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ATA N.º 2/2021 1 

------- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas 2 

vinte horas, nos termos do n.º 1 do art.º 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 3 

setembro, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal de Gouveia 4 

no Auditório do Teatro Cine de Gouveia, com o objetivo de dar 5 

cumprimento à respetiva Ordem de trabalhos.------------------------------------ 6 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 7 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 19 8 

de fevereiro de 2021 9 

a) Informações e leitura resumida do Expediente 10 

b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 11 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 12 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 13 

III - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 14 

Ponto 1 - Discussão e Votação da Proposta da 2.ª Revisão ao Orçamento 

e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de 

Gouveia do ano de 2021 

Ponto 2 - Discussão e votação da Proposta de nomeação do Auditor 

Externo BDO & Associados – Sociedade de Revisores 

Oficiais, Lda, para Certificação Legal das Contas de 2020 e 

2021 

Ponto 3 - Discussão e votação da Proposta de Definição dos Requisitos 

de Recrutamento no âmbito dos Procedimentos Concursais 

relativos ao Provimento de Cargos de Dirigentes Intermédios 

de 3.º Grau 

Ponto 4 - Discussão e votação da Proposta de Atribuição de Subsídios 

às Atividades a desenvolver pelas Juntas de Freguesia do 

Concelho de Gouveia 

Ponto 5 - Recomendação da Bancada da CDU no sentido de captação de 

investimentos inovadores capazes de criar riqueza no concelho 

e de atrair e fixar população 

Ponto 6 - Discussão e votação da Proposta da Bancada da CDU no 

sentido de dinamização de novas respostas de 

acompanhamento a seniores 

Ponto 7 -  Designação de representante da Assembleia Municipal de 

Gouveia para integrar a Comissão de Acompanhamento da 

candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 
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Ponto 8 - Apreciação da seguinte medida de resposta da Autarquia no 

âmbito da pandemia da doença COVID, praticada ao abrigo da 

Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro: 

• Isenção total do pagamento das taxas relativas ao 

Mercado Municipal e das taxas diárias de ocupação da 

Feira Semanal durante os meses de março e abril 

Ponto 9 -   Apreciação das seguintes Informações: 

I. Informações das Atividades do Senhor Presidente; 

II. Informação da Situação Financeira a 22/04/2021 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, 15 

tendo-se verificado as seguintes presenças: -------------------------------------- 16 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas 17 

Pardal Duarte Freitas (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), 18 

Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD), 19 

Fernando António Figueiredo Silva (PS), Ana Isabel Oliveira Martins 20 

Cardoso (PPD/PSD), Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), 21 

Ricardo Filipe Morgado de Sousa (PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do 22 

Nascimento Rebelo (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro 23 

(PS), Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), José António Rodrigues 24 

Manta (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), António de 25 

Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), Ana Mónica Silva Ferreira (PS), José 26 

Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), Fernando Manuel Pinto dos Santos 27 

(PPD/PSD), Mário José Gaudêncio Bento (PS), Daniela Figueiredo Gomes 28 

de Oliveira (PPD/PSD), Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU), 29 

Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona (PPD/PSD), Ana Paula 30 

Morgado Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias 31 

de Aldeias e Mangualde da Serra), Vítor Manuel Ribeiro Jordão da Silva 32 

(Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia Manuela 33 

Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos), 34 

Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta de 35 

Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), Fernando 36 

Manuel Carmo Henriques (Presidente da Junta de Freguesia de 37 

Folgosinho), João José Amaro (Presidente da Junta de Freguesia de 38 

Gouveia), Carlos António Videira Coelho (Presidente da Junta de 39 

Freguesia da União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António 40 

José Direito Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), 41 

Vítor Manuel dos Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de 42 
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Paços da Serra), Pedro Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de 43 

Freguesia de Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento 44 

(Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Rio Torto e 45 

Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço (Presidente da Junta de Freguesia 46 

de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente (Presidente da Junta de 47 

Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel Santinho Pacheco 48 

(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e Marco 49 

António Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 50 

de Tazem).----------------------------------------------------------------------------- 51 

------- Solicitaram os Senhores Deputados Maria Helena Marques 52 

Gonçalves (PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques 53 

(PPD/PSD), Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS), Fernando José Cabral 54 

da Silva (CDS/PP) e António Jorge Ferreira Borges (PPD/PSD) a respetiva 55 

substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 56 

setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 57 

janeiro, cabendo a mesma a Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso 58 

(PPD/PSD), António de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), Ana Mónica 59 

Silva Ferreira (PS), José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP) e Fernando 60 

Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD), nos termos do art.º 79.º do citado 61 

diploma legal.-------------------------------------------------------------------------- 62 

------- Verifica-se, portanto, a falta do Senhor Presidente da Junta de 63 

Freguesia de União de Freguesia de Melo e Nabais, Salvador da Cruz Dias. 64 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 65 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente 66 

para deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.------- 67 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 68 

19 de fevereiro de 2021 69 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata n.º 1/2021 da 70 

sessão ordinária de 19 de fevereiro de 2021, tendo sido a mesma aprovada, 71 

pela maioria, dos presentes.--------------------------------------------------------- 72 

Os Senhores Deputados Fernando António Figueiredo Silva (PS), 73 

Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU), Ana Isabel Oliveira Martins 74 

Cardoso (PPD/PSD), António de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), 75 

Fernando Manuel Pinto dos Santos (PPD/PSD) e Senhores Presidentes das 76 

Juntas de Freguesia de Arcozelo da Serra e da União de Freguesias de 77 

Moimenta da Serra e Vinhó, porque não estiveram presentes na respetiva 78 

reunião, não participaram na discussão e votação da Ata, como determina o 79 

n.º 3 do art.º 34.º do CPA.----------------------------------------------------------- 80 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 81 



 
 

A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A  
  

 4 

------- A 1.ª Secretária da Mesa deu conhecimento da correspondência 82 

recebida, desde a efetivação da última reunião da Assembleia Municipal e 83 

que a seguir se discrimina: ---------------------------------------------------------- 84 

i) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Envio, para 85 

conhecimento da Assembleia Municipal, documentos relacionados 86 

com a empresa intermunicipal Águas Públicas da Serra da Estrela; 87 

ii) ANAM – Associação Nacional de Assembleias:- Envio de 88 

questionário para o estudo “Direito de Oposição e o Impacto da 89 

Pandemia Covid-19 no funcionamento da Democracia Local”; 90 

iii) Senhora Deputada Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS):- 91 

Solicita a sua substituição na sessão ordinária de 19/02/2021; 92 

iv) Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 93 

Moimenta da Serra e Vinhó:- Comunica a sua substituição na 94 

sessão da Assembleia de 19/02/2021 pelo membro desta Junta 95 

Eduardo Manuel Domingues Trepado; 96 

v) Senhor Deputado Fernando António Figueiredo Silva (PS) – 97 

Solicita a sua substituição na sessão ordinária de 19/02/2021; 98 

vi) Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP):- 99 

Comunica a sua substituição na sessão ordinária de 19/02/2021 pelo 100 

eleito José Manuel Mendes de Oliveira; 101 

vii) Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Gouveia:- 102 

Envio de convocatória para a reunião do Conselho Municipal de 103 

Educação que se realizou no dia 16 de março, pelas 15h00m; 104 

viii) Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra:- 105 

Comunica a sua substituição na sessão da Assembleia de 19/02/2021 106 

pelo membro desta Junta Valdemar Ribeiro; 107 

ix) Senhor Deputado Constantino Duarte Gomes de Matos:- 108 

Justificação de falta à sessão da Assembleia Municipal de 109 

19/02/2021; 110 

x) ANAM – Associação Nacional de Assembleias:- Informam que 111 

em parceria com a CVEL – Centro de Valorização de Eleitos Locais, 112 

para 2021, estão projetados alguns webinários, dos quais 113 

posteriormente darão conhecimento, informando ainda que se 114 

encontram a ultimar a passagem da RAML – Revista das 115 

Assembleias Municipais e Eleitos Locais para formato digital. 116 

xi) Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Gouveia:- 117 

Envio da ordem de trabalhos para a reunião do Conselho Municipal 118 

de Educação que se realizou no dia 16 de março, pelas 15h00m; 119 
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xii) Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Figueira de 120 

Castelo Rodrigo:- Envio, para conhecimento, de documento relativo 121 

à criação de novas circunscrições do interior; 122 

xiii) Bancada Municipal da CDU: Envio de 123 

propostas/recomendações da CDU para serem discutidas e votadas 124 

na próxima sessão da Assembleia Municipal; 125 

xiv) Presidente da Assembleia Municipal da Guarda:- Pedido de 126 

informação se este órgão já procedeu à designação de representante 127 

da Assembleia Municipal de Gouveia para integrar a Comissão de 128 

Acompanhamento da candidatura da Guarda a Capital Europeia da 129 

Cultura; 130 

xv) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 131 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 2.ª 132 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia. 133 

xvi) Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Gouveia:- 134 

Envio de convocatória para a reunião do Conselho Municipal de 135 

Educação que se realizou no dia 18 de maio, pelas 15h00m; 136 

xvii) Centro de Valorização de Eleitos Locais:- Informa que no dia 137 

28 de abril, pelas 18h, será realizado um webinar do Centro de 138 

Valorização de Eleitos Locais (CVEL). 139 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 140 

------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 141 

Nespereira referindo o seguinte:---------------------------------------------------- 142 

“Desde 2014 que a Junta de Freguesia de Nespereira vem alertando o 143 

Município para uma irregularidade territorial relativo ao facto do Bairro 144 

de Polins não se encontrar inserido na Freguesia de Nespereira de acordo 145 

com a Carta Administrativa Territorial de Portugal.---------------------------- 146 

A Junta de Freguesia tem efetuado desde essa data diversas diligências 147 

junto de diferentes entidades, designadamente, a Direção Geral do 148 

Território, tal como já foi dado conhecimento ao Senhor Presidente da 149 

Câmara.-------------------------------------------------------------------------------- 150 

Esta alteração de limites territoriais é um processo moroso e que, 151 

obrigatoriamente, tenta envolver diferentes entidades, o que nem sempre é 152 

uma tarefa fácil, uma vez que é necessário conjugar todas as vontades.----- 153 

A Junta de Nespereira tem procurado das mais diversas formas resolver a 154 

situação e julga que o facto de, neste momento, estar em cima da mesa a 155 

Revisão do PDM, é uma boa oportunidade para se resolver esta 156 

irregularidade e outras que possam existir dando assim “o seu a seu 157 

dono”.---------------------------------------------------------------------------------- 158 
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Relembro que já nos pronunciamos sobre este assunto no período de 159 

discussão pública relativo à Revisão do PDM no processo de Gouveia, 160 

publicado em Diário da Republica de 23/02/2021, pelo que esperamos que 161 

esta situação seja tida em conta.---------------------------------------------------- 162 

Por último, quero apenas referir que os moradores da Urbanização Polins 163 

ao darem conta que não estão enquadrados na Freguesia de Nespereira 164 

quando fizeram o preenchimento do Censos 2021, demonstraram o seu 165 

descontentamento e a sua indignação, uma vez que, como o Senhor 166 

Presidente sabe, toda a limpeza e manutenção daquele Bairro é efetuada 167 

pela Junta de Nespereira. Os seus moradores estão recenseados em 168 

Nespereira e as suas habitações estão registadas na Freguesia de 169 

Nespereira.----------------------------------------------------------------------------- 170 

Para terminar, quero estar convicto que o Município vai aproveitar a 171 

Revisão do PDM para resolver de uma vez por todas a tal situação”.------- 172 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 173 

Gouveia iniciando a sua intervenção por mais uma vez fazer uma alusão ao 174 

feliz acontecimento do 25 de Abril. Este ano comemoramos os 47 anos 175 

com um significado muito especial. São os 47 anos do Dia da Liberdade, 176 

mas também se celebram os 45 anos de institucionalização do Poder 177 

Democrático, portanto 45 anos das primeiras eleições para o Poder Local e 178 

também se regista os 45 anos da votação e aprovação da Constituição da 179 

República.------------------------------------------------------------------------------  180 

O registo de dois acontecimentos muito importantes que mereciam do 181 

ponto de vista institucional uma comemoração diferente daquela que o 182 

Município nos vem habituando desde há anos a esta parte.--------------------- 183 

Entendemos que a pandemia, de facto, pode explicar muita coisa, mas no 184 

que diz respeito ao 25 de Abril, continuamos a comemorar numa redoma e 185 

termos como pretexto a pandemia para não extravasarmos a nossa 186 

satisfação, o nosso sentimento de uma forma mais popular, isto é, fazendo 187 

com que o 25 de Abril continue a sair à rua é, no seu entender, muito 188 

pernicioso. Pelo menos, o içar das bandeiras com o cantar do Hino 189 

Nacional poderia ser uma singela cerimónia, de carácter público, muito 190 

fácil de realizar.----------------------------------------------------------------------- 191 

Associado ao 25 de Abril, não podia deixar de registar o Dia 1.º de Maio, 192 

Dia do Trabalhador. Como vem acontecendo a Junta de Freguesia de 193 

Gouveia vai assinalar esta data, com um concerto musical da Aurora Pinto 194 

naquele espaço do Teatro Cine e exortava todos a participarem nesse 195 

concerto presencialmente ou através dos canais digitais ou através da rádio. 196 
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Mas, sobretudo, que comungassem desse significado importante que deve 197 

representar para todos o Dia do Trabalhador.------------------------------------- 198 

Depois, continuou a sua intervenção referindo-se ao estado degradado de 199 

muitos arruamentos e vias, mormente a generalidade dos caminhos rurais e 200 

suburbanos, permitindo-se fazer o seguinte reparo: estão na primavera; com 201 

certeza que Município já pensou ou terá alguma coisa programada para 202 

tapar os inúmeros buracos que se notam nas mais diversas vias municipais 203 

e arruamentos urbanos, pelo que alerta para a necessidade imperiosa de a 204 

Câmara ter um olhar atento para esta situação. Já aqui defendi muitas vezes 205 

a elaboração de um género de “plano de recuperação da rede viária 206 

municipal” que contemple estas vias, porque são importantes para a 207 

mobilidade de pessoas e para quem trabalha na agricultura. Mais referiu 208 

que está disponível a enviar registos fotográficos de alguns casos mais 209 

gritantes, como é o caso do Caminho das Bejas, Caminho de Barreiros, 210 

entre outros, pois não há caminho rural nenhum que seja pavimentado a 211 

alcatrão que não esteja esburacado e, portanto, é precisa uma atenção muito 212 

especial para estas situações, agora que se aproxima o verão, tempo 213 

propício para a tapagem de buracos com aplicação de betuminoso.----------- 214 

Da mesma forma, voltou a alertar para a necessidade de pavimentação dos 215 

Caminhos do Azeveiro e de Jancão, consignados em Orçamento e a estrada 216 

do Curral do Negro; pela ultima informação prestada pelo Senhor 217 

Presidente da Câmara, apontava para Maio o início destes trabalhos, pelo 218 

que questionou se essa calendarização ainda se mantém.----------------------- 219 

No que diz respeito a intervenções mais profundas, que exigem maquinaria 220 

mais pesada e mão de obra especializada como são os caminhos florestais, 221 

as Juntas de Freguesia foram instadas a indicar através do Gabinete 222 

Técnico Florestal a sinalização de quatro caminhos prioritários que 223 

necessitassem duma intervenção deste género. No caso concreto da 224 

freguesia de Gouveia fizemos a indicação desses caminhos que 225 

consideramos importantes como espaços, limites e fronteiras de contenção  226 

e combate aos incêndios florestais. Estes caminhos constituem linhas de 227 

salvaguarda e de prevenção para a época dos incêndios. Pretendia saber o 228 

ponto de situação deste assunto de grande relevância no contexto da rede 229 

viária do Município.------------------------------------------------------------------ 230 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) que, 231 

em nome da bancada da CDU, fez a seguinte evocação ao 25 de Abril:------ 232 

“Comemoraram-se 47 anos desde a gloriosa Revolução do 25 de Abril. 233 

Brevemente poderemos dizer que já vivemos mais tempo em Democracia 234 

do que em Ditadura.------------------------------------------------------------------ 235 
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Numa altura em que surgem os fantasmas do fascismo e em que se tenta 236 

reescrever a história e fazer crer que antigamente é que era bom, urge 237 

reafirmar os valores das conquistas de Abril e todo o progresso que 238 

trouxeram ao país.-------------------------------------------------------------------- 239 

Saudamos assim o 25 de Abril!----------------------------------------------------- 240 

Saudamos também o 1.º de Maio e a luta dos trabalhadores reafirmando a 241 

justeza dessa mesma luta cada vez mais atual, paz, pão, educação, mas 242 

também saúde, igualdade e solidariedade.---------------------------------------- 243 

A luta dos povos numa fase da história em que o imperialismo mostra 244 

como nunca as suas garras e que nos pode conduzir à guerra, à fome e à 245 

pobreza uma vez mais.”-------------------------------------------------------------- 246 

O ano de 2021 está a ser um ano relativamente chuvoso e que irá conduzir 247 

a um grande desenvolvimento da vegetação que, depois de seca, corre o 248 

risco de ser pasto para as chamas. Perante este cenário, poderá o Senhor 249 

Presidente da Câmara e o Senhor Presidente dos Bombeiros, informar esta 250 

Assembleia se os Bombeiros Voluntários de Gouveia se encontram 251 

devidamente apetrechados em termos de meios humanos, técnicos, 252 

logísticos e económicos para fazer face a um verão que pode ser 253 

complicado.---------------------------------------------------------------------------- 254 

Um outro assunto prende-se com as pragas que, nos últimos anos, têm 255 

assolado o país. Pragas de insetos que se traduzem em elevados prejuízos. 256 

O nosso concelho não foi exceção. Em anos anteriores o Município tem 257 

comparticipado largadas de insetos auxiliares para combater a vespa das 258 

galhas do castanheiro. Deste modo, perguntou se o Município vai uma vez 259 

mais este ano comparticipar essas largadas.--------------------------------------- 260 

Relativamente ao controlo da vespa asiática, alguns concelhos próximos 261 

estão a apostar na colocação de armadilhas para captura das vespas 262 

fundadoras. Perguntou se a Câmara Municipal de Gouveia tem em vista 263 

algum plano semelhante.------------------------------------------------------------- 264 

Relativamente à pavimentação, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 265 

de Gouveia já referiu, a CDU reforça esse alerta uma vez mais, os 266 

pavimentos encontram-se em muito mau estado. Por exemplo, a Rua da 267 

Cardia, encontra-se com lajes partidas e, sobretudo, esquinadas que põem 268 

em risco a segurança dos transeuntes. Pretendia saber para quando uma 269 

intervenção definitiva.---------------------------------------------------------------- 270 

Relativamente ao património de Gouveia, a CDU pretende alertar para o 271 

estado lastimoso em que se encontra o Paço de Melo. É um património de 272 

enorme valor e importância, propriedade da Câmara Municipal de Gouveia 273 

e em risco iminente de ruína. O que é que a Câmara pretende fazer com 274 
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aquele espaço? Tem prevista uma data para início das obras de 275 

recuperação? O estado da estrutura faz recear o pior. É urgente proceder à 276 

sua recuperação.----------------------------------------------------------------------- 277 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, uma 278 

vez que foi questionado pelo Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 279 

na qualidade de Presidente dos Bombeiros de Gouveia, sobre a situação do 280 

DECIR que se inicia a 15 de maio, informou que, em termos humanos e de 281 

material, estão preparados. Em termos de equipamento de proteção 282 

individual de cada bombeiro não estarão tão bem como previam, mas pode 283 

informar que, na última reunião de Direção, realizada na passada quarta 284 

feira, a Direção dos Bombeiros, apesar da nada favorável situação 285 

económica que a pandemia e tudo o resto os conduziu, decidiu fazer um 286 

investimento superior a €1.000 para adquirir mais algum equipamento para 287 

os bombeiros da corporação. Estarão em prevenção, disponíveis e atentos e  288 

estão todos confiantes que, da parte dos bombeiros, haverá a resposta 289 

necessária aos pedidos e às intervenções que forem necessárias.-------------- 290 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 291 

iniciando a sua intervenção falando de Abril, da importância da 292 

comemoração institucional do Dia da Liberdade, da Democracia e do 293 

Desenvolvimento, mas também do dia do Poder Local. Poder Local que é 294 

também o garante das bases da nossa Democracia.------------------------------ 295 

Marcar institucionalmente a celebração do 25 de Abril é assumir a 296 

representatividade simbólica das funções para que todos nós fomos eleitos. 297 

Compreender que estas funções, as funções de Deputados, de Vereadores, 298 

de Presidentes de Junta ou de Câmara são representações simbólicas do 299 

processo democrático.---------------------------------------------------------------- 300 

Compreender que, pese embora, eventualmente, o Senhor Presidente da 301 

Câmara pudesse desempenhar funções similares, se o processo democrático 302 

não fosse uma conquista de Abril, jamais nós e, nomeadamente, eu que sou 303 

Mulher, jamais, enquanto cidadã gouveense, desempenharia as funções que 304 

desempenho nesta Assembleia Municipal se Abril não tivesse acontecido.  305 

As Assembleias de Freguesia e a Assembleia Municipal, é o local de 306 

expressão direta dos direitos democráticos. Não é no facebook, nas redes 307 

sociais, na praça pública que a democracia acontece. É aqui. Esta é a Casa 308 

da Democracia e nós somos o símbolo vivo, somos a construção, somos os 309 

garantes da construção desse processo democrático.----------------------------- 310 

Por isso, também, no passado, estas comemorações eram promovidas e 311 

dinamizadas pelo Presidente da Assembleia que, ao longo destes quatro 312 

anos, se omitiu do seu papel dinamizador.---------------------------------------- 313 
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Devolvo-lhe o seu gracejo Senhor Presidente dado na última Assembleia 314 

“em casa de ferreiro espeto de pau”!----------------------------------------------- 315 

Remarco as palavras do Senhor Presidente da República “que o 25 de Abril 316 

viva sempre como gesto libertador e refundador da história. Que saibamos 317 

fazer desta nossa história de presente e de futuro querendo muito mais e 318 

muito melhor. Nós somos esse Portugal, nós somos esta terra. Que 25 de 319 

Abril se cumpra!”--------------------------------------------------------------------- 320 

Celebremos também o 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, lembrando que a 321 

elevada taxa de pobreza que vivemos em Portugal, recai sobre aqueles que 322 

trabalham e que mais baixos rendimentos têm. Dignificar o valor do 323 

trabalho passa também por fazer um combate que temos que travar para 324 

lutar contra esta exploração do trabalho e talvez isso nos possa ajudar a sair 325 

da nossa interioridade.---------------------------------------------------------------- 326 

Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara, a Senhora Deputada deu 327 

conta de que, no passado mês, foi publicado pela Lusa a notícia anunciada 328 

pela Associação de Municípios da Cova da Beira de que treze Municípios 329 

da Beira Interior vão passar a dispor de uma plataforma de gestão das redes 330 

de água para gerir e melhorar as perdas verificadas. O projeto foi 331 

implementado na sequência de um levantamento de todas as redes de água 332 

de abastecimento público e das águas residuais. Foi feito o cadastro, 333 

permitindo a partilha de informação e o acompanhamento de toda a 334 

atividade.-------------------------------------------------------------------------------  335 

É um investimento no valor de dois milhões e meio de euros para instalar 336 

nas autarquias o equipamento e a solução de software numa única 337 

infraestrutura.-------------------------------------------------------------------------- 338 

Neste processo, apesar de não fazer parte dos Municípios da Cova da Beira, 339 

está englobado o Município de Gouveia. Pretende-se com este projeto 340 

erradicar o desperdício, contribuir para a sustentabilidade do território e do 341 

mundo, diz a notícia e, sabemos, também, que já saiu no Diário da 342 

República, a 13/11/2020, o anúncio do processo concursal.--------------------  343 

Deste modo, pretendia saber por que razão não foi dada a conhecer nem 344 

aos Vereadores do executivo, nem a esta Assembleia, a necessidade deste 345 

avultado investimento e esclarecimento sobre a eventual duplicação de 346 

serviços e de funções, nomeadamente, com a empresa Águas Públicas da 347 

Serra da Estrela.----------------------------------------------------------------------- 348 

Lembrou que Melo é uma freguesia rica na história e nos saberes das suas 349 

gentes, marcada com nomes como Vergílio Ferreira ou Joaquim Tenreiro, 350 

que levaram as suas competências e o orgulho das nossas gentes daqui pelo 351 

mundo.----------------------------------------------------------------------------------  352 
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Há vinte e um anos que Melo anseia por ver o Paço de Melo sobreviver à 353 

degradação dos anos que vão passando. É um edifício histórico e querido 354 

por todos nós mas, sobretudo, pelos melenses. O risco de ruína é evidente, 355 

o abandono é incontornável. O que pretende o Município fazer perante esta 356 

situação?-------------------------------------------------------------------------------- 357 

Para finalizar e no que diz respeito à correspondência recebida pela 358 

Assembleia Municipal, há dois dias aconteceu um webinar, contudo, não 359 

foi dado muito destaque a este acontecimento. Seria importante em outras 360 

situações futuras fazer um pouco de destaque a este tipo de ocorrências que 361 

pensa que são importantes em termos de informação e de dinamização do 362 

próprio conhecimento e do processo democrático da Assembleia.------------  363 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade 364 

(PPD/PSD) iniciando a sua intervenção apresentando os seguintes Votos de 365 

Pesar: em primeiro lugar, por todos aqueles que no nosso concelho 366 

partiram vítimas da Covid-19, essa doença que veio assolar o mundo.------- 367 

Em segundo, lembrou um grande autarca, empreendedor e defensor de 368 

causas justas, Almeida Henriques, militante do PSD no Distrito de Viseu, 369 

um Homem que deu um grande contributo não só para a política local, 370 

como também a nível nacional.----------------------------------------------------- 371 

Não podemos deixar de lembrar também um Homem de grandes causas, 372 

beirão de gema e que nunca se esqueceu da terra que o viu nascer, Jorge 373 

Coelho, militante do PS.------------------------------------------------------------- 374 

De seguida, a Senhora Deputada deixou registada em Ata a seguinte 375 

evocação ao 25 de Abril:------------------------------------------------------------- 376 

“Comemorámos recentemente o 25 de Abril de 1974. 47 anos de 377 

Liberdade. Vivemos há um ano com uma pandemia avassaladora que nos 378 

retirou um pouco dessa Liberdade. Liberdade de viver e de conviver 379 

socialmente, liberdade de circular livremente. Tão simplesmente 380 

liberdade.------------------------------------------------------------------------------ 381 

No entanto, continuamos livres de expressar os nossos sentimentos e com 382 

este sentimento de Liberdade congratular este executivo pelo incansável 383 

trabalho realizado durante este tempo de pandemia. Uma pandemia que 384 

teve o seus altos e baixos, e tem, e que não sabemos para quando o seu 385 

final.------------------------------------------------------------------------------------ 386 

A aproximação do Poder Local às populações foi e é notória, com o apoio 387 

a ser direcionado em todos os setores sem distinção.-------------------------- 388 

Há um ano, sem saber bem perante que tipo de doença estávamos, apenas 389 

que era altamente contagiosa, tivemos os nossos primeiros casos num lar 390 

do concelho. De imediato, o Município tomou as devidas providências e, 391 
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em conjunto, com a Direção do mesmo, colaborou, incessantemente, para 392 

o problema não se estender aos restantes idosos.-------------------------------- 393 

Posteriormente, as testagens em massa sempre que aparecia um surto 394 

numa das freguesias, uma forma de conseguirmos a contenção da 395 

transmissão do vírus. ---------------------------------------------------------------- 396 

O apoio ao comércio local, com várias campanhas, nomeadamente, ao 397 

nível do arrendamento e às prestações bancárias, o Programa Gouveia 398 

Entrega, com o apoio à restauração e, recentemente, a começar no 399 

próximo dia 3 de maio, mais um programa de incentivo à realização de 400 

compras no comércio local. Sem esquecer as empresas do concelho com o 401 

lançamento do programa Gouveia Invest II, que prevê um conjunto de 402 

medidas com o objetivo de proteger o emprego e estimular as atividades 403 

das empresas, em complemento com os apoios do Estado.--------------------- 404 

O apoio também à comunidade escolar, distribuindo computadores, 405 

tabletes e placas de internet.-------------------------------------------------------- 406 

Mais recentemente o apoio ao desporto com a testagem dos nossos atletas 407 

para assim voltarem a dar início à época desportiva.--------------------------- 408 

Manter o concelho vivo foi sem dúvida a vossa prioridade e foram sem 409 

dúvida um exemplo no combate à pandemia.------------------------------------- 410 

Mas não podemos esquecer muitos outros assuntos do interesse histórico e 411 

o nosso património local, pois é muito importante para quem cá vive e 412 

para aqueles que, em breve, esperamos que nos visitem, termos um 413 

património cuidado.------------------------------------------------------------------ 414 

Pergunto então: Vila Josephine, em Melo, para quando o início das obras; 415 

Paço de Melo, o que se pretende efetivamente deste edifício; os Paços do 416 

nosso Concelho, um edifício emblemático no coração da cidade, para 417 

quando uma intervenção de fundo.------------------------------------------------- 418 

Relativamente aos investimentos para o desenvolvimento do concelho, o 419 

Parque Voltaico é para avançar?-------------------------------------------------- 420 

Em tempos falou-se de um investimento comercial da marca “Continente” 421 

sempre está prevista a sua implementação?-------------------------------------- 422 

Congratulamo-nos, ainda, com o início das obras relativamente ao canil 423 

municipal, um projeto a pensar no bem-estar animal.”------------------------- 424 

Para finalizar, a Senhora Deputada apresentou ainda um assunto bastante 425 

pertinente que surgiu esta semana em Vila Nova de Tazem, mais 426 

precisamente no Posto Médico. Como deve ser do conhecimento geral, 427 

Vila Nova de Tazem tem há disposição dois médicos que, subitamente ou 428 

imprevistamente esta semana ficaram os dois de baixa, o que é muito mau 429 

para aquela comunidade. O Posto Médico em Vila Nova de Tazem não 430 
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serve só a comunidade desta freguesia, tem muitos outros utentes das 431 

freguesias limítrofes. Portanto, neste momento, o que a Senhora Deputada 432 

pede é que se tente perceber com quem dirige o Centro de Saúde de 433 

Gouveia, com a ULS da Guarda e esta instituição, o que é que se pode 434 

fazer, que medidas podem ser tomadas para evitarem, mesmo que seja 435 

temporariamente, o encerramento daquele Centro de Saúde.------------------- 436 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 437 

pretendendo, em primeiro lugar, fazer uma correção relativamente a uma 438 

intervenção sua na última sessão da Assembleia Municipal e que se prendia 439 

com a empresa APdSE e com o Regulamento do Serviço de Águas e 440 

Saneamento, em que mencionou que o Município de Oliveira do Hospital 441 

já teria aprovado o referido Regulamento. Foi um lapso seu e, portanto, 442 

queria corrigir.------------------------------------------------------------------------- 443 

Na altura da discussão do assunto, alertou para o facto de que o art.º112.º 444 

indicava a entrada em vigor do Regulamento em 01/01/2021, coisa que o 445 

Senhor Presidente garantiu que assim seria. No entanto, o que está 446 

publicado é que este Regulamento entra em vigor após a sua publicação no 447 

Diário da República desde que a entidade gestora reúna condições de 448 

prestar o serviço de abastecimento de água e recolha de águas residuais, 449 

que só entrou em vigor a 05/04/2021, ou seja, este mês.------------------------ 450 

Isto leva a colocar a seguinte questão: Quais as implicações que poderão 451 

advir para os consumidores, para a própria empresa e para a Câmara, no 452 

que concerne à gestão e cobrança de serviços e consumo de água dos 453 

clientes, ou seja, se as faturas que já foram rececionadas da APdSE se 454 

estarão ou não enquadradas num Regulamento que só este mês foi 455 

aprovado e já estão a receber faturas de janeiro, com consumos de 456 

dezembro.------------------------------------------------------------------------------ 457 

Relativamente à Feira do Queijo virtual, uma boa iniciativa da Câmara, 458 

decorridos, pelo menos, três meses, pretendia ser esclarecido se já há algum 459 

balanço desta iniciativa, como é que está a correr, qual o sucesso, se tem 460 

dados de consumidores, de produtores, qual o seu feedbak e se esta 461 

iniciativa, a ter sucesso, deve ou não continuar por mais tempo.--------------- 462 

No que diz respeito ao novo transporte urbano “Estrelinhas”, inaugurado há 463 

três anos, numa anterior sessão deste Órgão, o Senhor Presidente informou 464 

que o novo autocarro está pronto para começar a circular. Como ainda não 465 

o viu em circulação, gostava de saber se existiu mais algum problema que 466 

tenha atrasado a entrada em circulação do mesmo.------------------------------ 467 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 468 

questionando relativamente à forma como está a decorrer a vacinação no 469 
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concelho, nomeadamente, o número de pessoas vacinadas até ao momento, 470 

em que faixa etária é que está atualmente a decorrer a vacinação, se tem 471 

havido recusas à vacina, quem é que no momento está a proceder à 472 

convocatória para a vacinação e se tem sido dado conta de reações adversas 473 

à vacina.-------------------------------------------------------------------------------- 474 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) 475 

questionando o Senhor Presidente da Assembleia Municipal o porquê desta 476 

sessão da Assembleia não ter sido realizada na modalidade mista à 477 

semelhança da sessão de 19/02/2021, uma vez que não lhe parece que esta 478 

seja mais importante do que a anterior para que tenham que estar 479 

presencialmente.---------------------------------------------------------------------- 480 

Registou o seu lamento pelo facto de, apenas agora mais de dez anos 481 

depois da sua aprovação, tenha sido dado o passo necessário na criação do 482 

Conselho Municipal de Juventude (CMJ) e da valorização da juventude 483 

gouveense. Há sensivelmente quatro anos a esta parte foi pedido à 484 

Concelhia do PS que indicasse os representantes para a instalação do CMJ. 485 

Por alguma razão não avançou. A 28/02/2020 voltaram a reforçar o pedido 486 

e apenas agora, mais de um ano depois, se decide finalmente mais uma vez. 487 

A pandemia para este executivo tem mesmo as “costas largas”. Mas há 488 

quatro anos não havia pandemia e, em fevereiro de 2020, já existiam 489 

videochamadas e em abril de 2020 também já houve 25 de Abril.------------ 490 

Embora o CMJ, a nosso ver, seja de extrema importância e urgente a sua 491 

instalação, não se pode deixar a tentativa para seis meses antes das 492 

eleições. É um sinal claro de quando este executivo se lembra daquilo que é 493 

o futuro da nossa terra. A seis meses antes das eleições e seis meses antes 494 

do fim dos mandatos e que, infelizmente, ao fim de três horas de reunião, 495 

“n” propostas de resolução e “n” votações. Nada ficou implementado, 496 

numa clara falta de preparação por parte do Município, muito menos este 497 

cumprimento de agenda que teve alguma validade legal já que nem o 498 

principal órgão que valida tais decisões não ficou inteiramente definido.----  499 

É de lamentar, também, que quando foi sugerido por alguns representantes 500 

preocupados com o futuro não só das associações que representam, mas 501 

também o seu próprio futuro, sugeriram que fossem feitas mais reuniões e 502 

não só as quatro que estavam no Regimento. A resposta foi vaga. 503 

Felizmente que a vontade dos representantes foi claramente superior ao que 504 

o Município se tinha proposto para esta implantação. Bem sabemos 505 

também que nos últimos oito anos o executivo não teve nenhuma urgência 506 

em criar o CMJ. Teve dez anos de tentativas falhadas e tentou cumprir 507 

agenda mais uma vez este ano. Espera sinceramente que estes seis meses de 508 
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trabalho que faltam produzam algo positivo e que o CMJ não caia mais 509 

uma vez e não fique para as próximas eleições, porque, algum dia, as 510 

próximas eleições não vão chegar.------------------------------------------------- 511 

Num segundo ponto, o Senhor Deputado abordou a situação do Bairro 512 

Social de Vila Nova de Tazem. O Senhor Presidente da Câmara visitou há 513 

oito anos este bairro, repetiu a visita há quatro anos, pelo que quer acreditar 514 

que tenha prometido alguma coisa, porque caso não tenha prometido 515 

alguma coisa para aquela gente, ainda é mais gravoso o que o Senhor 516 

Deputado tem para dizer.------------------------------------------------------------ 517 

Desde há oito anos que ainda não foi feito nada para melhorar as condições 518 

destes gouveenses, porque também o são, certamente são os que mais 519 

necessitam, mais necessidades passam e, infelizmente, não conseguem 520 

condições melhores, caso contrário, não se sujeitariam ao que são 521 

obrigados.------------------------------------------------------------------------------ 522 

O relacionamento com a paróquia que detém metade das habitações não 523 

pode ser mais desculpa. As possíveis candidaturas a apoios também não 524 

podem ser mais desculpa. Já foi dito aqui várias vezes nesta Assembleia 525 

pelo Senhor Presidente da Câmara que o Município ia avançar ou ia meter 526 

mais um ponto no Orçamento para compensar um subsídio que viria. Aqui 527 

também se podia fazer a mesma coisa, na sua opinião.-------------------------- 528 

Se há tempo e dinheiro para aumentar cargos de vereação e de chefia 529 

desmedida, se há tempo para acumulação de cargos, tem que existir 530 

também tempo e dinheiro de uma vez por todas para resolver uma situação 531 

que se revela cada vez mais alarmante. O bem-estar e a garantia de boas 532 

condições de habitação a estas pessoas não é e não pode ser menos urgente 533 

do que qualquer ponto que vão abordar hoje. É urgente Senhor Presidente!- 534 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 535 

respondendo à questão do Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) no que 536 

diz respeito à realização da sessão em formato presencial. Assim, entendeu 537 

convocar a presente sessão em formato presencial, como forma de dar um 538 

sinal claro de que estão numa fase diferente da pandemia e até no 539 

seguimento daquilo que todo o País está a fazer e o exemplo que o próprio 540 

Governo está a dar em querer restabelecer a normalidade.---------------------- 541 

Aliás, também as Assembleias Municipais da Guarda e Fornos de Algodres 542 

se realizaram de forma presencial.-------------------------------------------------- 543 

Portanto, foi no sentido de dar a indicação de que, com os devidos 544 

cuidados, se possa começar a entrar numa normalidade de vida que todos 545 

precisam.------------------------------------------------------------------------------- 546 
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------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) 547 

começando por felicitar o Município pela reativação e realização do 548 

Conselho Municipal da Juventude e, acima de tudo, por ter deixado claro a 549 

intenção de que este seja um fórum participativo, de discussão de ideias e, 550 

sobretudo, virado para os jovens e para a sua participação na vida do 551 

Concelho.------------------------------------------------------------------------------ 552 

No seguimento da intervenção do Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) 553 

a Senhora Deputada teceu as seguintes considerações: o Conselho 554 

Municipal de Juventude é um Órgão do qual fazem parte representantes 555 

desta bancada, associações deste Concelho que estão inscritas no RNAJ – 556 

Registo Nacional do Associativo Jovem. Não fazem naturalmente parte 557 

todas as associações, porque nem todas serão jovens, mas tem a certeza 558 

absoluta - e pensa que as associações que lá estavam presentes poderão 559 

confirmar ou desmentir - de que o acompanhamento que este executivo faz 560 

às associações e aos jovens do concelho, e a Senhora Deputada faz parte de 561 

uma associação e, portanto, fala com conhecimento de causa, tem sido um 562 

acompanhamento que, apesar do Conselho Municipal de Juventude ser 563 

importante para que se debatam alguns assuntos, não lhe parece que algum 564 

dia alguma coisa tenha ficado por resolver ou por discutir devido à falta da 565 

criação deste Conselho Municipal da Juventude.--------------------------------- 566 

Este órgão é importante e é também importante que não se politiquize sob 567 

pena das associações que lá estão presentes e que não têm qualquer ligação 568 

partidária percam o interesse e deixem naturalmente de se sentir incluídas, 569 

mas acha que essa inclusão é feita quando o Município tem uma 570 

participação ativa no dia-a-dia das associações gouveenses.------------------- 571 

De seguida, felicitou o Município e os seus técnicos pela fantástica rota 572 

inaugurada recentemente, a Rota do Vale da Cadela, não só pela 573 

importância de incutir aos gouveenses a necessidade de se ligarem ao seu 574 

território e à natureza, como também por terem conseguido criar uma rota 575 

bonita e imponente, com pontos de interesse também muito importantes, 576 

sem terem que recorrer a clichés, como os baloiços e afins.-------------------- 577 

Acerca deste tema, gostaria de ser informada se estão previstos mais 578 

investimentos ou a execução de mais rotas ou percursos deste género.------- 579 

Para finalizar, deixou registado em Ata uma sugestão: nesta lógica de abrir 580 

cada vez mais os órgãos autárquicos aos cidadãos, desde a transmissão 581 

desta Assembleia Municipal, ao Conselho Municipal da Juventude ou ao 582 

Conselho Municipal da Educação, seria importante que o Município desse 583 

mais um passo nessa abertura. E essa abertura tem que ver com o 584 

Orçamento Participativo. O Orçamento Participativo é um mecanismo de 585 
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promoção de cidadania ativa e de democracia participativa voluntária que 586 

assenta na consulta direta aos cidadãos, dando-lhes oportunidade de 587 

proporem e de elegerem projetos de interesse para o concelho. O Município 588 

e o seu executivo, e este executivo em particular, tem sido um órgão de 589 

gestão de proximidade e parece-lhe que o Orçamento Participativo seria 590 

mais um passo importante nessa caminhada.------------------------------------- 591 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 592 

referindo que, na última sessão, que decorreu ainda sob as condicionantes 593 

do confinamento, a sua intervenção teve como foco a cultura, porque, tal 594 

como disse nessa altura, está nas nossas raízes, pois também é nos 595 

momentos mais difíceis que mais precisamos dela, para nos entreter, mas 596 

também para nos ensinar.------------------------------------------------------------  597 

Como por exemplo aconteceu com o percurso que a Aurora trilhou no The 598 

Voice kids, demonstrando um enorme talento, mas, tão ou mais importante, 599 

um foco em concretizar o seu sonho.----------------------------------------------- 600 

Por isso, os meus parabéns para ela e votos que o futuro lhe proporcione o 601 

sucesso que tanto merece ter na música, como também merecem muitas 602 

crianças e jovens no concelho que nos têm surpreendido nas mais diversas 603 

artes e como merecem todas as associações que desenvolvem o talento 604 

gouveense.----------------------------------------------------------------------------- 605 

Tal como disse nessa última Assembleia não há dúvidas de que a cultura 606 

tem passado, presente e futuro no nosso concelho.------------------------------- 607 

Por falar em artes, não posso deixar de assinalar também o regresso dos 608 

espetáculos a esta casa, já amanhã, na celebração do 1.º de Maio por parte 609 

da Freguesia de Gouveia e no desejo de que, em pleno processo de 610 

desconfinamento, a cultura pode ser segura para os artistas e para o 611 

público, seja num espectáculo musical, numa peça de teatro ou numa das 612 

sessões de cinema que regressam já a partir do dia 8 de maio ao Teatro 613 

Cine.------------------------------------------------------------------------------------ 614 

Continuando a olhar para o referido processo de desconfinamento, 615 

endereçou uma palavra de gratidão ao Município pelo apoio que tem 616 

prestado a diversas entidades desportivas do concelho na sua retoma. 617 

Afinal, a prática de exercício físico é essencial para graúdos mas, acima de 618 

tudo, no processo de desenvolvimento motor e cognitivo das crianças e 619 

jovens que serão o futuro de Gouveia.--------------------------------------------- 620 

Por último, parabenizou os Bombeiros Voluntários de Melo pelo seu 85.º 621 

aniversário e os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem pelo 56.º 622 

aniversário.----------------------------------------------------------------------------- 623 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 624 

iniciando a sua intervenção pela comemoração do 25 de Abril e que, na 625 

nossa realidade local, esta é de facto a nossa expressão dessa conquista. 626 

Saudou as iniciativas que existiram e que ainda se vão realizar, como o 1.º 627 

de Maio, e quem as realiza, esperando que, para o próximo ano, possamos 628 

ser mais ambiciosos na celebração dessa data, porque é uma data 629 

importante, independentemente para quem é de esquerda ou de direita. É 630 

importante para quem acredita na democracia, para quem não vai em 631 

extremismo, nem em falta de tolerância e, hoje, mais do que nunca, é 632 

importante para todos celebrarmos essa data.------------------------------------- 633 

De seguida abordou dois temas: um deles, e uma vez que é correspondente 634 

do Notícias de Gouveia, destacou o seu arquivo, disponível online, que tem 635 

praticamente as edições desde o seu início e, naquela altura, de 1974, as 636 

edições são maravilhosas, quase como sendo um património de Gouveia, 637 

que considera incrível e que muitos poucos Municípios terão. De facto 638 

quem quiser regressar ao passado é uma forma brutal de o fazer.------------- 639 

Ao consultar as edições deste jornal em que escreveu sobre o IC6, aquela 640 

estrada que é dramaticamente interrompida por um “morro” na zona de 641 

Oliveira do Hospital, verificou que já escreveu quatro crónicas sobre este 642 

tema, contudo, volta a falar dele, porque da última vez que abordou o 643 

assunto foi porque havia a esperança dele ser incluído no Plano Nacional 644 

de Investimentos, que acabou por ser. No entanto, depois com a “Bazuca 645 

europeia”, a pandemia e tudo mais, foi um dos investimentos que estava 646 

previsto ser incluído no PRR. Souberam agora que foi retirado.---------------  647 

Aliás, os próprios deputados socialistas tanto da Guarda, como de Coimbra, 648 

questionaram o Senhor Ministro das Obras Públicas, Dr. Pedro Nuno 649 

Santos, no sentido de saberem se isso condicionava ou não de alguma 650 

forma a execução da obra. Pensa que ainda não houve resposta.-------------- 651 

Tem noção que este é um tema importante não só para Gouveia, mas 652 

também para a Comunidade Intermunicipal.-------------------------------------- 653 

A última vez em que esta notícia foi publicada no Notícias de Gouveia, já 654 

se escrevia que “não havia paciência” para este tema, porquanto o mesmo 655 

tem anos e anos e a verdade é que a estrada não anda nem um metro!-------- 656 

Questionou o Senhor Presidente se a Câmara Municipal ou se a CIM_BSE 657 

tem alguma notícia relativamente à conclusão ou avanço dessa via tão 658 

importante. Refere isto em causa própria, pois ainda naquele dia teve que 659 

se deslocar de Coimbra, onde reside, e de facto faz muito pouco sentido 660 

para uma região com tantas pessoas a utilizar aquela via e está tão próxima 661 
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da região de Coimbra, demorar tanto tempo em estradas tão perigosas para 662 

chegar ao seu destino.----------------------------------------------------------------  663 

Questionou o Senhor Presidente se no que toca à chamada “Bazuca 664 

europeia” no geral, já sabem que aquilo que há relativamente ao Interior é 665 

pouco, mas se, seja ao nível do Município, seja na própria CIM_BSE, se 666 

houve alguma espécie de contributo ou se sabe de algo que possa informar 667 

e qual o impacto que essa “Bazuca europeia” possa ter no Município.------- 668 

Para finalizar a sua intervenção, no final de março tiveram a visita da 669 

Senhora Ministra Ana Abrunhosa ao Município de Gouveia para a 670 

inauguração de dois investimentos, a Papelmark e a Textura Wines. É 671 

sobretudo em tempos de crise, tempos difíceis que estas notícias nos 672 

deixam felizes e que venham mais. De facto o investimento privado, estes 673 

projetos são importantíssimos. Perguntou ao Senhor Presidente se haverá 674 

mais notícias destas, se podemos contar com melhores e mais boas notícias 675 

destas nos próximos meses, nos próximos tempos, porque é isto que 676 

também faz crescer as Regiões e os Municípios.--------------------------------- 677 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo o 678 

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 679 

“As flores de Abril indiferentes aos males que atingiram a humanidade 680 

nestes dias mais ou menos sofridos sorriem-nos como sempre, dando 681 

esperança e alento ao tempo que nos espera. A responsabilidade dos que 682 

aqui nos encontramos investidos pela confiança dos eleitores do concelho 683 

de Gouveia não pode diluir-se na gravidade de uma doença que atinge 684 

todos em todo o mundo. Devemos regozijarmo-nos com a vitória da ciência 685 

sobe esta ameaça global sem precedentes. Mas a nossa responsabilidade 686 

de autarcas é continuar a pôr todas as forças ao serviço dos gouveenses e 687 

a exigir de nós próprios o melhor do que somos capazes nesse esforço. 688 

Compete aos membros da Assembleia Municipal, como é sabido, 689 

acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal. Neste exercício 690 

tenho eu colocado assumidamente um espírito crítico e construtivo. Crítico 691 

não porque o poder se veste de cores que não são as minhas, mas pela 692 

razão primordial de estar convencido de que essa é a única forma honesta 693 

de fazer política. Quem trocar esses princípios por arranjos de gabinete 694 

que assumem diferentes matizes conforme as circunstâncias, quem usar ou 695 

abusar do poder ignorando o respeito que deve aos adversários políticos e 696 

os priva dos direitos legítimos de participação política nos órgãos a que 697 

pertencem comete um crime que lesa a democracia. Entristece o facto de a 698 

gestão municipal encarar com reserva mental o contributo dos deputados 699 

municipais não alinhados com o poder, o exemplo mais flagrante do que 700 
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acabo de dizer é o caso nada edificante de uma proposta apresentada pelo 701 

PS em 28 de Junho de 2018 com um vídeo ilustrativo intitulada 702 

“Aproveitamento Turístico dos Recursos Naturais do Concelho de Gouveia 703 

– Ecovia da Ribeira das Duas Pontes”. Esta proposta foi aprovada, por 704 

unanimidade, na Assembleia Municipal, um caso raro, talvez único, na 705 

história deste órgão autárquico em temas deste género. Temos visto por 706 

todo o País antes e depois dessa data o aparecimento de inúmeros projetos 707 

idênticos que aproveitam os recursos naturais locais e sabe-se que o 708 

retorno em termos turísticos e portanto económicos tem sido 709 

manifestamente positivo.------------------------------------------------------------- 710 

Quem conhecer minimamente as riquezas paisagísticas, culturais, 711 

arqueológicas e os encantos do troço que abrange várias freguesias do 712 

concelho definido na – Ecovia da Ribeira das Duas Pontes só pode ficar 713 

escandalizado com a negligência e menosprezo com que os responsáveis 714 

trataram este assunto. Será que a abundância e a prosperidade são tantas 715 

que Gouveia pode dar-se ao luxo de descartar este projeto? Ou será que o 716 

sectarismo falou mais alto para prejudicar o concelho?------------------------ 717 

Queria mais uma vez lançar um olhar crítico ao desolador panorama que 718 

infelizmente para todos nós é a tónica em Gouveia. A tecla da 719 

interioridade, do despovoamento, desertificação, vítimas das assimetrias e 720 

da centralização, sim, tudo isso é verdade e não digo que o executivo tenha 721 

a exclusividade das culpas e do estado a que chegamos, mas as 722 

interrogações são muitas e comprometedoras.----------------------------------- 723 

Queria perguntar a V.Ex.ª Senhor Presidente da Câmara se pode informar-724 

nos dos resultados da grande iniciativa dos mandatos do PSD, lançada 725 

aliás pelo seu antecessor, que viria salvar-nos da desgraça cujo slogan era 726 

“Gouveia Capital da Aventura”.--------------------------------------------------- 727 

Queria perguntar a V.Ex.ª Senhor Presidente da Câmara se pode informar-728 

nos do ponto em que se encontra a megalómana e mais do que duvidosa 729 

iniciativa “Museu Internacional do Livro Sagrado” que, supostamente, 730 

viria encher as ruas da cidade com turistas religiosos.------------------------- 731 

Receio que as respostas a estas questões, a que se poderiam juntar outras, 732 

não sejam muito animadoras.------------------------------------------------------- 733 

Restam as grandes obras no centro da cidade cujo primeiro passo foi dado 734 

ainda pelo executivo do PS e que a ajuda do Governo e os Fundos 735 

Europeus viabilizaram.--------------------------------------------------------------- 736 

Vinte anos. Como o tempo passa. Gouveia ficou mais triste e mais 737 

envelhecida. Entre 2010 e 2020 perdeu cerca de 2.000 residentes e o índice 738 

de envelhecimento passou de 282 para 378.-------------------------------------- 739 
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Não digo que esta tendência que assola todo o interior se pudesse inverter 740 

com um mágico toque de dedos, mas a verdade é que não vimos um 741 

vislumbre de criatividade para combater uma realidade que ameaça 742 

apagar a nossa terra.----------------------------------------------------------------- 743 

Momentos importantes e decisivos passaram em claro sem o mais leve 744 

esboço de resistência ou de combate em defesa dos interesses vitais do 745 

concelho. O mais marcante, a meu ver, foi aquele em que o Governo do PS 746 

depois de estarem criadas todas as expetativas de construção da Barragem 747 

de Girabolhos, com início de obra anunciada, veio anular o contrato com  748 

a empresa adjudicatária. Esta foi a decisão que comprometeu 749 

definitivamente um desenvolvimento mais acelerado do concelho nos 750 

próximos tempos.----------------------------------------------------------------------  751 

Não podia haver lugar a dúvidas ou vacilações, a hora era de lutar com 752 

todas as forças que os serranos são capazes, quando desafiados nos seus 753 

mais profundos interesses e na sua honra. Estava em causa o 754 

desenvolvimento turístico direto mas, sobretudo, a resolução do maior 755 

obstáculo ao progresso de Gouveia: as acessibilidades. A verdade é que 756 

poderia ser conquistada a ligação rápida à auto-estrada em direcção a 757 

Viseu, muito mais importante, sem lhe retirar o valor, do que o IC6.--------- 758 

Abrir-se-iam as portas do concelho ao litoral Centro e Norte do País, mas 759 

também à Europa, ficaria ultrapassado o maior constrangimento, o nosso 760 

pecado original.----------------------------------------------------------------------- 761 

O executivo sem capacidade de liderança, não soube ou não foi capaz de 762 

mobilizar e guiar a população numa contestação enérgica e combatível 763 

unindo todos os setores da sociedade e todas as forças partidárias, com o 764 

PS local incluído, numa luta contra o Governo do seu próprio partido.------ 765 

Talvez não fosse uma batalha vitoriosa mas, pelo menos, havíamos de 766 

alcançar mais do que as migalhas que nos deram sem honra, nem glória.  767 

Esse tipo de liderança efetiva e decidida, espero eu, num futuro executivo 768 

comandado no feminino.”----------------------------------------------------------- 769 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia que, no 770 

seguimento das intervenções dos Senhores Deputados alusivas ao 25 de 771 

Abril, referiu que também gostava de ter celebrado o 25 de Abril na rua, se 772 

tivesse havido condições para tal. Mesmo aquele que foi feito em Gouveia 773 

na rua, o Presidente da Assembleia não foi contatado, nem foi convidado 774 

para estar presente, o que teria tido muito gosto em estar presente, se 775 

tivesse sido contatado para tal.------------------------------------------------------ 776 

Referiu, ainda, que a Assembleia Municipal não tem futuro se não tiver 777 

passado e se não honrar o seu passado, deste modo, deixou registado em 778 
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Ata um Voto de Congratulação pelo facto do 1.º Presidente da Assembleia 779 

Municipal de Gouveia, o nosso conterrâneo José Seabra, comemorar os 780 

seus 98 anos de idade. A Assembleia Municipal reunida em 30 de abril de 781 

2021 saúda o 1.º Presidente da Assembleia Municipal de Gouveia.----------- 782 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 783 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara começando por 784 

fazer referência aos 47 anos do 25 de Abril, 47 anos de Liberdade. É 785 

importante que, olhando para aquilo que se vai verificando no País, 786 

tenhamos todos a consciência daquilo que devemos fazer para evitar que 787 

estes movimentos antidemocráticos que estão a surgir e, infelizmente, vão 788 

conquistando alguma recetividade na opinião pública, de facto não 789 

adquiram maior expressão. Isso cabe a todos que efetivamente amam a 790 

liberdade e que, neste tempo de pandemia, em que vimos a nossa liberdade, 791 

nas suas diferentes facetas, muito limitada, contudo há uma que não esteve 792 

limitada que foi a liberdade de expressão. Comemorar o 25 de Abril é 793 

precisamente poder expressar livremente as nossas opiniões, mas todos em 794 

consciência que lutamos e que pretendemos continuar a poder ter esta 795 

liberdade de viver, de poder conviver e expressar as nossas opiniões de 796 

forma livre e, dessa forma, todos lutarmos para que estes movimentos, que 797 

infelizmente vão surgindo, não adquiram maior expressão.-------------------- 798 

------- Respondendo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 799 

Nespereira, com quem recentemente falou a propósito dessa questão que 800 

colocou e que tem sido uma preocupação que o Senhor Presidente de Junta 801 

tem manifestado. No âmbito da discussão da Revisão do PDM manifestou 802 

a sua pretensão que esta matéria seja objeto de alteração. Não sabe se é 803 

nesta sede que a questão poderá ser resolvida, pensa que será noutra sede, 804 

mas o Município estará ao lado da decisão que efetivamente for a mais 805 

justa e correta, indo de encontro à pretensão dos moradores.------------------- 806 

Tanto quanto se recorda terá havido um lapso aquando da junção das 807 

freguesias e este território ficou numa espécie de “terra de ninguém”. 808 

Embora a Junta de Freguesia de Nespereira realize a limpeza da 809 

urbanização e os moradores estejam recenseados em Nespereira, pensa que 810 

é uma matéria que certamente as duas Juntas de Freguesia, enquanto 811 

representantes do povo, podem procurar resolver, o que é muito importante 812 

para depois junto das entidades poder ser alcançada a decisão que interessa.    813 

------- Em resposta ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, 814 

quanto ao 1.º de Maio que amanhã se comemora, ainda bem que o Senhor 815 

Presidente de Junta fez a opção, e muito bem, de proporcionar a todos os 816 

que pretendam estar presentes, um concerto com uma jovem que 817 
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representou o concelho de Gouveia de uma forma fantástica. Muitos 818 

parabéns para a Aurora Pinto que desempenhou um percurso fantástico no 819 

programa e que veio mostrar, uma vez mais, que o concelho de Gouveia é 820 

rico em juventude e em juventude que tem despontado na música. Para 821 

além da Aurora, temos ainda Joana Almeida, a Isaura, um valor já 822 

consagrado e todos aqueles que vão demonstrando as suas capacidades pela 823 

via musical.---------------------------------------------------------------------------- 824 

Relativamente à questão dos caminhos, informou que em maio, 825 

aproveitando a melhoria das condições climatéricas, vamos avançar para a 826 

reparação dos pavimentos com alcatrão e reparação dos caminhos rurais e 827 

caminhos florestais que efetivamente estão em muito mau estado de 828 

conservação. Foi solicitado aos Senhores Presidentes de Junta que nos 829 

sinalizassem alguns caminhos, os quais vão ser a prioridade, para além dos 830 

outros que vão tentar reparar.------------------------------------------------------- 831 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) quanto 832 

à questão da praga de insetos, apesar de todas a campanhas que têm sido 833 

efetuadas, não só com a largada de insectos, as armadilhas que têm sido 834 

constantemente colocadas ao longo de todo o concelho e têm tido bons 835 

resultados. Tem sido o técnico da autarquia, Eng.º Bruno Abrantes, que tem 836 

sido incansável nessa tarefa, mas não significa que tenhamos resolvido em 837 

definitivo o assunto. Temos tentado ao máximo que não exista uma maior 838 

disseminação desta praga.----------------------------------------------------------- 839 

Em relação ao Paço de Melo, de facto o edifício tem entrado numa 840 

degradação mais acentuada. Este ano, em virtude do mau tempo, ainda se 841 

agravou. Ainda naquele dia esteve em Melo, junto ao edifício, com a 842 

presença de técnicos, precisamente, para de alguma forma fasear e definir 843 

os trabalhos a realizar. Em primeiro lugar, trabalhos de consolidação da 844 

estrutura e, depois, em articulação com a Direção Regional da Cultura do 845 

Centro, vão delinear o projeto de reabilitação daquele espaço, para que, 846 

com essa reabilitação, o mesmo possa ser utilizado de forma a proporcionar 847 

que os jovens se possam capacitar em determinadas áreas e isso possa vir a 848 

ser muito importante em termos do seu futuro pessoal.------------------------- 849 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) informou 850 

que a candidatura que o Município integrou e que foi efetuada pela AMCB 851 

- Associação de Municípios da Cova da Beira, servirá primeiro que tudo 852 

para efetuar cadastro das redes de modo a permitir de uma forma mais 853 

eficiente combater não só fugas que existam, mas também ter uma noção 854 

mais correta do próprio estado destas infraestruturas. Assim, de uma forma 855 
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mais eficaz e eficiente, intervir ou substituindo na totalidade essas condutas 856 

ou efetuando substituições de uma forma menos profunda.-------------------- 857 

------- Em resposta à Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade 858 

(PPD/PSD) solidarizou-se com os concidadãos do concelho de Gouveia, 859 

mas também do país e do mundo vítimas da Covid-19. Como bem referiu, 860 

faleceram recentemente dois autarcas. Lamentou o falecimento do Dr. 861 

Jorge Coelho e do Dr. Almeida Henriques. Dois beirões, pessoas que de 862 

alguma forma, nomeadamente, o Dr. Jorge Coelho, visitava Gouveia com 863 

alguma frequência. Aqui tinha amigos e era uma pessoa muito próxima de 864 

nós e uma pessoa que nos últimos anos muito se preocupava por preservar 865 

um produto endógeno, o Queijo Serra DOP, tendo efetuado um 866 

investimento no concelho de Mangualde.----------------------------------------- 867 

As referências que a Senhora Deputada fez em relação à pandemia e todos 868 

os problemas que ela causou e continua a causar e que ainda vão demorar o 869 

seu tempo a serem ultrapassados, de facto, o Município de Gouveia dentro 870 

daquilo que foram as suas possibilidades, há mais de um ano que tem 871 

trabalhado nas várias frentes e modalidades, com as IPSS, com a 872 

comunidade e com apoios e incentivos que concedeu ao setor económico 873 

do concelho, etc. Vão continuar a fazer porque tem consciência que esta 874 

grave pandemia, pelos seus gravíssimos reflexos, vai efetivamente causar e 875 

está a causar muitos problemas, não só em termos de saúde, mas também 876 

sociais e económicos.----------------------------------------------------------------- 877 

Em relação ao Paço de Melo, como referiu anteriormente, estiveram 878 

naquele dia no local a analisar as fases de trabalho que vai ser necessário 879 

realizar e que vai permitir consolidar o edifício para depois, em articulação 880 

com a Direcção Regional de Cultura do Centro se executar o projeto de 881 

reabilitação do espaço, para que ele seja um espaço não só para visitação, 882 

mas ter um grau de utilidade em termos de desenvolvimento da própria 883 

freguesia e do próprio concelho.---------------------------------------------------- 884 

Relativamente ao investimento da empresa SONAE, os projetos já foram 885 

aprovados em reunião de Câmara e, tanto quanto tem conhecimento da 886 

própria empresa, as obras de construção começarão no mês de maio.-------- 887 

Quanto à obra de construção do canil intermunicipal, em parceria com o 888 

Município de Celorico da Beira, ela está desenvolver-se, esperando que 889 

dentro do prazo previsto as obras possam estar concluídas e dessa forma 890 

passarem a ter uma infraestrutura fundamental para o bem estar animal.----- 891 

Relativamente à questão do Posto Médico de Vila Nova de Tazem, referiu 892 

que não tinha informação dessa situação, mas irá junto do Centro de Saúde 893 

de Gouveia e ULS saber e manifestar o desagrado e preocupação para que 894 
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os seus utentes efetivamente possam ter o devido acompanhamento e 895 

poderem estar mais seguros e ter o apoio médico necessário.------------------ 896 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) quanto à 897 

questão relativa à empresa intermunicipal, também já foi colocada por 898 

outras pessoas e foi remetida diretamente à empresa intermunicipal, tendo 899 

sido já esclarecida, inclusivamente, o próprio ERSAR também esclareceu a 900 

situação e está a acompanhar o assunto. A empresa está a trabalhar na 901 

plenitude das suas funções e está a desenvolver os seus trabalhos, sendo 902 

que, a preocupação da empresa é colocar no terreno as obras referentes às 903 

candidaturas aprovadas no âmbito do POSEUR. É isso que está a 904 

acontecer. No caso do concelho de Gouveia já está adjudicada a 905 

intervenção na freguesia de Vinhó e vão para concurso as intervenções em 906 

Vila Nova de Tazem e em Paços da Serra. Está ser revisto o projeto, pela 907 

sua dimensão e complexidade, da Freguesia de S.Paio, sendo que se 908 

pretende que durante o mês de maio seja lançado o respetivo concurso.----- 909 

Em relação à Feira de Queijo Virtual, a decorrer na plataforma DOTT, 910 

informou que, até ao momento, existe um volume de vendas de €7.705, 911 

registam-se 300 ordens de compras e só no queijo foram vendidos €3.346. 912 

Vamos prosseguir com a feira tal como tinham dito aos produtores.---------- 913 

No que diz respeito ao transporte urbano “Estrelinhas”, serviço operado 914 

pela empresa Marques, está no final o processo de licenciamento da 915 

viatura. Esta questão do teletrabalho tem atrasado algumas situações, mas 916 

está para muito breve o finalizar deste processo para que a viatura possa 917 

começar a circular.-------------------------------------------------------------------- 918 

------- Em resposta à questão colocada pela Senhora Deputada Isabel 919 

Nascimento (PPD/PSD) relacionada com a vacinação, o Senhor Presidente 920 

da Câmara solicitou ao Sr. Presidente da Mesa a devida autorização para o 921 

Sr. Vice Presidente prestar os necessários esclarecimentos.-------------------- 922 

------- Usou da palavra o Senhor Vice Presidente, aproveitando para prestar 923 

um esclarecimento acerca do Conselho Municipal da Juventude (CMJ). 924 

Referiu que este CMJ é uma ambição muito antiga e, felizmente, para si, 925 

está desde o início da sua conceção e do seu germinar. Este Conselho 926 

germinou quando em 2004 o Instituto de Gouveia venceu o Parlamento 927 

Jovem a nível nacional e foi a Estrasburgo. Em 2005, foi a Escola 928 

Secundária de Gouveia a vencer o programa e também foi a Estrasburgo. A 929 

edição do 25 de abril de 2006 foi exatamente com jovens do concelho de 930 

Gouveia, noticiado até no jornal Notícias de Gouveia. Nessa altura, o 931 

Senhor Presidente da Câmara de então juntamente com o Sr. Vereador 932 

Rogério Figueiredo começaram a delinear a criação do Conselho Municipal 933 
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da Juventude, consubstanciada, em 2009, com a aprovação do 934 

Regulamento do CMJ.---------------------------------------------------------------- 935 

Pode dizer que há dois factores a que levaram a que, na altura, este 936 

Conselho não resultasse: por um lado, e recorda-se de ter tido essa conversa 937 

com o Sr. Presidente da Câmara da altura, referindo que os jovens não 938 

estão muito para ouvir muita “conversa de político” e que o seu discurso 939 

não podia durar mais do que 10 minutos. Pode dizer que, contados por si, a 940 

intervenção do Presidente da Câmara durou 1 hora e 17 minutos. Por aqui, 941 

logo começámos a inquinar o processo.------------------------------------------- 942 

Depois, por outro lado, e o Senhor Vereador José Nuno Santos 943 

recentemente teve a oportunidade de dizer em reunião de Câmara, que se 944 

prende com a questão da temática. As temáticas têm que ser muito leves, 945 

ligeiras, sem estar a ser muito maçudo, o que pode levar à sua 946 

desmotivação.------------------------------------------------------------------------- 947 

Tudo isso, na altura, contribuiu para que o CMJ não evoluísse, apesar de 948 

várias tentativas. A última delas, feita por si em 2017. Solicitou informação 949 

de quem foi o indicado como representante da JS na altura. Pode dizer que 950 

houve quatro respostas, uma de uma juventude partidária e três de 951 

associações locais RNAJ. Dessas três associações locais RNAJ, duas das 952 

pessoas que foram indicadas tinham mais de 35 anos. Houve várias 953 

tentativas e nunca se conseguiu a sua constituição. Felizmente, o Senhor 954 

Vereador José Nuno Santos, com o pelouro da juventude, teve essa 955 

disponibilidade de voltar a pegar nesse processo e levá-lo por diante e desta 956 

vez espera que resulte, pois é um órgão necessário.------------------------------ 957 

Em relação a esta questão da pandemia, acabou de ser publicado o novo 958 

Relatório, felizmente, Gouveia mantém os resultados do relatório do dia 959 

26/04, ou seja, continuamos a melhorar, com apenas dois casos ativos que, 960 

infelizmente, são duas pessoas que se encontram internadas e são o símbolo 961 

do sacrifício e aquilo que esta pandemia tem trazido às pessoas que são 962 

infetadas com esta doença e todas as suas consequências. Deixou registada 963 

em Ata uma palavra de votos de rápidas melhoras e de recuperação plena. 964 

Quanto à questão da vacinação, referiu que o Município não possui dados 965 

oficiais, a informação que vai prestar a este órgão, é da sua 966 

responsabilidade, do seu conhecimento e do acompanhamento que tem 967 

feito a este processo. Têm conhecimento por solicitação do Centro de 968 

Saúde de Gouveia na colaboração na realização dos contactos. Assim, 969 

informou que, neste momento, no concelho de Gouveia já foram vacinados 970 

todos os utentes das IPSS e seus colaboradores, pessoal docente e não 971 

docente, forças de segurança, bombeiros e sapadores florestais, 972 
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profissionais de saúde, hemodialisados e a população em geral. Todo este 973 

leque de pessoas resulta que no concelho de Gouveia já ultrapassámos as 974 

5800 vacinações com primeira dose. Destas 5.800 pessoas, 2.600 já 975 

tomaram a segunda dose.------------------------------------------------------------ 976 

Quanto à questão da idade, neste momento, estão a vacinar pessoas com 65 977 

anos de idade. É exatamente o que está a acontecer com a plataforma que 978 

abriu recentemente. Aproveitou para dizer que é uma preocupação nossa o 979 

que vai acontecer na próxima semana, pensa que o Centro de Saúde 980 

também deve estar bastante preocupado com esta situação. Na próxima 981 

semana serão administradas segundas doses. Na próxima semana serão 982 

vacinadas umas largas centenas de pessoas com as segundas doses. Mas vai 983 

haver também a questão do auto agendamento, o que vai levar a que o 984 

Centro de Saúde vá ter a questão das segundas doses acrescido dos auto-985 

agendamentos. Isso pode complicar o sistema. Sabe que os técnicos do 986 

Centro de Saúde estão atentos a esta realidade.-----------------------------------  987 

Felizmente, o concelho de Gouveia está bastante adiantado na vacinação, 988 

felizmente, conseguiram que, à data de abertura da plataforma dos auto-989 

agendamentos, o concelho de Gouveia estivesse praticamente na mesma 990 

faixa etária em que a plataforma permite os agendamentos, acima dos 65 991 

anos. O que não acontece noutros lados e torna-se pernicioso porque caso 992 

tivéssemos pessoas com mais de 70 anos por vacinar, o que acontece em 993 

concelhos vizinhos, agora deparam-se com esta situação, de pessoas com 994 

65 anos a marcar auto-agendamento quando há pessoas com mais de 70 995 

anos que ainda não estão vacinadas e vão ficar para trás. Mais grave se 996 

torna quando esta plataforma está aberta a pessoas oriundas de fora do 997 

concelho. Já foram alertadas as autoridades, nomeadamente, o Sr. Sub-998 

Comissário Gouveia e Melo desta situação que considera injusta e devia ser 999 

retificada. Os concelhos estão a dar o máximo para que a sua população 1000 

seja vacinada e esta plataforma vem trazer este risco de enviesar um 1001 

bocadinho o sistema.----------------------------------------------------------------- 1002 

Para concluir, o Senhor Vice Presidente deu conta de uma última nota, já 1003 

foi aqui falado anteriormente dos jovens valores do nosso concelho, assim, 1004 

domingo, Dia da Mãe, convidou os presentes a assistirem ao programa All 1005 

Together Now Kids da TVI, dedicado às mães e iremos ter mais motivos de 1006 

regozijo.-------------------------------------------------------------------------------- 1007 

------- Retomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara, respondendo ao 1008 

Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS), referiu que o Bairro Social de 1009 

Vila Nova de Tazem, algumas habitações pertencem à Comissão 1010 

Fabriqueira e outras são de privados e uma da Junta de Freguesia. Como já 1011 
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teve a oportunidade de informar, grande parte desta intervenção irá ser 1012 

abrangida pelos apoios da Estratégia 1.º Direito, que foi aprovada há uma 1013 

semana. Finalmente foi aprovada. Informou que na próxima segunda-feira 1014 

vai ter uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Habitação para 1015 

protocolarem e formalizarem a assinatura do acordo de cooperação 1016 

financeira que vai permitir avançar com este programa. Independentemente 1017 

da Câmara nunca ter deixado de trabalhar, nomeadamente, na área social, 1018 

existe esse levantamento dos casos e agora vão passar para a parte da 1019 

concretização. Agora, essa concretização não começa amanhã, vai ser 1020 

preciso fazer projetos de acordo com cada uma das habitações. Vai ser 1021 

necessário a sua aprovação em Lisboa de acordo com aquilo que está no 1022 

Plano de Estratégia Local de Habitação. Mas que não haja dúvidas, essa 1023 

situação é para avançar, tal como os restantes casos que estão sinalizados.-- 1024 

------- Em resposta à Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) no 1025 

que diz respeito à Rota do Vale da Cadela, efetivamente era algo que já 1026 

estava preparado há muito tempo mas, infelizmente, por razões 1027 

atmosféricas e as condicionantes da própria pandemia, não foi possível 1028 

fazer mais cedo. Em relação a este tipo de circuitos têm vários em 1029 

preparação. Brevemente e, durante o mês de maio, vão surgir novidades em 1030 

relação a isso, bem como, também, e nunca o deixaram de fazer, estão a 1031 

preparar em relação a uma grande Rota do Rio Mondego. É um projeto da 1032 

CIM_BSE que vai resolver e envolver a preocupação do Sr. Deputado 1033 

Fernando Silva (PS). Vamos concretizar essa iniciativa. E, para estarem em 1034 

consonância, uma vez que foi possível obter Fundos Comunitários na área 1035 

do Património Natural, a Câmara de Gouveia já está neste momento com 1036 

concursos lançados para a Reabilitação dos Viveiros de Folgosinho e 1037 

Reabilitação da Casa do Sumo do Mondego ou Casa dos Astrónomos, 1038 

precisamente como Centro Interpretativo do Rio Mondego. Bem como a 1039 

expensas totalmente da Câmara, estamos também a reabilitar outros 1040 

imóveis na Serra e um deles vai ter relevância nesta Rota, que é a Casa do 1041 

Paidiz. Vai ser requalificada como ponto de apoio desta rota do Rio 1042 

Mondego. Esta Rota vai ser feita no sentido de percorrer todos estes 1043 

concelhos do Rio Mondego para ir entroncar na Rota que já está efetuada 1044 

desde a Foz até Oliveira do Hospital. Ficamos assim com o circuito 1045 

fechado.--------------------------------------------------------------------------------  1046 

Relativamente à questão do orçamento participativo agora, com a 1047 

constituição do Conselho Municipal da Juventude, vão poder trabalhar em 1048 

conjunto esta matéria e certamente que, com este Conselho instituído, 1049 

vamos trabalhar e colocar esta matéria como assunto da ordem do dia.------ 1050 
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------- Em resposta ao Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) no que 1051 

diz respeito ao apoio e expressão do apoio e orgulho dos gouveenses 1052 

relativamente à Aurora Pinto, todos certamente estão orgulhosos com os 1053 

feitos desta jovem. Relativamente à questão dos espetáculos, 1054 

nomeadamente, no cinema, vamos realizar ainda que com todas a 1055 

condicionantes que teremos que cumprir. -----------------------------------------  1056 

Sabe que todos estão cansados de estar fechados, todos estão cansados das 1057 

limitações que a pandemia tem imposto, todos vêem que o tempo está a 1058 

melhorar e isso convida a virem para a rua, a quererem assistir a 1059 

espetáculos, a querer algo que nos ajude, psicologicamente, a superar estes 1060 

momentos difíceis pelos quais têm passado, contudo, ainda temos que 1061 

continuar a ter cuidados. Dentro daquilo que seja aconselhável no cinema e 1062 

outros espetáculos que possam ser realizados, nomeadamente, ao ar livre, 1063 

todos eles têm que ser preparados mediante o cumprimento de 1064 

determinadas regras. É isso que vão procurar fazer, realizar eventos, 1065 

sobretudo ao ar livre, que possam ir de encontro ao desejo e vontade dos 1066 

gouveenses.---------------------------------------------------------------------------- 1067 

Relativamente ao apoio às coletividades, o Município não podia deixar de 1068 

estar presente e não vão deixar de estar presentes e conceder todo o apoio 1069 

às associações, uma vez que reconhecem o papel relevante que 1070 

desempenham na nossa comunidade.---------------------------------------------- 1071 

------- À intervenção do Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD), 1072 

que abordou o problema do IC6, ao qual acrescenta também o IC7, o IC37. 1073 

O IC6 é importante para Oliveira do Hospital, para Seia, mas também era 1074 

importante para Gouveia. Contudo, há uma via que também é essencial 1075 

para Gouveia e, já que o Senhor Deputado Fernando Silva falou na 1076 

mobilização da população, apelou para que se unam a reivindicar a rápida 1077 

requalificação da EN 17, que há anos está prometida e nada foi feito e é 1078 

uma via fundamental para Gouveia. Vamos todos unir-nos e lutar para a 1079 

rápida requalificação desde logo da EN17, que um eixo fundamental para 1080 

Gouveia. É uma promessa que há muito tempo temos, mas nada é feito 1081 

nesse sentido. Vamos fazer essa reivindicação, todos unidos.------------------ 1082 

Em relação ao IC6, a CIM_BSE já se pronunciou sobre esse assunto e já 1083 

disse o quanto lamenta a sua não concretização. A informação que têm é 1084 

que, não sendo financiada por Fundos Comunitários no âmbito do PRR, 1085 

será efetuada a sua intervenção através de dinheiro do Orçamento de 1086 

Estado. Vamos aguardar para ver. Esperando que efetivamente tal possa 1087 

acontecer, tanto mais que no âmbito da “Bazuca” mais de 60% daqueles 1088 

Fundos são para investimento público, uma vez que o Estado vai ter 1089 
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dinheiro, seja a fundo perdido ou a título de empréstimos com condições 1090 

vantajosas. Espera que estas obras se possam vir a concretizar com fundos 1091 

próprios do Estado, uma vez que vai haver dinheiro da “Bazuca” para 1092 

outros investimentos.----------------------------------------------------------------- 1093 

Relativamente à visita da Senhora Ministra da Coesão, com quem ainda 1094 

hoje estiveram a assinar protocolos no âmbito das Comunidades 1095 

Intermunicipais, onde estará incluído o concelho de Gouveia na 1096 

concretização de espaços cowork, como vamos ter nos Bellinos, importante 1097 

para os chamados nómadas digitais. Gouveia, não tem nómadas digitais, 1098 

mas já tem na sua área muitos “sedentários” digitais, belgas, 1099 

dinamarqueses, alemãs. Por aqui está, por exemplo, um casal de alemães 1100 

que se têm dedicado à produção de açafrão.-------------------------------------- 1101 

Nesta questão dos investimentos, nessa altura efetivamente foi possível 1102 

apresentar investimentos que já estão concretizados e estão já em 1103 

preparação outros que, a breve trecho, terão também a sua apresentação. 1104 

São investimentos privados e estão dependentes da decisão e vontade 1105 

desses privados. Neste tempo da pandemia surgiram investidores que 1106 

decidiram aproveitar este tempo, nomeadamente, no sector do Turismo, da 1107 

hotelaria, para efetuar investimentos. Referindo-se ao investimento que está 1108 

a ser realizado na Quinta das Regadas, outros a serem apresentados nos 1109 

serviços da Câmara a desenvolver na freguesia de Vinhó e em Arcozelo da 1110 

Serra.------------------------------------------------------------------------------------ 1111 

------- Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Fernando Silva 1112 

(PS) começou por dizer que, efectivamente, está em falta com o Senhor 1113 

Deputado, na medida em que se comprometeu a contatar o sr. Deputado 1114 

para ir conhecer aquilo que o sr. Deputado tanto fala e do aproveitamento 1115 

que pode ser feito. Vai ser feito certamente um dia, através da Rota do Rio 1116 

Mondego. Independentemente disso, pretende deslocar-se ao local e o Sr. 1117 

Deputado, melhor do ninguém, será a pessoa indicada para lhe mostrar e 1118 

dar a conhecer as mais valias daquele local. Isso não ficou esquecido. Estão 1119 

a trabalhar nisso. No âmbito do projeto da grande Rota do Mondego essa 1120 

intervenção vai-se concretizar.------------------------------------------------------ 1121 

Este executivo não funciona com menosprezo das opiniões dos outros, não 1122 

desleixa a opinião dos outros e não é sectário.------------------------------------ 1123 

Efetivamente não foi possível da sua parte cumpri-lo no tempo que devia 1124 

ter sido, no entanto, não o quer de deixar de cumprir e não gosta de deixar 1125 

de cumprir aquilo que se compromete a fazer. Portanto, é sua intenção 1126 

deslocar-se ao local acompanhado do Sr. Deputado e certamente da Sra 1127 

Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos.----------------------------------- 1128 
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Relativamente às questões da perda de população e de estarmos a ficar 1129 

parados, porque não há gente, não há atração de pessoas, não há atração de 1130 

investimentos, o Sr, Presidente argumentou que em primeiro lugar 1131 

infelizmente, e os Censos 2021 vão demonstrar isso, não é o concelho de 1132 

Gouveia e não é o Interior que está a perder gente, é o país todo, até Lisboa 1133 

e o Porto. Para inverter este ciclo não precisamos apenas de atrair pessoas 1134 

do litoral para o interior, mas precisamos de estrangeiros. Felizmente esses 1135 

têm vindo. É exemplo disso a freguesia de Figueiró da Serra. Os seus filhos 1136 

permitiam reabrir a escola primária desta freguesia, porém, o modelo de 1137 

ensino que eles defendem até determinada idade é no sentido dos próprios 1138 

pais educarem e ensinarem os filhos. No entanto, a escola está aberta com 1139 

os pais a quem estão a ensinar português. Esses estrangeiros estão ali 1140 

fixados a trabalhar em varias áreas para o mundo através da fibra e ali 1141 

querem permanecer, porque neste território têm condições para tal e, acima 1142 

de tudo, têm qualidade de vida, segurança e bom clima e pessoas afáveis 1143 

com quem se dão nestas freguesias.------------------------------------------------ 1144 

A situação não é aquela que nós gostaríamos, gostaríamos de ter muitos 1145 

mais, temos já exemplos bem concretos que o concelho de Gouveia 1146 

consegue atrair jovens estrangeiros, jovens casais, a estabelecerem-se em 1147 

Gouveia e a trabalharem para o mundo. E são esses que vão trazendo 1148 

outros e aos poucos vamos conseguindo atrair muitos mais e assim o 1149 

concelho irá ter uma nova população fruto dessa população que está a vir 1150 

do estrangeiro, independentemente, daqueles que podermos ir buscar 1151 

através de emigrantes portugueses, através do programa do Governo de 1152 

Valorização do Interior de apoio para emigrantes que possam regressar ao 1153 

país e às suas terras. Tudo conjugado pode ser que se tenha um ganho 1154 

efectivo para o concelho de população.-------------------------------------------- 1155 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1156 

transmitindo que o Senhor Presidente da Câmara não respondera à sua 1157 

pergunta quando questionou se as funções que elencou não correspondiam 1158 

à empresa das Águas Públicas da Serra da Estrela e se portanto não existe 1159 

aqui uma duplicação de funções.--------------------------------------------------- 1160 

A este projeto de aquisição da plataforma tecnológica para gestão 1161 

operacional de abastecimento de água e resíduos, se foi o Município que se 1162 

agregou ou filiou com os outos Municípios ou se já foi a empresa das águas 1163 

que se agregou para a aquisição desta plataforma.------------------------------- 1164 

Por ultimo, regista com satisfação que o Município tenha contratado um 1165 

professor para dar aulas de português, é uma mais-valia e ainda bem que o 1166 

fez, mas lembrar que, nos últimos Censos de 2011, apenas 1000 dos nossos 1167 
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conterrâneos tinham ensino superior, cerca de 2/3 da população tinham 1168 

formação inferior ao 4.º ano e que o Município para esses não lhe parece 1169 

que tenha feito grande coisa.-------------------------------------------------------- 1170 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara informando que a 1171 

adesão à plataforma, no decurso da candidatura da AMCB associou-se a ela 1172 

o Município de Gouveia, bem como um outro conjunto de Municípios, 1173 

enquanto Municípios e ainda não existia a empresa. O processo de adesão à 1174 

candidatura é de 2019.---------------------------------------------------------------- 1175 

------- Interveio a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) constatando 1176 

que existe duas candidaturas para exatamente a mesma função. O 1177 

Município através da constituição da empresa das águas propõe uma 1178 

determinada função e através da Associação de Municípios da Cova da 1179 

Beira propõe essa mesma função. Esta candidatura tem a ver com o 1180 

cadastro e o cadastro também está previsto e naquilo que foi feito no 1181 

âmbito da empresa das águas.------------------------------------------------------- 1182 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Câmara informando que a 1183 

candidatura no âmbito da AMCB não efetua o cadastro total das redes, só 1184 

de parte dela. O próprio montante da candidatura não daria para a 1185 

totalidade do cadastro.----------------------------------------------------------------  1186 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 1187 

------- 1) Sr. Luís Gonzaga, de Moimenta da Serra:- O munícipe Sr. Luís 1188 

Gonzaga, residente em Moimenta da Serra, dirigiu-se à presente sessão da 1189 

Assembleia Municipal para dar conta de um assunto relacionado com a 1190 

zona dos lavadouros públicos de Moimenta da Serra.--------------------------- 1191 

Solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a devida autorização para que fosse 1192 

exibido um suporte informático, tendo sido autorizado.------------------------- 1193 

Iniciou-se com a exibição de duas fotografias, ambas do Largo do Rossio, 1194 

em Moimenta da Serra, uma da década de 1930/1940 e a outra de 1195 

1950/1960. Deu conta de que a diferença visível nas duas fotos tem a ver 1196 

com a linha de água que passa pelo centro de Moimenta da Serra e que hoje 1197 

em dia não se tem a noção que essa linha de água ali existe.------------------- 1198 

Recuando a essa época, estima-se que a população de Moimenta da Serra 1199 

seria de 1.200 pessoas e aquela linha de água era o esgoto da freguesia, 1200 

local onde as pessoas despejavam resíduos domésticos e dejectos humanos. 1201 

Isso aconteceu até finais dos anos 50, princípios dos anos 60, entretanto 1202 

essa linha de água foi coberta para acabar com esses despejos.---------------- 1203 

Numa segunda imagem em exibição, demonstra-se que os despejos, até ao 1204 

final dos anos 90 em que não existia saneamento, nem recolha de resíduos 1205 
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sólidos, esses resíduos sólidos eram despejados na zona do lavadouro 1206 

público junto à Igreja.---------------------------------------------------------------- 1207 

Numa terceira imagem, uma foto onde se visualiza a linha de água, pode 1208 

constatar-se a existência de resíduos, sobretudo, plásticos. Como durante 1209 

décadas foi ali depositado todo o lixo, no início da década de 90, a lixeira 1210 

foi encerrada, contudo, nunca foi desativada, ou seja, o lixo permaneceu 1211 

sempre naquele local, foi sendo tapado com terra e, hoje em dia, pela 1212 

lixiviação e pela gravidade, esse lixo vai sendo libertado para a linha de 1213 

água.------------------------------------------------------------------------------------ 1214 

Na imagem seguinte visualizou-se a base da lixeira, verifica-se que está 1215 

plenamente acima da linha de água e da levada de água que vão para os 1216 

terrenos agrícolas. É visível o lixo que está na base da lixeira e na imagem 1217 

seguinte pode ver-se algum lixo que se encontra na altura da rega das 1218 

culturas.-------------------------------------------------------------------------------- 1219 

De seguida, foi exibida uma imagem captada junto à Casa Paroquial, onde 1220 

se pode constatar uma acumulação de lixo, bem como uma outra imagem 1221 

fotografada a dois quilómetros a jusante da lixeira, onde são visíveis os 1222 

detritos, sobretudo, os plásticos que demoram décadas a decomporem-se.--- 1223 

O Sr. Luís Gonzaga tinha ainda a intenção de exibir um filme, que por 1224 

razões técnicas não foi possível, que retratava um trajeto de 100 metros da 1225 

dita lixeira, em que é visível a quantidade de lixo existente na linha de 1226 

água. Confirma-se que esse lixo é algo que é bem antigo e não é recente, 1227 

pois pelas embalagens de leite e de lixivia comprova-se isso mesmo.-------- 1228 

A última imagem diz respeito a uma carta enviada pelo Senhor Presidente 1229 

da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Moimenta da Serra e 1230 

Vinhó à Quercus, onde refere que são feitas as limpezas. É de opinião que 1231 

alguma coisa está a falhar, pois as fotografias são elucidativas de que o lixo 1232 

não aparece ali por geração espontânea e de algum lado ele vem e vem 1233 

claramente da antiga lixeira.--------------------------------------------------------- 1234 

Por ultimo, deu conhecimento de que remeteu um e-mail ao Senhor 1235 

Presidente da Assembleia Municipal para que, acompanhado pelos 1236 

Senhores Deputados Municipais de cada bancada, possam deslocar-se ao 1237 

local e constatar que o que lá está é algo que, em termos ambientais e em 1238 

termos de saúde pública, é preocupante, pois existem muitos plásticos em 1239 

decomposição, partículas plásticas não visíveis que podem entrar na cadeia 1240 

alimentar.------------------------------------------------------------------------------- 1241 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da União de Freguesias de 1242 

Moimenta da Serra e Vinhó que, no seguimento da exposição do cidadão 1243 

Luis Gonzaga, referiu o seguinte: Em primeiro lugar, ficou surpreso com 1244 
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esta explanação, porque o cidadão Luís Gonzaga já fez parte de 1245 

Assembleias de Freguesia, em tempos, muito antes de ele ser Presidente de 1246 

Junta e nunca colocou o problema de uma lixeira em Moimenta da Serra. 1247 

Lamenta que o cidadão tenha trazido este assunto a uma sessão da 1248 

Assembleia Municipal, tanto mais que, em junho de 2020, o cidadão esteve 1249 

presente numa Assembleia de Freguesia, na qual interveio, e não falou 1250 

neste assunto da existência de uma lixeira.---------------------------------------- 1251 

Por outro lado, não pode deixar de registar o seu descontentamento em 1252 

relação a esta situação, pois tem sido um rol de denúncias junto da APA, 1253 

junto do ICNF, junto da Câmara Municipal e agora a Assembleia 1254 

Municipal, em relação à qual a Junta de Freguesia tem andado a obter 1255 

pareceres e licenciamentos.---------------------------------------------------------- 1256 

Aproveitou para esclarecer que tudo o que lá foi feito teve sempre 1257 

licenciamento e têm pareceres favoráveis do ICNF e da APA, inclusive o 1258 

Sr. Luís Gonzaga já se deslocou ao local com o SEPNA.----------------------- 1259 

Chamar plásticos a uma lixeira? Se forem pelo concelho todo, ao longo das 1260 

linhas de água, as enxurradas trazem consigo os plásticos! Desafio a irem 1261 

visitar os ribeiros e ribeiras do concelho e podem facilmente verificar que 1262 

quando há enxurradas as mesmas transportam plásticos.------------------------ 1263 

E, tal como o Sr. Luís Gonzaga apelou, concorda que devam visitar aquele 1264 

local em particular.------------------------------------------------------------------- 1265 

Mais informou que, após todas estas insistências do Sr. Luís Gonzaga, 1266 

contactaram o antigo Presidente de Junta, uma vez que foi o anterior 1267 

executivo que iniciou a requalificação daquele local, no sentido de 1268 

indagarem junto dele se a Junta tinha feito alguma obra em cima de uma 1269 

lixeira. O anterior Presidente de Junta informou que não, ou seja, que 1270 

naquele local o que existia era um amontoado de silvas e que tentaram 1271 

requalificá-lo.-------------------------------------------------------------------------- 1272 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que, 1273 

pessoalmente, não lhe custa nada visitar o local, agora não é poder do 1274 

Presidente da Assembleia Municipal tomar outra decisão que não seja de 1275 

aconselhamento ou de alerta em relação a isso.----------------------------------- 1276 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Luís Gonzaga acrescentando 1277 

que a GNR o informou, verbalmente, que em agosto/setembro de 2020 1278 

levantaram uma contra ordenação muito grave em relação a uma obra que 1279 

foi iniciada em 2017, no anterior mandato e à qual este executivo deu 1280 

seguimento. Se o Senhor Presidente de Junta diz que tem pareceres da APA 1281 

e do ICNF, solicitou que lhe fosse facultada uma cópia dos mesmos. Pela 1282 

lei da água a obra é competência da autarquia.----------------------------------- 1283 
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------- Usou novamente da palavra o Senhor Presidente da Assembleia 1284 

Municipal acrescentando que tem conhecimento que o assunto já foi 1285 

abordado numa reunião de Câmara, considerando que mesmo tem mais 1286 

cabimento numa reunião pública da Câmara Municipal e, pelo que leu na 1287 

respetiva ata, através da explicação que foi prestada pelos serviços 1288 

técnicos, que o assunto estava legal. Em todo o caso, os munícipes têm 1289 

direito ao acesso aos processos desde que o solicitem através de 1290 

requerimento à Câmara.-------------------------------------------------------------- 1291 

------- Solicitou o uso da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador 1292 

ali presente, para esclarecimento do assunto, uma vez que o mesmo foi 1293 

apresentado por si numa reunião de Câmara, tendo sido concedida a devida 1294 

autorização pelo Senhor Presidente da Mesa.------------------------------------- 1295 

A Senhora Vereadora começou por dizer que, a convite do Sr. Luís 1296 

Gonzaga, os Vereadores do PS, realizaram uma visita ao local no sentido 1297 

de verificarem o que estava a acontecer, porque o munícipe já tinha feito a 1298 

denúncia junto da Câmara, da GNR, da Quercus, da APA e da Junta de 1299 

Freguesia e não tinha recebido resposta das entidades oficiais, 1300 

nomeadamente da Junta.------------------------------------------------------------- 1301 

Naquele local existiu efetivamente uma lixeira. Não podemos “tapar o sol 1302 

com a peneira” e dizer que aquilo que se vê na linha de água são plásticos 1303 

ali depositados recentemente. Só quem nunca viu o que lá está, é que não 1304 

percebe que aqueles plásticos não são recentes.---------------------------------- 1305 

Existiu ali uma lixeira e é bom que fique claro que ninguém está aqui à 1306 

procura de culpados. As questões ambientais hoje em dia são vistas com 1307 

outros olhos que não os de há 20 ou 30 anos. Agora, seria bom que as 1308 

entidades competentes, nomeadamente, os órgãos autárquicos queiram 1309 

resolver a situação, coisa que não tem acontecido, porque a Junta, diz que 1310 

não se trata de uma lixeira que é apenas lixo recente e ocasional, o que não 1311 

é verdade. É lixo que está ali aterrado e quando aquela linha de água tem 1312 

maior caudal vai escavando e vai trazendo para a superfície, denotando 1313 

pelo seu estado que já tem dezenas de anos. Afirmar que é lixo recente e 1314 

que são sobrantes de trabalhos agrícolas é mentir.------------------------------- 1315 

Sabemos também que o anterior executivo da Junta resolveu tapar parte 1316 

daquela zona com betuminoso, o que não evita as escorrências para a linha 1317 

de água.--------------------------------------------------------------------------------- 1318 

A situação vem da década de 90 e é preciso encontrar uma solução para o 1319 

problema. Recentemente, o atual executivo da junta decidiu requalificar 1320 

aquele espaço e aterrou aquela zona com o intuito de ajardinar e tornar o 1321 

local mais bonito de forma a que as pessoas não continuassem a vazar para 1322 
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lá o tal entulho, esse sim de sobrantes agrícolas e resolveu fazer um 1323 

paredão na perpendicular à linha de água e que é entubado com manilhas 1324 

de 1 metro de diâmetro.-------------------------------------------------------------- 1325 

Obra essa que não foi licenciada, ao contrário do que referiu o Senhor 1326 

Presidente de Junta, essa obra foi licenciada à posteriori quando a Câmara 1327 

se apercebe que a Junta fez uma obra na linha de água sem ter autorização 1328 

nem da APA, nem parecer do ICNF. Não está a dizer que o fizeram com 1329 

dolo mas, a Junta de Freguesia, deveria saber que para fazer obras nas 1330 

linhas de água teria que pedir autorização à APA, o que não aconteceu. A 1331 

autorização é posterior, meio ano após as obras terem sido iniciadas. Por 1332 

sua vez o que foi pedido pela Junta de Freguesia ao ICNF foi autorização 1333 

para limpeza da linha de água e o que lá foi feito não é uma mera limpeza.  1334 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia compreendendo 1335 

a explanação da Senhora Vereadora que veio confirmar ainda mais o seu 1336 

entendimento, ou seja, que não se trata de um assunto do âmbito da 1337 

Assembleia Municipal. Tomam em devido nota, mas quanto muito apenas 1338 

o que podem fazer é o acompanhamento da situação. Cada um pode ter a 1339 

sua opinião e emiti-la perante a Câmara ou Junta de Freguesia, mas não é a 1340 

Assembleia Municipal que vai tomar uma decisão acerca do mesmo, terá 1341 

que ser o executivo a resolver. Trata-se de um assunto ambiental que de 1342 

facto é importante resolver e a Assembleia tem o direito, o dever e a 1343 

preocupação de escutar o munícipe, a quem agradeceu a sua presença na 1344 

sessão, mas a Assembleia Municipal não tem qualquer poder de resolução 1345 

deste assunto, a não ser, como referiu anteriormente, de sensibilização e de 1346 

acompanhamento. É um assunto claramente do executivo.--------------------- 1347 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 1348 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 1349 

Moimenta da Serra e Vinhó de certa forma já explicou o assunto. Aquilo 1350 

que a Junta de Freguesia fez, e para a qual não tinha a autorização legal 1351 

para o fazer, foi a construção dos muros, sendo que a APA tinha que ter 1352 

emitido licença, a qual foi emitida à posteriori. Foi levantando o auto pela 1353 

GNR, e muito bem, mas a Junta de Freguesia pôde defender-se. Aquilo que 1354 

a junta de freguesia fez foi dar continuidade a um trabalho que já tinha sido 1355 

feito pela anterior junta de freguesia no mandato anterior, que até colocou 1356 

ali naquele local betuminoso. ------------------------------------------------------- 1357 

Nas fotografias que constam do processo não se verifica lixeira nenhuma, 1358 

mas sim, ervas daninhas, vegetação selvagem, silvado. Não considera uma 1359 

lixeira.----------------------------------------------------------------------------------  1360 
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Não está com isso a dizer que não possam aparecer plásticos e outros 1361 

detritos, porque, infelizmente, a nossa cultura cívica em termos de 1362 

ambiente e resíduos, apesar das campanhas, ainda contínua deficitária. 1363 

Precisamos trabalhar mais e melhor relativamente a esta circunstância.------ 1364 

Esclarecendo melhor a situação, que fique claro que a Junta de Freguesia 1365 

fez começou um determinado trabalho, foram construídos uns muros e 1366 

efetivamente, não tinha licença da APA para os efetuar. A GNR levantou o 1367 

Auto, que foi retificado e pedido o seu licenciamento à APA para os muros, 1368 

e assim ficou sanado o problema.--------------------------------------------------- 1369 

Mais importante que os muros, mais grave, se há lixeira, mais grave foi 1370 

terem colocado betuminoso por cima, isso é que é um crime e não o que 1371 

este executivo fez. Porque o betuminoso é algo agressivo para o meio 1372 

ambiente e não a construção de muros em pedra.--------------------------------  1373 

Após o Senhor Presidente de Junta ter contatado o anterior Presidente de 1374 

Junta, Junta de Freguesia do Partido Socialista, se algum crime 1375 

efetivamente foi praticado foi ter ali aplicado o betuminoso.------------------- 1376 

A Câmara Municipal está totalmente disponível, tal como a Junta de 1377 

Freguesia, para se deslocar ao local com os técnicos, que se perfure o 1378 

alcatrão e se encontre a lixeira! Após isso, devem retirar as respetivas 1379 

conclusões e, tal como a Senhora Vereadora acabou de dizer, e concorda, 1380 

não se está à procura de culpados.-------------------------------------------------- 1381 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Presidente da Junta de 1382 

Freguesia da União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, 1383 

acrescentando que não é natural da freguesia de Moimenta da Serra, mas 1384 

sim natural e residente na freguesia de Vinhó, no entanto, na qualidade de 1385 

Presidente de Junta herdou esta situação. Se perguntarem aos habitantes de 1386 

Moimenta da Serra elas não vão dizer que existia ali uma lixeira.------------- 1387 

------- Solicitou novamente o uso da palavra o Sr. Luís Gonzaga referindo 1388 

que o problema não é só o alcatrão, mas também o que foi feito à 1389 

posteriori. O que lá está, em termos ambientais e em termos ecológicos, é 1390 

uma aberração, porque ao tapar-se a água, cortou-se a linha de água que é 1391 

um corredor ecológico, a água passa a ter mais velocidade, vai provocar 1392 

mais erosão a jusante. Em termos de espécies ecológicas que existiam no 1393 

local, apesar de lá estar um silvado, o silvado é um local de abrigo, de 1394 

alimentação e de recria de insectos, aves, anfíbios, entre outros.--------------  1395 

Mais, o lixo encontra-se por baixo, pois quando passou a haver a recolha do 1396 

lixo doméstico, aquele lixo foi tapado com terra e deixou de estar visível 1397 

desde os anos 90. Porém, se se escavar a base certamente que se vai 1398 

encontrar esse lixo. Com o mascarar do “mamarracho” que foi construído a 1399 
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montante, temos a linha de água com uma largura de cinco metros por dois 1400 

de altura que vai afunilar numa manilha de um metro. Quando houver uma 1401 

cheia a sério, não sabe o que poderá acontecer, porque o caudal da linha de 1402 

água foi reduzido. Esse é outro problema que foi criado à posteriori e nada 1403 

melhor do que visitar o local.-------------------------------------------------------- 1404 

 ------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara reafirmando que 1405 

aquilo que foi feito teve pareceres da APA, entidade responsável. Sendo 1406 

assim, até parece que são todos incompetentes! No entanto, é sua intenção 1407 

visitar o local.-------------------------------------------------------------------------- 1408 

Contudo, questionou o Sr. Luís Gonzaga se, tendo feito parte da 1409 

Assembleia de Freguesia, levantou essa questão ou só se lembrou dela 1410 

agora? O Senhor Presidente de Junta referiu que o Sr. Luís Gonzaga esteve 1411 

presente numa sessão pública da Assembleia de Freguesia em 2018 e não 1412 

abordou o assunto. Foi por esquecimento ou não era importante na altura? 1413 

------- Usou da palavra o Sr. Luís Gonzaga referindo que alertou a Junta de 1414 

Freguesia em março de 2018. Entretanto, no verão de 2020, começou a 1415 

cultivar uma horta a jusante daquele local e foi quando começou a aparecer 1416 

lixo é que se começou a aperceber da dimensão e noção do problema. Em 1417 

agosto, começou a alertar para o que se estava a passar e tem sido ignorado 1418 

até ao dia de hoje.--------------------------------------------------------------------- 1419 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1420 

agradecendo ao Sr. Luís Gonzaga a sua presença na sessão, é uma situação 1421 

rara um munícipe deslocar-se a uma Assembleia Municipal e falar daquilo 1422 

que se passa no nosso concelho. Devem, antes de mais, mostrar todo o 1423 

nosso respeito pela vontade e pelo interesse dele em defesa daquilo que são 1424 

os bens e o direito de proteção do concelho. Tem a certeza que o executivo 1425 

da Junta de Freguesia jamais pretendeu lesar o que seja na Freguesia de 1426 

Moimenta da Serra e não é isso que está em causa.------------------------------ 1427 

Já teve a possibilidade de se deslocar ao local e realmente pode verificar 1428 

que há bocados de plástico por todo o terreno. O que está em causa é um 1429 

problema ambiental e cabe a todos perceber o que é que podem fazer para 1430 

remediar a situação e prevenir que aquele lixo fique de baixo, se é que lá 1431 

está, e não possa, eventualmente, infiltra-se nos lenções freáticos e isso é 1432 

nefasto, é micro plástico que está a ser infiltrado, inclusive, nos terrenos 1433 

agrícolas à volta. Faz sentido que isso seja pensado e que tenhamos isso em 1434 

cuidado.-------------------------------------------------------------------------------- 1435 

Faz sentido que tenhamos algum cuidado na forma como tratamos o 1436 

munícipe, porque é tão raro isto acontecer, com esta agressividade como se 1437 
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isto fosse uma questão de partidos. É uma questão de protegermos a nossa 1438 

terra!------------------------------------------------------------------------------------ 1439 

------- Interveio o Senhor Presidente da Mesa perguntando à Senhora 1440 

Deputada quem é que considera que mostrou agressividade para com o 1441 

munícipe.------------------------------------------------------------------------------- 1442 

------- Respondeu a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 1443 

existiu agressividade, nomeadamente, da parte do Senhor Presidente da 1444 

Câmara, porque este assunto não tem nada a ver com o PS ou PSD, tem a 1445 

ver com procedimentos errados que são típicos da forma de funcionar. Não 1446 

tem a ver com os Partidos.----------------------------------------------------------- 1447 

------- Retorquiu o Senhor Presidente da Mesa dando por concluído o 1448 

debate uma vez que o plenário se encontra esclarecido. É de opinião que 1449 

ninguém quis ofender ou pressionar o munícipe. Estão alertados para a 1450 

situação e cientes de que tem que ser analisada e existe a palavra da 1451 

Câmara de que se vai deslocar ao local e que acompanhará o assunto, se 1452 

assim o entenderem, e que poderá tomar medidas se tiverem que ser 1453 

tomadas.-------------------------------------------------------------------------------- 1454 

Agradeceu ao munícipe por ter estado presente na sessão, desejando que os 1455 

munícipes que assim entendam venham a este órgão apresentar os 1456 

problemas para que os problemas sejam do conhecimento de todos.---------- 1457 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 1458 

PONTO 1 – Discussão e Votação da Proposta da 2.ª Revisão ao 1459 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara 1460 

Municipal de Gouveia do ano de 2021 1461 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1462 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1463 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1464 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1465 

2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano se prende pelas 1466 

seguintes razões principais e fundamentais:--------------------------------------- 1467 

Por um lado, a necessidade de reforçar as rubricas da Receita, 1468 

nomeadamente, de um acréscimo de transferências que resultaram de 1469 

majorações em requalificações. A CCDRC assim deliberou que, 1470 

relativamente a intervenções na área da requalificação urbana, no âmbito 1471 

do PEDU ou do PARU, as despesas efectuadas, entre junho de 2020 e até 1472 

abril de 2021, que era possível que os Municípios apresentassem despesa já 1473 

efetuada ou que estão a efetuar e assim alcançando que em vez de terem 1474 

que colocar a parte da componente nacional, essa despesa ser efetivamente 1475 

suportada a 100% por apoio comunitário. Em relação à despesa que já foi 1476 
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efetuada e paga, é dinheiro novo que entra no Município. Em relação aos 1477 

autos que estão agora a ser pagos ou que foram pagos recentemente, se já 1478 

estavam pagos, é a mesma coisa, é dinheiro que entra. Aqueles que não 1479 

estavam pagos e que foram pagos, são pagos na íntegra, com a 1480 

transferência que é efetuada de acordo com essa deliberação da CCDRC.--- 1481 

Por outro lado, a introdução de uma outra candidatura no âmbito do PEDU 1482 

que era um eixo designado de “Sistemas de Informação urbana” que se 1483 

prende com o percurso do transporte urbano “Estrelinhas”, que passará a 1484 

ter quadros interativos do percurso com a localização exata onde a viatura 1485 

se encontra, os tempos de espera, entre outros.----------------------------------- 1486 

A introdução de uma rubrica com a respetiva verba que decorre da adesão 1487 

que decorre da deliberação no âmbito do Concelho executivo da CIM_BSE 1488 

assumir e serem parceiros a Comunidade e os Municípios do projeto 1489 

“Guarda Capital da Cultura”.-------------------------------------------------------- 1490 

A introdução de uma rubrica com o valor de €1,00, que posteriormente vão 1491 

reforçar com a verba necessária, para o calcetamento do Caminho do 1492 

Azeveiro.------------------------------------------------------------------------------- 1493 

Uma antecipação de verbas e da própria execução física da candidatura que 1494 

é possível efetuar no âmbito da Rede Ambiental no âmbito da Comunidade 1495 

Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. E é aqui que estão introduzidas 1496 

duas intervenções: a Requalificação dos Viveiros de Folgosinho, no valor 1497 

de €298.000 e a Requalificação da Casa do Sumo do Mondego, no valor de 1498 

€140.000. Como esta rubrica estava prevista a ser executada a três anos, 1499 

uma vez que teria que ser suportada integralmente pelo Município, a partir 1500 

do momento em que foi possível obter agora este financiamento 1501 

comunitário, temos todas as possibilidades para executar a candidatura num 1502 

prazo mais curto, em 2021/2022.--------------------------------------------------- 1503 

Por último, há ainda um reforço das verbas destinadas aos contratos 1504 

interadministrativos com as Juntas de Freguesias, uma vez que o montante 1505 

apresentado pelos Senhores Presidentes de Junta foram aprovados, com 1506 

exceção de duas que não estavam devidamente instruídas. A uma faltava o 1507 

projeto e a outra havia dúvidas relativamente aos montantes da intervenção, 1508 

e virão a uma próxima sessão, mais €56.000 em relação ao ano anterior. 1509 

Parabéns aos Senhores Presidentes de Junta por esta vontade em quer 1510 

efetuar mais intervenções.----------------------------------------------------------- 1511 

Há um reforço na rubrica de “Revisão do PDM”, uma vez que há 1512 

necessidade de adquirir cartografia certificada e homologada para que a 1513 

revisão se possa concretizar, uma vez que tentaram por outra via a obtenção 1514 
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desta cartografia certificada, mas não foi possível, o que obriga à aquisição 1515 

desta cartografia, a par da necessária avaliação ambiental estratégica.-------- 1516 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1517 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1518 

------- O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra à Senhora Deputada 1519 

Cezarina Maurício (PS) que transmitiu prescindir do uso da palavra, dando 1520 

a vez ao Senhor Deputado Ricardo Morgado (PS), falando em último 1521 

lugar.------------------------------------------------------------------------------------ 1522 

------- Interveio o Senhor Presidente da Mesa não compreendendo a atitude 1523 

da Senhora Deputada que se inscreveu em primeiro lugar e agora prescinde 1524 

do direito ao uso da palavra. Senhora Deputada não estou aqui nem para 1525 

fazer “mix”, nem jogos técnicos! Tudo tem o seu limite! – Referiu.---------- 1526 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 1527 

referindo que a bancada do PSD vai votar a favor da 2.ª Revisão 1528 

Orçamental, agradecendo as explicações dadas pelo Senhor Presidente da 1529 

Câmara. Em relação a esta questão de quem fala primeiro ou em segundo 1530 

lugar considera desnecessário. Contudo, se a Senhora Deputada assim o 1531 

preferir, ele poderá sempre falar em primeiro lugar, mas também falará no 1532 

final se achar que é necessário, como muitas vezes a bancada do PS faz, tal 1533 

como se pode verificar anteriormente.-------------------------------------------- 1534 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1535 

referindo que o Senhor Presidente da Câmara falou que a Câmara não 1536 

conseguiu fazer o levantamento territorial do registo cartográfico de uma 1537 

determinada via, tiveram que o fazer por outra que é bastante mais cara. 1538 

Deste modo, pretendia saber qual é a outra via que de facto inviabilizaria 1539 

este tipo de gastos.-------------------------------------------------------------------- 1540 

Solicitou informação sobre o que se trata o “Sistema de Informação 1541 

Urbana” que está proposto para uma candidatura.------------------------------- 1542 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1543 

Gouveia que pretendia uma explicação relativamente a esta questão do 1544 

Caminho do Azeveiro. Ficou surpreendido quando a Câmara Municipal 1545 

fala em “calcetamento” do Caminho do Azeveiro, quando se sabe que, pela 1546 

sua natureza e extensão, desde sempre, a Junta de Freguesia de Gouveia 1547 

tem insistido na sua pavimentação a betuminoso. Calcetamento em vez de 1548 

pavimentação a alcatrão? Não será engano ou “luxo” a mais?----------------- 1549 

Recordou, também, o compromisso da Câmara de intervenção no Caminho 1550 

de Santo António.--------------------------------------------------------------------- 1551 

Porque é que aparece esta verba meramente residual de €1,00 quando em 1552 

sede de revisão orçamental já se podia prever uma quantia robusta. Percebe 1553 
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que possa haver aqui uma estratégia apenas de abertura de rubrica para  1554 

sinalizar a obra a fazer, mas, tratando-se de uma revisão orçamental, já 1555 

podia vir uma verba robusta que garantisse a sua realização. Se for 1556 

calcetamento terá um preço, se for a betuminoso terá outro. Pretendia, 1557 

portanto, ser esclarecido desta estratégia de inscrição de €1,00 como já 1558 

aconteceu com a Urbanização Mira Serra e com o Caminho do Jancão no 1559 

ano passado.--------------------------------------------------------------------------- 1560 

Por outro lado, pretendia esclarecimento relativamente à anulação do valor 1561 

de €12.400 no Museu Abel Manta.------------------------------------------------- 1562 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 1563 

que pretendia falar da rubrica “Rede Ambiental CIM_BSE”. Não sobre os 1564 

pormenores técnicos que lhe parecem fáceis de compreender, mas porque 1565 

esta rubrica lhes suscitou outras questões que têm a ver com a mesma.------  1566 

Primeiro, apercebeu-se pela leitura de uma Ata da reunião de Câmara de 1567 

08/04, que esta rubrica envolve obras na Casa do Sumo do Mondego e nos 1568 

Viveiros de Folgosinho.-------------------------------------------------------------- 1569 

Fazia naquele dia três anos, 30/04/2018, em que se discutiu uma Revisão 1570 

Orçamental, onde o Senhor Presidente tinha incluído precisamente a Rota 1571 

do Mondego. O Senhor Deputado interrogou-o precisamente nestes termos: 1572 

“não mereceria esta rubrica uma explicação sobre algumas características 1573 

da obra? Finalmente, vão aproveitar-se os recursos naturais como temos 1574 

defendido para fins turísticos? Que potencialidades do Mondego se irão 1575 

colocar ao serviço do concelho? As paisagens? O leito do rio? Locais de 1576 

lazer em todas as Freguesias? etc.”----------------------------------------------- 1577 

O Senhor Deputado coloca aqui esta questão, porque a Rota do Mondego 1578 

como lhes tem sido apresentada, é algo de misterioso, porque nunca foi 1579 

defendido, nem o Senhor Presidente, nem a CIM, nunca lhes disseram que 1580 

a Rota do Mondego começava aqui e terminava ali, como, por exemplo, o 1581 

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e o Secretário 1582 

Executivo da CIM respetiva o fizeram publicamente numa entrevista. Aqui 1583 

nada disso foi feito e na Assembleia Municipal, como se vê por este 1584 

exemplo que deu de há três anos, também não teria sido feito.----------------- 1585 

Por um lado, não sabemos nada desta Rota do Mondego, por outro, surgem 1586 

nas Atas da Câmara e noutras abordagens obras em Folgosinho ligadas à 1587 

Rota do Mondego.--------------------------------------------------------------------  1588 

Regista com muito agrado a informação do Senhor Presidente que aquela 1589 

ecovia da ribeira das duas pontes poderia estar integrada nessa candidatura. 1590 

Julga que esta Assembleia e o Concelho mereciam que lhes fosse dada 1591 

cabal informação do que é a Rota do Mondego, não só os valores 1592 



 
 

A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A  
  

 43 

envolvidos, mas o que é feito no Mondego em cada concelho, em cada 1593 

Freguesia e que obras isso implica.------------------------------------------------- 1594 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 1595 

referindo que a Rede Ambiental, lendo o Orçamento de 2021, também se 1596 

falava em investimento na Casa das Sementes. O Centro de Educação 1597 

Ambiental de Folgosinho está ligado aos Viveiros de Folgosinho, estamos, 1598 

portanto, a percorrer o Rio Mondego, o que lhe parece inviável estar a dizer 1599 

que o percurso que propusemos das duas pontes também lá entra, porque o 1600 

Rio Mondego só vai chegar à Foz. Estamos a falar de outra via que é numa 1601 

outra vertente começando onde eram para ser as termas.----------------------- 1602 

------- Solicitou ainda o uso da palavra a Senhora Deputada Cezarina 1603 

Maurício (PS) tendo o Senhor Presidente da Assembleia referido que lhe 1604 

tinha concedido a palavra no início do debate, mas a Senhora Deputada 1605 

preferiu prescindir da palavra, trocando com outro deputado. Esclarece que 1606 

quem dirige os trabalhos é a Mesa e os Senhores Deputados preferem 1607 

entrar nessa situação de “joguinhos” que não quer ver nesta Assembleia. 1608 

Não quer ver nesta Assembleia excessiva partidarização e excessiva jogada 1609 

política. Na sua opinião, a Assembleia Municipal é para discutir assuntos 1610 

de interesse para o concelho de Gouveia. Concedeu-lhe a palavra no início 1611 

e a Senhora Deputada não quis usar da palavra, lamenta mas não lhe voltar 1612 

a dar.----------------------------------------------------------------------------------- 1613 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) registando 1614 

em Ata o seu Protesto pelo facto do Senhor Presidente da Assembleia não 1615 

ter dado a palavra à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS).-------------- 1616 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara começando por 1617 

responder à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) que, em relação à 1618 

elaboração da cartografia, tentaram através da Direção Geral do Território 1619 

que lhes podia ter facultado essa informação mas não disponibilizou e, 1620 

como tal, vai ser necessário adquirir.----------------------------------------------- 1621 

Em relação ao “Sistema de Informação Urbana”, trata-se de painéis que 1622 

vão ser colocados nos diferentes pontos de passagem do transporte urbano 1623 

“Estrelinha”. Vai incluir também alguns outros painéis informativos que 1624 

vão ser dispostos nas áreas mais centrais da cidade com diferente 1625 

informação do concelho, desde temperatura a pontos de interesse turístico.  1626 

------- Em resposta ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, 1627 

no que diz respeito ao Caminho do Azeveiro, por informação dos técnicos, 1628 

que o informam que para aquele Caminho a via mais consistente será o 1629 

calcetamento.-------------------------------------------------------------------------- 1630 
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Na rubrica consta €1,00 porque no Orçamento não estava especificamente 1631 

aberta a rubrica para ele, passa a estar, logo que tenhamos o montante exato 1632 

do projeto a realizar e as verbas que serão necessárias canalizar, farão o 1633 

reforço por mera alteração orçamental no sentido de o concretizar.-----------  1634 

Por outro lado, foram retirados €12.000 da rubrica do Museu Abel Manta. 1635 

A intervenção que está a ser efetuada tem sobretudo a ver com a parte 1636 

elétrica que, face ao orçamento, existe uma verba a mais que agora se pode 1637 

retirar.----------------------------------------------------------------------------------- 1638 

A par desta, há outra intervenção no Museu que vai ser mais avultada, mais 1639 

de €200.000, mas que vai trazer ao Museu uma outra capacidade e uma 1640 

outra envolvência do próprio equipamento com a cidade. É um projeto que 1641 

o Senhor Vereador José Nuno Santos está a acompanhar e se dará 1642 

conhecimento do que se pretende fazer.------------------------------------------- 1643 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Silva (PS) quanto à 1644 

questão da Rede Ambiental, informou que o projeto da Rota do Mondego 1645 

está a ser definido, neste momento, pelo mesmo técnico que definiu quer a 1646 

Rota do Alva, quer a Rota do Mondego desde a Foz até Oliveira do 1647 

Hospital. Aquilo que se compromete com o senhor Deputado é que logo 1648 

que esteja estabelecido o esboço daquilo que vai ser a Rota, que o técnico 1649 

nos seus documentos já terá, convidá-lo-ei para tomar conhecimento do 1650 

projeto, bem como ao Senhor deputado Rui Filipe Monteiro (PS). É um 1651 

projeto da CIM_BSE e não exclusivamente de Gouveia. Já há diferentes 1652 

rotas, nomeadamente, quer em Seia, quer em Gouveia, quer em Celorico no 1653 

âmbito do Geopark e, precisamente, para não haver sobreposições e 1654 

multiplicações de rotas vai haver rotas ou troços de rotas que vão ser 1655 

obviamente aproveitados. Já houve essa compatibilização entre aquilo que 1656 

será o projeto da grande Rota do Mondego e as rotas que já estão definidas 1657 

no âmbito do Geopark.--------------------------------------------------------------- 1658 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) informou 1659 

que a Casa das Sementes não entra, neste momento, neste investimento. 1660 

Nos Viveiros de Folgosinho são €298.000, para reconstruir o que foi 1661 

destruído pelos incêndios e para reconstruir outros equipamentos 1662 

complementares para que se possam tornar mais acessíveis, desde logo a 1663 

acessibilidade dos patamares dos próprios Viveiros, para pessoas com 1664 

mobilidade reduzida e casas de banho de apoio, sistema de rega e guardas 1665 

de protecção. O Centro Ambiental e tudo o resto que o projeto contempla é 1666 

elaborado pelos serviços da Câmara.----------------------------------------------- 1667 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a “PROPOSTA 1668 

DE 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 1669 
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PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA DO ANO DE 1670 

2021”, tendo sido o documento aprovado, por maioria, com vinte e três 1671 

(23) votos a favor por parte das Bancadas Parlamentares do PPD/PSD, do 1672 

CDS/PP e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia e doze 1673 

(12) abstenções por parte das Bancadas Parlamentares do PS e da CDU, 1674 

nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 1675 

setembro.------------------------------------------------------------------------------- 1676 

------- Não participou na votação deste ponto o Senhor Deputado António 1677 

Machado (PPD/PSD) por se ter ausentado da sessão.--------------------------- 1678 

PONTO 2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1679 

NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO BDO & 1680 

ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE REVISORES 1681 

OFICIAIS, LDA, PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS 1682 

CONTAS DE 2020 E 2021 1683 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1684 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1685 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1686 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que se 1687 

trata o cumprimento de uma formalidade que compete à Assembleia 1688 

Municipal, da nomeação do auditor externo para certificação legal das 1689 

Contas de 2020 e 2021, que de facto atrasou a sua submissão a este órgão 1690 

em virtude dos atrasos derivados com a dificuldade em as pessoas se 1691 

deslocarem dos locais de trabalho ou de casa.------------------------------------ 1692 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1693 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1694 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1695 

referindo que apesar de tudo ser justificável, nesta data, com aquilo que são 1696 

os acontecimentos da pandemia e das explicações do Senhor Presidente da 1697 

Câmara serem de facto confusas e de uma linguagem muito vazia, a 1698 

bancada do PS vota favoravelmente, lamentando que a última contratação 1699 

tenha sido em 2018, que não haja outra e nem sequer têm poder de decisão 1700 

sobre esta escolha da BDO.---------------------------------------------------------- 1701 

------- Não se verificando mais nenhuma inscrição, o Senhor Presidente da 1702 

Mesa colocou à votação a “PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DO 1703 

AUDITOR EXTERNO BDO & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE 1704 

REVISORES OFICIAIS, LDA, PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL 1705 

DAS CONTAS DE 2020 E 2021”, tendo sido o documento aprovado, por 1706 

unanimidade, nos termos do n.º 1 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 1707 

setembro.------------------------------------------------------------------------------- 1708 
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------- Não participou na votação deste ponto o Senhor Deputado António 1709 

Machado (PPD/PSD) por se ter ausentado da sessão.--------------------------- 1710 

PONTO 3. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1711 

DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE 1712 

RECRUTAMENTO NO ÂMBITO DOS 1713 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS RELATIVOS AO 1714 

PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRIGENTES 1715 

INTERMÉDIOS DE 3.º GRAU 1716 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1717 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1718 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1719 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1720 

proposta é no sentido de dar continuidade ao processo de recrutamento e 1721 

provimento de cargos de dirigentes intermédios de 3.º grau, na área da 1722 

educação e ação social, gestão urbanística e na área ambiental e de 1723 

infraestruturas.-------------------------------------------------------------------------  1724 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1725 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1726 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1727 

evocando a Defesa da Honra contemplada no Regimento desta Assembleia 1728 

e passou a referir o seguinte: “Não preciso de evocar a defesa da honra, 1729 

porque a minha honra está bem e recomenda-se. Mas, Senhor Presidente 1730 

da Assembleia, eu não posso aceitar que me atribua jogos! Levo muito a 1731 

sério todas as responsabilidades que eu assumo e, enquanto eleita local, 1732 

trabalho muito, estou presente nesta Assembleia sempre que posso, falto 1733 

muito pouco e estudo muito aquilo que são os interesses do concelho de 1734 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------- 1735 

Por isso, como deve compreender, não posso aceitar nem da parte do 1736 

Senhor, nem da parte de ninguém, que lhe digam que eu “jogo”. Jogos, eu 1737 

jogo em casa mas é no sentido lúdico que também faz bem à alma e ao 1738 

corpo. Mas aqui em não jogo.”----------------------------------------------------- 1739 

Relativamente a este ponto, questionou o Senhor Presidente da Câmara no 1740 

que diz respeito ao concurso de cargo dirigente intermédio de 3.º grau 1741 

relativamente à Unidade de Educação e Desenvolvimento Social, com as 1742 

competências de Coordenação e Gestão nas áreas de Coordenação e Gestão 1743 

da Unidade nas áreas da Educação e Juventude, Social, Saúde e Habitação, 1744 

e mencionam como Licenciatura adequada, Ciências Sociais/Educação, ou 1745 

seja, nas outras Unidades identificamos a Licenciatura, neste caso concreto, 1746 
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perguntou se Ciências Sociais é a Licenciatura ou é área, porque dentro das 1747 

Ciências Sociais há várias.----------------------------------------------------------- 1748 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) que, à 1749 

semelhança daquilo que aconteceu na última Assembleia, evidenciam mais 1750 

uma vez um executivo composto por quatro vereadores a tempo inteiro e 1751 

sete chefes de divisão, mais quatro do que aqueles que existiam até agora, 1752 

com uma população a decrescer, com o mandato a chegar ao fim, com o 1753 

recurso frequente a outsourcing. De facto este é um peso que lhes parece 1754 

estranho, nomeadamente, comparando com aquilo que é e continua a ser a 1755 

não atribuição da Opção Gestionária aos trabalhadores com remunerações 1756 

mais baixas e que ainda estão à espera de serem avaliados.-------------------- 1757 

O processo de avaliação ainda está em curso, alguns deles ainda nem os 1758 

objetivos lhes foram definidos, nem a auto-avaliação fizeram e a esses 1759 

continua nestes últimos anos a ser recusada a opção Gestionária que o 1760 

Senhor Presidente poderia fazer recurso. Os trabalhadores mais mal pagos 1761 

recebem muito pouco, alguns deles, o ordenado mínimo há anos e esta 1762 

opção gestionária também daria nalgumas situações para aumentar cerca de 1763 

€20,00.---------------------------------------------------------------------------------- 1764 

É estranho quando um Município que se diz de “tão amigo das famílias” 1765 

mantenha esta pobreza em termos de trabalhadores que, ultimamente, tem 1766 

sido, inclusive falada até nos meios de comunicação. E, depois, faz uma 1767 

nomeação ou propõem um procedimento concursal para cargos dirigentes 1768 

intermédios de 3.º grau e propõe uma remuneração pela posição máxima, 1769 

nem sujeitando estes cargos dirigentes a um processo de avaliação e sabem 1770 

bem que muitas vezes a incapacidade dos trabalhadores se reporta de facto 1771 

àquilo que é a qualidade dos dirigentes.------------------------------------------- 1772 

Lamenta muito esta discrepância, vamos celebrar o Dia do Trabalhador e 1773 

lamenta ver o Município do seu concelho a fazer este tratamento desigual 1774 

daquilo que são os seus próprios trabalhadores. Não tem nada contra 1775 

aqueles que são bem remunerados, antes pelo contrário, até fica bastante 1776 

contente que seja dado o que é certo àqueles que trabalham, não é por isso, 1777 

aquilo que está aqui em causa e o voto contra da bancada do PS vai no 1778 

sentido deste procedimento pouco equitativo, desigual daquilo que são os 1779 

trabalhadores deste Município.------------------------------------------------------ 1780 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1781 

acompanhando naturalmente as preocupações da Senhora Deputada Ana 1782 

Paula Freitas (PS) relativamente a esta questão, embora tenham o 1783 

entendimento que, relativamente aos trabalhadores que a Senhora Deputada 1784 

referiu, esta questão tem mais a ver com o funcionamento dos Sindicatos e 1785 
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como tal esperam que, futuramente, estas diferenças se esbatam e, no 1786 

fundo, estas pessoas também possam progredir e serem devidamente pagas 1787 

pelo trabalho que efetuam.----------------------------------------------------------- 1788 

Relativamente à Unidade de Gestão Ambiental de Infraestruturas, 1789 

Mobilidade e Transportes e de Saúde Públicas, no que diz respeito à 1790 

licenciatura adequada, engenharia civil/arquitetura/urbanismo/gestão, 1791 

perguntou se não está também preconizada licenciatura na área da saúde e 1792 

do ambiente.--------------------------------------------------------------------------- 1793 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara solicitando ao 1794 

Senhor Presidente da Mesa a devida autorização para conceder à palavra à 1795 

Senhora Vereadora Teresa Borges a fim de prestar os devidos 1796 

esclarecimentos.----------------------------------------------------------------------- 1797 

------- Usou da palavra a Senhora Vereadora Teresa Borges referindo que 1798 

uma das licenciaturas que vai ser exigida é na área das ciências sociais e 1799 

outra na área da educação. Se há várias licenciaturas nestas áreas, serão 1800 

aceites todas as que ali se enquadrem.--------------------------------------------- 1801 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara respondendo à 1802 

Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), garantindo à Senhora Deputada 1803 

e aos trabalhadores da Câmara que efetivamente houve atrasos no processo 1804 

de avaliação. Está, felizmente, praticamente concluído, as avaliações estão 1805 

a ser comunicadas aos trabalhadores, os quais podem recorrer, se assim 1806 

entenderem. Informou, ainda, que a Opção Gestionária vai efetivamente ter 1807 

lugar imediatamente a seguir. Durante o mês de maio todos estes assuntos 1808 

relativos aos trabalhadores da Câmara Municipal vão ser resolvidos, 1809 

sempre no interesse da melhoria das condições de vida e, nomeadamente, 1810 

do rendimento dos trabalhadores da Câmara Municipal. Essa é a nossa 1811 

preocupação e é isso que vamos fazer.--------------------------------------------- 1812 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1813 

referindo que fica contente que, finalmente, se pense na Opção Gestionária 1814 

dos trabalhadores, certamente que eles também ficarão contentes. É pena 1815 

que, nestes últimos oito anos, ao contrário daquilo que aconteceu em todas 1816 

as Câmara limítrofes, em que o Senhor Presidente poderia ter recorrido à 1817 

Opção Gestionária para melhorar as condições desses trabalhadores não o 1818 

tenha feito. E, por acaso, este ano é só um ano eleitoral!------------------------ 1819 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, pelas 1820 

provas dadas, não trabalham em função de anos eleitorais, trabalham em 1821 

prol dos gouveenses, além da opção gestionária, vai haver também a 1822 

mobilidade intercarreiras.------------------------------------------------------------ 1823 
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------- Retorquiu a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 1824 

a propósito da mobilidade intercarreiras, ou seja, aquilo que tem provocado 1825 

aquele descontentamento nos trabalhadores, porque alguns nunca vão 1826 

usufruir dessa mobilidade, ao passo que outros passaram de uma situação 1827 

de auxiliares, diretamente para técnicos superiores e que tem feito com que 1828 

toda a gente fique surpreendida! É espetacular!---------------------------------- 1829 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a “Proposta de 1830 

Definição dos Requisitos de Recrutamento no âmbito dos 1831 

Procedimentos Concursais relativos ao Provimento de Cargos de 1832 

Dirigentes Intermédios de 3.º Grau”, tendo sido o documento aprovado, 1833 

por maioria, com vinte e um (21) votos a favor por parte da Bancada 1834 

Parlamentar do PPD/PSD, nove (9) votos contra por parte da Bancada 1835 

Parlamentar do PS e quatro (4) abstenções por parte das Bancadas 1836 

Parlamentares do CDS/PP, CDU e dos Senhores Presidentes das Juntas de 1837 

Freguesia de Cativelos e Gouveia, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 1838 

4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.-------------------------------------------- 1839 

------- Não participaram na votação deste ponto o Senhor Deputado 1840 

António Machado (PPD/PSD) e o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) 1841 

por se terem ausentado da sessão.-------------------------------------------------- 1842 

PONTO 4. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1843 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ATIVIDADES A 1844 

DESENVOLVER PELAS JUNTAS DE FREGUESIA DO 1845 

CONCELHO DE GOUVEIA 1846 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1847 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1848 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 1849 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a 1850 

proposta diz respeito a todas as intenções de investimentos manifestadas 1851 

pelos Senhores Presidentes de Junta. Apenas duas candidaturas não foram 1852 

contempladas, uma, da Freguesia de Folgosinho, uma vez que ainda não 1853 

tinha projeto. Poderá ser, logo que esteja o processo concluído com os 1854 

respetivos valores e vir a ser submetida. A outra intervenção é da Junta de 1855 

Freguesia da União de Freguesias Moimenta da Serra/Vinhó que, de acordo 1856 

com os técnicos, faltam alguns elementos para análise. Terá o mesmo 1857 

tratamento, logo que esclarecidas e ultrapassadas estas questões será 1858 

presente a este órgão.----------------------------------------------------------------- 1859 

Este ano o apoio tem um aumento muito significativo relativamente ao ano 1860 

anterior, no valor de €56.000, pelo que felicitou os senhores presidentes de 1861 
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junta por esta vontade expressa nestas diferentes intervenções e que o 1862 

Município tem todo o gosto em se associar a elas para a sua concretização.-  1863 

------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1864 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1865 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1866 

referindo que a bancada do PS sem dúvida que é a favor do reforço de 1867 

competências às freguesias.--------------------------------------------------------- 1868 

Na última Assembleia ficou dito que em março se iriam iniciar obras de 1869 

pavimentação no Bairro de Santo António na freguesia de Nespereira. 1870 

Porém, essa obra não foi contemplada e sabe que ainda não iniciaram essa 1871 

pavimentação, contudo, calcula que a mesma não esteja esquecida.---------- 1872 

Em relação a esta atribuição de subsídios, somos também a favor da 1873 

transparência e equidade com que esses apoios são concedidos, o que não é 1874 

óbvio nesta proposta, nem na ação global deste executivo camarário em 1875 

relação às freguesias deste concelho ao longo destes quatro anos de 1876 

governação. Os fundos atribuídos às freguesias são discriminatórios e 1877 

desiguais. Ao contrário de apoiar todas as freguesias ou favorecer até 1878 

eventualmente aquelas que são mais desfavorecidas e que, eventualmente, 1879 

até têm mais dificuldades económicas, esta proposta em discussão, aumenta 1880 

as assimetrias canalizando mais verbas para aqueles que já têm bastante 1881 

capacidade e fluidez económica para o fazer e limitam aquelas que de todo 1882 

não o podem fazer.--------------------------------------------------------------------  1883 

Por outro lado, ao não fazer uma avaliação e uma apreciação inicial dos 1884 

projetos apresentados e o acompanhamento da obra, condicionando a 1885 

atribuição das verbas após a conclusão, ou seja, a libertação dos 50%, pode 1886 

pôr em causa a possibilidade de execução da obra quando a obra final não é 1887 

aprovada.-------------------------------------------------------------------------------  1888 

E é tão mais verdade quando existem freguesias que têm dificuldades e 1889 

limitações em termos económicos para se proporem a estes 50% de 1890 

atribuição das verbas que lhes são pedidas.--------------------------------------- 1891 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1892 

acompanhando o Senhor Presidente da Câmara no contentamento pela 1893 

apresentação destas propostas das diferentes freguesias, obviamente que é 1894 

um trabalho dos Senhores Presidentes de Junta em prol daquilo que são as 1895 

suas comunidades e de acordo com aquilo que são as suas necessidades.----   1896 

Durante este período em que foi eleita local, ficou com o conhecimento que 1897 

houve uma penalização feita a uma Junta de Freguesia e que essa Junta de 1898 

Freguesia não recebeu os 50% do apoio. É uma penalização e é uma 1899 

penalização que essa Junta de Freguesia está a pagar caro. Pretendia saber 1900 
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se existe algum desenvolvimento ou se houve uma solução para esta 1901 

situação.-------------------------------------------------------------------------------- 1902 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que este 1903 

programa que a Câmara Municipal comparticipa em 50% as intervenções 1904 

materiais ou imateriais que os Senhores Presidentes de Junta apresentem, 1905 

são da sua opção. Por outro lado, esta é uma via de intervenção e de 1906 

investimento nas freguesias que não esgota o investimento que a Câmara 1907 

Municipal realiza nas Freguesias.--------------------------------------------------- 1908 

Respondendo à questão que colocou a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 1909 

(PS), a intervenção no Bairro de Santo António, na freguesia de Nespereira, 1910 

não cabe neste programa, na medida em que é um investimento que vai ser 1911 

realizado a expensas totais do Município e que no mês de maio vai para 1912 

concurso.-------------------------------------------------------------------------------1913 

Por outro lado, esclareceu que não há qualquer discriminação das Juntas de 1914 

Freguesia. A Câmara Municipal não se intromete no que cada uma das 1915 

juntas de freguesias apresenta para investimento.-------------------------------- 1916 

Respondendo à questão da Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) a 1917 

questão que a Senhora Deputada colocou prende-se com a Freguesia de 1918 

Nespereira e o Senhor Presidente de Junta tem conhecimento da resposta 1919 

que o Senhor Chefe de Divisão lhe transmitiu. Essa questão não está 1920 

fechada nem resolvida, certamente que o será. O Regulamento tem um 1921 

conjunto de regras que ambas as partes têm que cumprir, é isso que 1922 

eventualmente está ali em causa. Pensa que, com bom senso, a situação 1923 

será resolvida. Agora, têm que ter consciência que têm que cumprir com 1924 

aquilo que se comprometem e devem fazer, face ao Regulamento que foi 1925 

aprovado por esta Assembleia. Pelo que o assunto será certamente 1926 

resolvido. Compreende as dificuldades que a Junta de Freguesia tem 1927 

passado, mas a questão tem a ver com o cumprimento de regras do 1928 

Regulamento. Se o Senhor Chefe de Divisão, em concreto, considera e 1929 

verifica que, em relação a intervenções concretas propostas pela Junta de 1930 

Freguesia, não foi cumprido aquilo que devia ter sido, ele não é técnico. 1931 

Perante isso ele tem a sua razão, tal como tem alguma razão o Senhor 1932 

Presidente de Junta, contudo, com bom senso das duas partes, haverá 1933 

certamente uma resposta e a resolução do problema.---------------------------- 1934 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1935 

referindo que é exatamente por isso que o projeto fosse avaliado 1936 

inicialmente e não no final, porque avaliar o projeto e depois decidir se 1937 

atribui ou não os 50%, não limita muito aquilo que são a realização e a 1938 

capacidade financeira nos anos seguintes, como é o caso. E, como poderem 1939 
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constatar, esta freguesia de facto nestes últimos quatro anos, quase não 1940 

consegue fazer obra na sua freguesia. São os munícipes de Nespereira que 1941 

saem prejudicados pelo facto da Câmara apenas avaliar no fim da obra 1942 

feita.------------------------------------------------------------------------------------- 1943 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara esclarecendo que, 1944 

após a aprovação da proposta pela Assembleia Municipal, os Senhores 1945 

Presidentes de Junta recebem de imediato 50% do valor do montante da 1946 

candidatura. A questão que se colocou foi relativamente aos restantes 50% 1947 

que são objeto de pagamento pela Câmara após verificação pelos serviços 1948 

técnicos, nomeadamente, do Senhor Chefe de Divisão, do cumprimento 1949 

efetivamente de um compromisso que foi colocado na candidatura.---------  1950 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1951 

depreendendo das palavras do Senhor Presidente que este ponto está em 1952 

aberto e pode ser revertido, ou seja, a retirada da penalização à Junta de 1953 

Freguesia de Nespereira.------------------------------------------------------------- 1954 

------- Respondeu o Senhor Presidente referindo que a questão que está por 1955 

resolver relativamente à Junta de Freguesia de Nespereira certamente que, 1956 

com bom senso, será resolvida.----------------------------------------------------- 1957 

------- Concluído o debate, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação 1958 

a “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ATIVIDADES 1959 

A DESENVOLVER PELAS JUNTAS DE FREGUESIA DO 1960 

CONCELHO DE GOUVEIA”, tendo sido o documento aprovado, por 1961 

unanimidade, nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 9.º do Regulamento 1962 

Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias do Concelho de 1963 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------- 1964 

------- Não participaram na votação deste ponto o Senhor Deputado 1965 

António Machado (PPD/PSD) e o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) 1966 

por se terem ausentado da sessão.-------------------------------------------------- 1967 

PONTO 5 - RECOMENDAÇÃO DA BANCADA DA CDU NO 1968 

SENTIDO DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS 1969 

INOVADORES CAPAZES DE CRIAR RIQUEZA NO 1970 

CONCELHO E DE ATRAIR E FIXAR POPULAÇÃO 1971 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1972 

autorizando o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) na qualidade de 1973 

proponente a apresentar este ponto da ordem de trabalhos. -------------------- 1974 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1975 

referindo que esta proposta da CDU advém da necessidade de 1976 

diversificarmos a oferta que o concelho pode dispor. Se bem se recordam, 1977 

há algumas sessões anteriores, a CDU fez uma proposta que depois passou 1978 
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a Recomendação relativamente ao desenvolvimento turístico do concelho. 1979 

O problema do turismo é que muitas vezes “colocamos os ovos todos no 1980 

mesmo cesto” e uma coisa que certamente teremos aprendido com esta 1981 

pandemia é que há sectores de atividades que com estas situações 1982 

imediatamente entram em queda e o turismo foi um deles.--------------------- 1983 

Foi possível através de algum trabalho de pesquisa feito pela CDU entrar 1984 

em contacto com empresas que efetivamente têm tem vontade de fazer 1985 

parecerias com outras regiões do país e encontrar pessoas que possam 1986 

ajudá-los nas suas atividades em produções relativamente inovadoras e, 1987 

sobretudo, sustentáveis que têm cada vez mais procura.------------------------  1988 

Pensa que neste aspeto o Município poderá ter um papel importante no 1989 

sentido de ajudar a estabelecer contactos com estas empresas, a ajudar a 1990 

estabelecer os contactos com as forças vivas do concelho e a atrair estes 1991 

investimentos que são certamente uma mais-valia.------------------------------ 1992 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1993 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1994 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade 1995 

(PPD/PSD) referindo que pretendia esclarecimento se se trata de uma 1996 

proposta para votação ou se é só uma Recomendação da CDU.--------------- 1997 

------- Interveio o Senhor Presidente da Mesa referindo que embora o 1998 

proponente tenha colocado “discussão e votação da 1999 

proposta/recomendação”, considera-se como uma Recomendação.----------- 2000 

------- Retomou a palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires de 2001 

Andrade (PPD/PSD) referindo que, neste sentido, a bancada do PSD 2002 

entende que esta Recomendação da bancada da CDU já vem na linha das 2003 

preocupações do executivo na captação de um investimento inovador para 2004 

o concelho e o aproveitamento de produtos endógenos, para além do queijo 2005 

da Serra da Estrela ou os vinhos Dão. Era, portanto, fundamental para o 2006 

desenvolvimento e para a valorização do território.------------------------------ 2007 

No entanto, este tipo de investimento deverá ter que passar sempre por 2008 

investidores particulares interessados e capazes da dinamização deste tipo 2009 

de projeto no território, não devendo também esquecer a capacidade 2010 

empreendedora e inovadora dos próprios gouveenses.--------------------------   2011 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2012 

referindo que a bancada do PS concorda com este tipo de Recomendação, 2013 

aliás, já não é a primeira vez que a CDU apresenta Recomendações deste 2014 

tipo. Lembrou que, inclusive, logo no início do mandato fez uma 2015 

Recomendação para a produção de fibras de cânhamo e existe uma empresa 2016 
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que está a produzir em Cantanhede e que tem tido um sucesso bastante 2017 

grande.---------------------------------------------------------------------------------- 2018 

Sem dúvida que são favoráveis a que se possa debater estes interesses do 2019 

Município e, inclusive, como disse o Senhor Deputado Constantino Matos 2020 

(CDU) que não se coloquem os “ovos todos no mesmo cesto”, porque 2021 

quanta mais diversificado for a capacidade de atrairmos empresários para o 2022 

nosso concelho, maior é a probabilidade de sucesso e sem dúvida que têm 2023 

que ser os investidores a fazerem esse trabalho de vir investir, no entanto, 2024 

também cabe ao Município criar condições e aliciar aqueles que podem 2025 

fazer esse investimento.-------------------------------------------------------------- 2026 

Tem como crença que, ao longo destes quatro anos, teria sido interessante 2027 

para esta Assembleia poder debater este e outros assuntos, nomeadamente 2028 

aquele que está agendado no ponto a seguir sobre o envelhecimento e como 2029 

isso tem afetado aquilo que é o nosso Município para que depois se possa 2030 

de facto criar propostas enquadradas naquilo que são as reais necessidades.- 2031 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que 2032 

obviamente todas as propostas e sugestões são boas. A Recomendação 2033 

refere alguns elementos que podem ser elementos de desenvolvimento, de 2034 

produções e até de possíveis outros sub-produtos. Tal como referiu 2035 

anteriormente, existe no concelho de Gouveia um jovem casal a produzir 2036 

açafrão na Freguesia de Figueiró da Serra. Estão a desenvolver projetos 2037 

muito interessantes direcionados para a economia circular.------------------- 2038 

Todas estas áreas que o Senhor Deputado refere são interessantes agora, 2039 

como é óbvio, não esgotam as potencialidades do concelho. Neste período 2040 

da pandemia têm tido a felicidade de ter encontrado empresários 2041 

interessados e disponíveis em investir no sector do turismo, nomeadamente 2042 

no alojamento. Temos um investimento no turismo a decorrer, deu entrada 2043 

nos serviços um projeto na freguesia de Vinhó, um empreendimento 2044 

turístico 5 estrelas. Na freguesia de Arcozelo da Serra um projeto de um 2045 

investimento estrangeiro para um Resort, aproveitando a proximidade ao 2046 

rio. Para além de outros que já cá estão a investir e já estão a planear outros 2047 

investimento nesta área do turismo.------------------------------------------------ 2048 

Por isso mesmo, o Município já há algum tempo efectuou, e está agora em 2049 

consulta com as respetivas entidades, um “Plano de Investimento em 2050 

Espaço Rural (PIER)”. É um documento próprio para o desenvolvimento 2051 

de determinadas áreas, nomeadamente rurais. A Câmara já está a fazer o 2052 

PIER para os Casais de Folgosinho, porque não tenham dúvidas que esta 2053 

zona, num futuro próximo, vai ser uma das áreas mais importantes e 2054 

relevantes, sem prejuízo de todas as outras do concelho de Gouveia, para o 2055 
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investimento turístico, de turismo de natureza, aproveitando desde logo a 2056 

Rota do Mondego e tudo o que está associado àquela zona do concelho de 2057 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------- 2058 

Estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar já com investidores 2059 

interessados em investir naquela zona e estamos a conjugar. O Município 2060 

está a fazer a parte que lhe compete, precisamente conjugar, porque no 2061 

PIER uma das coisas que se pretende é que, no próximo Quadro 2062 

Comunitário ou no PRR, fazer ali investimento de requalificação daqueles 2063 

espaço todo, que ronda os 5 a 6 milhões de euros. Isso é no sentido de criar 2064 

condições, tanto para aqueles que lá estão como para aqueles que lá querem 2065 

investir, para que possam ter as melhores condições. Está o Município a 2066 

trabalhar na função que lhe cabe.--------------------------------------------------- 2067 

Relativamente aos demais, têm tido reuniões com potenciais investidores 2068 

em diferentes áreas, como acontecerá na próxima semana, para 2069 

investimentos que podem, para além de trazer o know-How que é 2070 

importante para o território. Também vai permitir recuperar, 2071 

nomeadamente, antigas instalações fabris.----------------------------------------  2072 

É nesse sentido que estão a trabalhar. Nunca o deixaram fazer e, apesar das 2073 

dificuldades que estamos a viver, estamos a ter procura e a conseguir 2074 

conquistar investidores para o concelho de Gouveia.---------------------------- 2075 

Agradeceu a Recomendação e são áreas importantes, como a questão do 2076 

cânhamo, nas suas vertentes múltiplas de aproveitamento, fins medicinais, 2077 

vestuário, construção civil, assim o país esteja mais capacitado para 2078 

trabalhar o cânhamo, como é o caso da Biocant, em Cantanhede.------------- 2079 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2080 

colocando à votação a Recomendação da Bancada da CDU no sentido 2081 

de captação de investimentos inovadores capazes de criar riqueza no 2082 

concelho e de atrair e fixar população, tendo sido a mesma aprovada por 2083 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 2084 

------- Não participaram na votação deste ponto o Senhor Deputado 2085 

António Machado (PPD/PSD), o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) e o 2086 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia por se terem 2087 

ausentado da sessão.------------------------------------------------------------------ 2088 

PONTO 6 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA 2089 

BANCADA DA CDU NO SENTIDO DE DINAMIZAÇÃO 2090 

DE NOVAS RESPOSTAS DE ACOMPANHAMENTO A 2091 

SENIORES 2092 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2093 

autorizando o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) na qualidade de 2094 

proponente a apresentar este ponto da ordem de trabalhos. -------------------- 2095 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 2096 

referindo que esta proposta da CDU visa no fundo ajudar a colmatar uma 2097 

lacuna que subsiste, sobretudo, relativamente a seniores que, não sendo 2098 

dependentes, não necessitando de institucionalização num lar, porque ainda 2099 

têm autonomia, mas não querem, não desejam, não é bom para elas 2100 

viverem sozinhas. Aquilo que se pretende é que estas pessoas sejam 2101 

integradas num ambiente que lhes seja propício, favorável e com 2102 

acompanhamento de equipas multidisciplinares que lhes possam dar apoio. 2103 

Recorda que, recentemente, o Primeiro Ministro chamou a atenção para a 2104 

importância da colaboração entre os Municípios e as Misericórdias 2105 

exatamente para este fim, não é propriamente uma ideia nova, há vários 2106 

projetos neste âmbito, há inclusive multinacionais a trabalhar no nosso pais 2107 

nesta área a trabalhar nesta área, nomeadamente no Porto, multinacionais 2108 

israelitas, o ex Presidente do Porto Eng.º Nuno Cardoso. Neste caso o 2109 

Município pode ter um papel importante. -----------------------------------------  2110 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2111 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2112 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2113 

referindo que, sem dúvida, a nossa comunidade é uma comunidade bastante 2114 

envelhecida e sem dúvida que cada vez faz mais sentido que sejam 2115 

pensadas novas formas de atendimento e de acompanhamento dos idosos 2116 

na nossa comunidade. O modelo de funcionamento dos lares e a 2117 

massificação desta institucionalização é cada vez mais desajustada, 2118 

começam a surgir por todo o país e até vindas do estrangeiro outras 2119 

modalidades de acompanhamento da 3.ª idade, como por exemplo, 2120 

situações de cohousing, parcerias entre instituições, redes de instituições 2121 

para funcionar de uma forma mais harmoniosa ao longo do processo de 2122 

envelhecimento.----------------------------------------------------------------------- 2123 

E isso faz todo o sentido ser debatido e serem inclusive analisadas em que 2124 

medida podemos pensar para o nosso concelho também outras formas de 2125 

acompanhamento de idosos, nomeadamente, agora com a pandemia, 2126 

tornou-se um problema haver espaços demasiado grandes, com demasiados 2127 

idosos juntos e que tiveram que ficar em completo isolamento, coisa que 2128 

teria sido muito mais facilitada se os idosos vivessem em pequenos núcleos 2129 

habitacionais e não teria levado ao desgaste que levou, nomeadamente, em 2130 

termos da saúde mental.-------------------------------------------------------------- 2131 
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Nesse sentido, é muito importante que se possa debater o que é que 2132 

podemos fazer, como é que podemos ter uma posição de vanguarda naquilo 2133 

que são as novas ideias do acompanhamento na 3.ª Idade. Se o Município 2134 

poder apoiar isso e certamente até poderá, nomeadamente, em termos 2135 

daquilo que é a construção ou cedência de espaços para poder desenvolver 2136 

esse tipo de projetos, considera que sem dúvida nenhuma seria uma mais-2137 

valia e que poderiam até tomar uma posição bastante inovadora face ao 2138 

acompanhamento dos idosos no nosso país.-------------------------------------- 2139 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 2140 

referindo que a proposta da CDU coloca uma questão que realmente faz 2141 

sentido a esta Assembleia ponderar e que tem a ver com as políticas de 2142 

proteção à população mais idosa. Falar nisso é terem em atenção o 2143 

território e conhecerem o território em que vivemos, o concelho de 2144 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------- 2145 

Anteriormente, o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) na sua intervenção 2146 

abordou elementos que realmente devemos ter sempre presentes. Esses 2147 

elementos são de natureza demográfica. Primeiro, a perda de população no 2148 

concelho de Gouveia, mesmo nos idosos, entre 2000 e 2019, para não falar 2149 

em 2020 que sabemos que vai ser um ano penalizador pelos motivos que 2150 

sabemos.-------------------------------------------------------------------------------- 2151 

Relativamente ao indicador que é sempre utilizado “índice de 2152 

envelhecimento” realmente temos um índice de envelhecimento que nos 2153 

deve fazer refletir, 377.8, o que significa que temos aqui um problema. Não 2154 

é que o número de idosos seja um problema, o número de idosos deve-nos 2155 

orgulhar, porque significa que a esperança média de vida aumentou. O que 2156 

nos preocupa é que este número de idosos não é acompanhado pelo número 2157 

de jovens. E isso sim é uma preocupação.----------------------------------------- 2158 

Mas não é só falar nestes dados no presente, é também porque temos dados, 2159 

projeções demográficas que nos dizem que eles vão continuar. Não só vão 2160 

continuar como se vão agravar.----------------------------------------------------- 2161 

Outro aspeto importante ao nível das políticas, não só devemos pensar 2162 

como temos que pensar em políticas e o Município tem que pensar por uma 2163 

razão óbvia, pelo quadro de competências. Já nos anos 80 foi claro que os 2164 

Municípios tinham competências na área da proteção à infância e à 3.ª 2165 

idade.----------------------------------------------------------------------------------- 2166 

Não podemos esquecer os últimos enquadramentos legislativos do processo 2167 

de descentralização em que, por exemplo, a ação social vai passar para os 2168 

Municípios. Temos que pensar de forma séria sobre esta população e sobre 2169 

outras obviamente.-------------------------------------------------------------------- 2170 
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Relativamente a esta política, parece que aquilo que é evocado é que ela 2171 

deve ser pensada a vários níveis, para já porque dentro daquilo que é a 2172 

categoria “os mais velhos” percebemos que temos diferentes “mais 2173 

velhos”, ou seja, temos os autónomos, temos os dependentes, temos 2174 

aqueles que estão nas instituições e temos aqueles que querem continuar a 2175 

estar nas suas casas. Mas também temos aqueles que têm enquadramento 2176 

familiar e aqueles que vivem sozinhos. Temos aqueles que têm condições 2177 

económicas e temos aqueles que não têm condições económicas. Temos 2178 

aqueles que precisam de transporte e aqueles que não precisam. Temos que 2179 

pensar esta política em diferentes níveis, em diferentes patamares e 2180 

pensando em diferentes idosos.----------------------------------------------------- 2181 

Por outro lado, referiu ainda que há aspetos que a Autarquia já tem 2182 

trabalhado e que acha que temos que aprofundar. Primeiro, fazer uma 2183 

avaliação, porque pensa que há aqui, nomeadamente, para este tipo de 2184 

idosos, uma medida que é central, que é a teleassistência.---------------------- 2185 

Já teve a oportunidade de transmitir isso ao Senhor Vice Presidente 2186 

relativamente à teleassistência que consideramos que é uma medida 2187 

importante e que permite dar segurança, nomeadamente a estes idosos que 2188 

vivem sozinhos ou isolados, dá um conforto, dá segurança e dá 2189 

tranquilidade.-------------------------------------------------------------------------- 2190 

Agora, temos que saber que tipo de teleassistência queremos e qual é 2191 

aquela que é mais benéfica para a nossa população, sem dúvida que, ao 2192 

nível desta política, o Município pode e deve fazer muito mais, não só 2193 

porque tem competências e tem que articular essas competências com 2194 

aquilo que já existe na comunidade que é uma rede de cuidadores 2195 

informais.------------------------------------------------------------------------------ 2196 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade 2197 

(PPD/PSD) considerando que sem dúvida que cada vez mais temos que 2198 

pensar nos nossos idosos. O Município efetivamente tem trabalhado muito 2199 

ao nível da ação social, temos várias casas para recuperação a fim de alojar 2200 

famílias mais carenciadas, para que essas famílias sejam realojadas em 2201 

condições muito mais dignas, pelo que, para já, não sabe se o Município 2202 

tem alguma coisa pensada ou se há algum programa que absorva este tipo 2203 

de projetos para seniores.------------------------------------------------------------ 2204 

Quando o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) fala nas casas dos 2205 

operários, parece que a Câmara é detentora de duas, uma, no Bairro do 2206 

Farvão, em Gouveia e outra na freguesia de Moimenta da Serra. De facto 2207 

temos uma população muito mais envelhecida, mas tem que haver projetos 2208 

em concreto e projetos do Governo para nos substitui-mos às IPSS, às 2209 
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Misericórdias, às próprias famílias, porque depois vamos tirar as pessoas 2210 

das suas casas, vão para estas unidades e como é que tudo isto depois 2211 

funciona? – Questionou.------------------------------------------------------------- 2212 

É uma realidade que tem que ser bastante bem pensada e que é muito 2213 

importante nesta zona, mas efetivamente considera que em termos de 2214 

proposta não está muito esclarecido ou aprofundado o que se deve fazer.----   2215 

No entanto, é de opinião que se deveria pensar nisto, sem dúvida.------------ 2216 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 2217 

pedindo um ponto de ordem à Mesa uma vez que não percebia o que se 2218 

pretende votar. Se há aqui uma proposta que vai sair desta Assembleia em 2219 

que se refere a casas, mas não se sabe que casas são, provavelmente terá lá 2220 

pessoas a viver ou não. Votará a favor se for uma recomendação, como 2221 

proposta não pode votar favoravelmente.------------------------------------------ 2222 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Mesa referindo que se pode votar 2223 

a proposta da CDU no sentido de se começar a procurar soluções para 2224 

resolução do problema e das situações das pessoas. Não se pode votar uma 2225 

proposta para a Câmara comprar e recuperar casas. Contudo, podem 2226 

recomendar à Câmara.---------------------------------------------------------------- 2227 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, em 2228 

relação às respostas sociais, quer ao nível de cuidados continuados, quer 2229 

cuidados paliativos temos que requacionar o modelo que está a ser posto no 2230 

terreno em termos de respostas, porque cada vez mais se nota nessas áreas, 2231 

mas também o próprio PRR é uma das áreas que aborda e terá 2232 

financiamento para esse fim, que tem a ver com as novas respostas sociais. 2233 

No fundo a matriz passará mais, não por continuar a construir lares de 3.ª 2234 

Idade, com aquilo que eles são de bom e de menos bom, mas passar a haver 2235 

resposta no sentido das pessoas poderem viver em residências seniores com 2236 

cuidados prestados por uma IPSS. Em vez de estarem colocadas num lar, 2237 

dentro das suas possibilidades poderem ter o seu pequeno apartamento, 2238 

fazer a sua vida, terem condições e serviços de acompanhamento prestados 2239 

pela IPSS em causa. Isso já existe, tem é que ser generalizado, por forma a 2240 

que o modelo de institucionalização seja alterado. E é nesse sentido que o 2241 

próprio PRR vai prever investimentos.-------------------------------------------- 2242 

Aquilo que tem previsto no projeto da CIM_BSE para o PRR que também 2243 

contempla o sector social tem a ver precisamente com as respostas à 3.ª 2244 

Idade. Não colocar em lares, mas dentro das condições de saúde poderem 2245 

continuar a viver o mais autonomamente possível. Este é um dos modelos, 2246 

o PRR prevê investimento para este sector e o Município vai chamar as 2247 

instituições do concelho de Gouveia e orientá-las nesta perspectiva. Não é 2248 
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construir mais lares, mas novas respostas sociais para a 3.ª idade. Isso vai 2249 

criar mais postos de trabalho, maior possibilidade das pessoas poderem ter 2250 

uma longevidade maior e mais autonomamente possível, mas é uma 2251 

autonomia que será acompanhada. No âmbito do PRR, é um dos eixos e 2252 

áreas que a CIM pretende tratar e aproveitar.------------------------------------- 2253 

É por esta via que a “Bazuca” pretende ir com financiamento para esse 2254 

objectivo. E o projeto da CIM_BSE também aponta este caminho, tal como 2255 

a telemedicina para cobrir carências na área do serviço de saúde, tudo isto 2256 

coberto por um grande projeto que é a digitalização, a capacitação em 2257 

termos digitais de todo o território da CIM, não ao nível dos centros 2258 

urbanos, mas das freguesias mais rurais, seja por fio, seja por um sistema 2259 

de antenas que garantam cobertura de 4G. O trabalho está praticamente 2260 

feito com um parceiro tecnológico, com quem brevemente vão assinar o 2261 

protocolo, de modo a ser apresentado a um membro do Governo. É o 2262 

“chapéu âncora”. Enquanto no PRR algumas CIM’s apresentaram projectos 2263 

na área da saúde, como a construção de hospitais, mas acha impossível 2264 

porque fazer projeto e construir um hospital não demora três anos nem 2265 

quatro e o PRR tem que estar consumido em 2026.------------------------------ 2266 

Portanto a CIM_BSE fez um projeto para o PRR à medida daquilo que 2267 

entenderam ser as necessidades do território em diferentes áreas, no digital, 2268 

na habitação, nas redes de logística do comércio, nas florestas, no regadio e 2269 

na área social.-------------------------------------------------------------------------- 2270 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2271 

registando com agrado as palavras do Senhor Presidente da Câmara. De 2272 

facto, há já muito tempo que não nutria um sentimento tão grande! 2273 

Realmente! Como é que num curto espaço de tempo o Senhor Presidente 2274 

vai conseguir transformar e fazer em Gouveia aquilo que em oito anos não 2275 

conseguiu fazer! Espetacular! O que nós andamos para cá chegar!------------ 2276 

------- Assim haja “Bazuca” Senhora Deputada! – Retorquiu o Senhor 2277 

Presidente da Câmara.---------------------------------------------------------------- 2278 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício 2279 

(PS) referindo que com esta informação que o Senhor Presidente da 2280 

Câmara adicionou, pretendia o seguinte esclarecimento: quando fala em 2281 

projeto está a falar na área das novas tecnologias ou está a falar neste 2282 

campo dos seniores, nesta modalidade nova e com uma filosofia nova. 2283 

Depois, o Senhor Presidente falou noutra possibilidade que não se 2284 

concretizou. Não ficou a saber se não se concretizou porque o proponente 2285 

faleceu ou porque não houve terrenos. Se há um projeto dessa dimensão e 2286 

de uma envergadura dessas e nós deixámo-lo ir porque não há terrenos! 2287 
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Perguntou: Fez-se um levantamento pelo concelho para averiguar se havia 2288 

terrenos? – Questionou.-------------------------------------------------------------- 2289 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que no projeto da 2290 

CIM_BSE que apresentou aquando a discussão do PRR, este é um eixo que 2291 

está previsto nesse sentido de não institucionalizar os seniores em lares, 2292 

mas poder haver estas unidades em que as pessoas possam ser autónomas, 2293 

mas com acompanhamento. Para além disto, também temos um projeto na 2294 

área da telemedicina para suprir falhas que existem na área da saúde. Tudo 2295 

isto tem a ver com a digitalização do território.---------------------------------- 2296 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade 2297 

(PPD/PSD) referindo que através de uma sugestão proposta pela bancada 2298 

da CDU, o Senhor Presidente da Câmara deu conta de uma série de 2299 

projetos que, caso venha a haver “Bazuca”, até podem vir para o nosso 2300 

concelho, pelo que a bancada do PSD se congratula com isso. Assim 2301 

esperemos que haja esse financiamento!------------------------------------------- 2302 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Câmara dizendo que 2303 

precisamente por causa dessa possibilidade, vamos chamar as IPSS do 2304 

concelho e apresentar esta tendência dos próprios financiamentos para que 2305 

possam aproveitar e, dessa forma, adaptar e evoluir para outro tipo de 2306 

serviços que prestam aos seniores.------------------------------------------------- 2307 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2308 

colocando à votação a Proposta da Bancada da CDU no sentido de 2309 

dinamização de novas respostas de acompanhamento a seniores, tendo 2310 

sido a mesma aprovada, por maioria, com 17 (dezassete) abstenções.-------- 2311 

PONTO 7 – Designação de representante da Assembleia Municipal de 2312 

Gouveia para integrar a Comissão de Acompanhamento da 2313 

candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2314 

------- O Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as inscrições para a 2315 

apresentação de propostas. ---------------------------------------------------------- 2316 

------- Apresentou a Bancada Municipal do PPD/PSD uma proposta 2317 

indicando o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Luís António 2318 

Vicente Gil Barreiros, sendo esta proposta designada como Lista A.--------- 2319 

------- Apresentou a Bancada Municipal do PS uma proposta indicando a 2320 

Senhora Deputada Ana Paula Freitas, sendo esta proposta designada como 2321 

Lista B.--------------------------------------------------------------------------------- 2322 

------- Feita a votação por escrutínio secreto apresentou esta os seguintes 2323 

resultados:------------------------------------------------------------------------------ 2324 

------- Lista A: 22 (vinte e dois) votos a favor.---------------------------------- 2325 

------- Lista B: 11 (onze) votos a favor.------------------------------------------ 2326 
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------- Foi designado representante da Assembleia Municipal de Gouveia 2327 

para integrar a Comissão de Acompanhamento da Candidatura “Guarda a 2328 

Capital Europeia da Cultura”, o Senhor Dr. Luís António Vicente Gil 2329 

Barreiros.------------------------------------------------------------------------------ 2330 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa referindo que, 2331 

pessoalmente, considera que uma eleição nesta altura do mandato já não 2332 

tem grande sentido, para além de que é uma eleição inócua, porque 2333 

provavelmente nem se realizará nenhuma reunião.------------------------------ 2334 

PONTO 8 - Apreciação da seguinte medida de resposta da Autarquia 2335 

no âmbito da pandemia da doença COVID, praticada ao 2336 

abrigo da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada 2337 

pelo Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro: 2338 

• Isenção total do pagamento das taxas relativas ao Mercado 2339 

Municipal e das taxas diárias de ocupação da Feira Semanal 2340 

durante os meses de março e abril 2341 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2342 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2343 

ordem de trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.----------------------- 2344 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2345 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 2346 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 2347 

------- Deliberou a Assembleia Municipal apreciar e, consequentemente, 2348 

tomar conhecimento da proposta relativa ao ato praticado ao abrigo da Lei 2349 

n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de 2350 

maio, nomeadamente:---------------------------------------------------------------- 2351 

• Isenção total do pagamento das taxas relativas ao Mercado 2352 

Municipal e das taxas diárias de ocupação da Feira Semanal (março e 2353 

abril)---------------------------------------------------------------------------- 2354 

PONTO 9 – Apreciação das seguintes Informações: 2355 

I. Informações das Atividades do Senhor Presidente 2356 

II. Informação da Situação Financeira a 22/04/2021 2357 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2358 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2359 

ordem de trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.----------------------- 2360 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2361 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 2362 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 2363 

------- Deliberado tomar conhecimento das informações em apreço.---------- 2364 
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------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 2365 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as 2366 

deliberações referentes aos Pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da presente “Ordem 2367 

do Dia”, de modo a produzir efeitos imediatos. ---------------------------------- 2368 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 2369 

declarada encerrada a reunião pela uma hora e trinta minutos, da qual e 2370 

para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 2371 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pelo seu 1.º Secretário. ---------- 2372 

 2373 

 2374 

O Presidente da Assembleia Municipal 2375 

 2376 

 2377 

 2378 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 2379 

 2380 

 2381 

 2382 

 2383 

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 2384 

 2385 

 2386 

 2387 

 2388 

(Ana Paula Morgado Mendes) 2389 


