cional (47.700,00€).

8. Apoios monetários às empresas que 
criem mais de 50 postos de trabalho
Apoio correspondente a a 110 meses de re-
muneração tendo por base o salário mínimo 
nacional (58.300,00€).

9. Isenção de taxas municipais em obras 
de urbanização e edifi cação
Para construção de instalações destinadas à 
atividade das empresas.

10. Apoios à modernização e promoção
Acompanhamento técnico na sumissão de can-
didaturas a programas e apoios comunitários.

11. Apoios à desburocratização e simpli-
fi cação
Acompanhamento técnico na sumissão de can-
didaturas a programas e apoios comunitários.

12. Isenção de taxas de publicidade
Pelo período de dois anos.

13. Redução ou Isenção das tarifas de 
instalação de contadores de água e liga-
ção de ramais de saneamento

BENEFÍCIOS 
E INCENTIVOS




