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Estamos a viver o primeiro semestre do
ano de 2021 e, pese embora o horizonte de
esperança trazido pela vacinação nos motive
a olhar em frente com mais otimismo,
sabemos que estes tempos ainda são de
incerteza. Pelo caminho já passámos a vaga
mais alta da pandemia do Coronavírus /
Covid-19 no mês de janeiro, assistimos à
forte redução da sua transmissibilidade
entre fevereiro e abril por força das medidas
de confinamento, e a situação que vivemos
atualmente de desconfinamento gradual
continua a exigir de cada um de nós elevado
sentido cívico e medidas de proteção da vida.
Mantenhamos toda a atenção no combate
ao Covid-19.
A vida da Câmara Municipal de Celorico da Beira,
CMCB, alcançou no 1º semestre do ano de 2021 um
marco de excecional importância, pelo facto de ter
conseguido alcançar o rácio de 1,5 entre a dívida total e
a receita corrente, permitindo que se inicie o processo
de saída da situação de excesso de endividamento.
A dívida de 2018 a 2020 reduziu em 6 milhões euros,
os indicadores financeiros têm melhorado e o prazo
médio de pagamentos do Município a fornecedores
reduziu muito substancialmente.
Esta execução orçamental permitiu o acerto de contas,
fruto de uma gestão responsável, transparente,
próxima do cidadão, onde se conjuga a melhoria
da qualidade do serviço prestado aos munícipes, a
estabilidade económica e financeira do Município,
o saneamento da dívida antiga e o investimento no
concelho.
Mantivemos, também, em pleno desenvolvimento
os projetos, concursos e obras de diversa tipologia,
partilhando neste Boletim Municipal informação
sobre essa frente tão importante do trabalho da
CMCB, que está cada vez mais aos olhos e na vida
dos cidadãos do nosso Município, melhorando a sua
qualidade de vida.

[ 4 ] BOLETIM MUNICIPAL CELORICO DA BEIRA

BOLETIM MUNICIPAL CELORICO DA BEIRA [ 5 ]

RELATÓRIO DE CONTAS E GESTÃO 2020:
CÂMARA REÚNE CONDIÇÕES PARA SAIR DA SITUAÇÃO DE EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO
A vida da Câmara Municipal de Celorico da Beira
alcançou no 1º semestre do ano de 2021 um marco
importante da sua gestão financeira.
A Câmara pagou a dívida antiga, executou o
plano de saneamento aprovado em 2018 com os
resultados de forte redução do endividamento.
Essa gestão conduzirá à saída da situação de
excesso de endividamento e tem como principal
consequência que a Câmara irá reassumir a sua
plena gestão autónoma, perdida há muitos anos.

O gráfico demonstra a evolução da dívida da Câmara nos
últimos quinze anos.

E esse facto é tão mais relevante quanto em 2021
a CMCB aprovou um grande volume de projetos e
obras plurianuais, dando continuidade ao reforço
do investimento público de diferentes tipologias
já executado em 2020, o que representa uma
conquista no acerto de contas e uma boa gestão
dos Fundos Comunitários.
A Câmara continuou a honrar todos os seus
compromissos com fornecedores de bens e
serviços, a prestar serviços públicos com bom nível,
e a executar projetos e obras comparticipadas e não
comparticipadas pelos Fundos Comunitários do
Portugal, mantendo o devido cumprimento da Lei
dos Compromissos e dos pagamentos em atraso.

A CMCB assumiu em 2020 o Combate à Pandemia
do Coronavírus / Covid-19 com intensidade e
determinação, num volume de investimento em
medidas de apoio às famílias, instituições sociais e
comércio local de cerca de 200 mil euros, operação
que foi enquadrada no fundo Covid-19.
Estes apoios às famílias, instituições e
organizações iniciaram em abril de 2020, com
destaque para:
- Isenção do pagamento de água e resíduos sólidos
durante os períodos de encerramento;
- Isenção do pagamento de água e resíduos sólidos
às IPSS´s;
- Isenção de taxas municipais (esplanadas,
publicidade);
- Isenção do pagamento de rendas nos espaços
comerciais geridos pelo município durante os
períodos de encerramento;
- Redução do preço por m2 nos lotes da zona
industrial A25, para fomentar o investimento
e criação de postos de trabalho, com efeitos
retroativos;
- Fornecimento de alimentos/medicamentos
para os casos, manifestamente, comprovados, em
articulação com a Segurança Social;
- Apoio escolar para os alunos mais carenciados:
oferta de Internet e cedência de equipamentos
informáticos para alunos mais carenciados;
- Oferta de EPI´s a IPSS e Centros de Dia, Bombeiros,
GNR, Centro de Saúde e Famílias;
- Criação de uma loja online para venda de queijo
SE, celoricocomgosto.pt, plataforma DOTT e oferta
de armazenamento do queijo em sistema de frio;
- Testes rápidos a grupos profissionais, parceiros
sociais, IPSS´s e cidadãos mais expostos à doença;
Em muitas das frentes de trabalho da CMCB
tivemos de fazer alterações, adaptações, anulações
de eventos para adaptar a agenda de eventos
principais, reorganização de serviços e recursos
humanos para garantir serviços mínimos, e
reforço dos apoios a serviços educativos, saúde e
proteção civil, por força da Pandemia. Os Festivais
do Requeijão, do Borrego, do Azeite e da Castanha,
não se puderam realizar em 2020.
Pelo balanço financeiro muito positivo do ano de
2020, se faz nota pública de agradecimento a todos
os que deram contributo, funcionários, empresas
fornecedoras de bens e serviços, entidades públicas
e privadas, cidadãos.

COMUNICAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ABRIL DE 2021
SOBRE O INVESTIMENTO PÚBLICO
Ponto de situação apresentado em Assembleia
Municipal de ABRIL 2021:
I. Candidaturas submetidas e em análise:
1. Candidatura ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-03-2019-19 - Eficiência Energética:
·Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas
da Administração Local (Piscinas Municipais) - 		
A candidatura encontra-se em análise nos serviços da
CIM-BSE.
2. Candidaturas ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-73-2016-01
–
Desenvolvimento
das
Infraestruturas Educativas e Formativas:
·Reconstrução e ampliação da Escola EB1 de Lajeosa
do Mondego - A candidatura encontra-se nos serviços
da CCDRC a aguardar aprovação.
3. Candidatura ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-30-2019-08 – Cultura para todos:
·Inclusão ativa de grupos vulneráveis – Cultura para
todos - A candidatura encontra-se em análise 		
nos serviços da CCDRC.
4. Candidatura da CIM-BSE (em que o Município
também é Promotor):
·Planos Integrados Inovadores de Combate ao
Insucesso Escolar - II - Nova candidatura submetida.
II. Candidaturas Aprovadas e/ou em Execução:
1. Candidatura ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-53-2020-08 – Apoio à localização de
empresas:
·Alteração e ampliação do Parque Industrial de
Celorico da Beira - Candidatura aprovada; o Município
manifestou-se em sede de audiência prévia, aguardase decisão dos serviços da CCDRC.
2. Candidatura ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-50-2016-02 – Modernização e Capacitação
da Administração Pública:
.Programa de Modernização Administrativa Beiras e
Serra da Estrela
- A candidatura está praticamente concluída, faltando
apenas concluir a execução do Balcão Único.
3. Candidatura ao Aviso de concurso n.º
CENTRO-18-2019-20 – Programa de Estágios
Profissionais na Administração Local (PEPAL 6.ª
Edição – 2.ª Fase)
·Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral
– PEPAL - Foi submetido o pedido de pagamento
intermédio, correspondente ao ano 2020; falta apenas

terminar um estágio, após o qual será submetido o
pedido de pagamento final.
4. Candidaturas ao Aviso de concurso n.º
CENTRO-16-2018-03 – Reabilitação Urbana:
·Alteração e ampliação de Edifício e acessos ao
Castelo de Celorico da Beira - A candidatura encontrase em execução.
5. Candidaturas ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-73-2016-01
–
Desenvolvimento
das
Infraestruturas Educativas e Formativas:
·Reconstrução e ampliação da Escola Básica
e Secundária Sacadura Cabral - A candidatura
encontra-se em execução.
·Alteração do Edifício da Escola EB1 de São Pedro A candidatura já se encontra totalmente executada,
com todos os pedidos de pagamento submetidos.
6. Candidaturas ao Fundo Ambiental - 3.ª fase do
Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na
Administração Pública:
·Aquisição de dois veículos ligeiros elétricos e dois
veículos comerciais elétricos. - As candidaturas
encontram-se aprovadas. Encontram-se em fase de
contratação com o Ministério do Ambiente.
7. Candidatura ao Programa de concessão de
incentivos financeiros para a construção e a
modernização de centros de recolha oficial de
animais de companhia:
·Construção do Centro de Recolha Oficial e Parque
de bem-estar Animal S. Francisco de Assis.
- A candidatura encontra-se em execução.
8. Candidatura à Linha de Apoio à disponibilização de
Redes Wifi ·Wifi @ Celorico da Beira - A candidatura
encontra-se totalmente executada.
9. Candidatura da Associação Aldeias Históricas de
Portugal (em que o Município também é 			
Promotor):
·Projetos Âncora para a concretização da EEC Aldeias
Históricas de Portugal (triénio 2019-2021)
A candidatura encontra-se em execução, com pedidos
de pagamento já submetidos e reembolsados.
·Redes Wi-Fi - AHP Smart Lands - A candidatura
está em execução, com pedidos de pagamento já
submetidos.
·Aldeias Históricas de Portugal – All For All (Turismo
Acessível) - Candidatura executada, com pedidos de
pagamento já submetidos.
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10. Candidaturas ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-14-2020-12 – Investimento na Programação
Cultural em Rede:
· Festival Cultural da Serra da Estrela
· Viver ao Vivo, com tempo no Centro
- As duas candidaturas encontram-se aprovadas.
11. Candidatura da CIM-BSE (em que o Município
também é Promotor)
·Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela - A
candidatura encontra-se em execução, com pedidos
de pagamento já submetidos e reembolsados.
III. Candidaturas
Encerramento:

em

fase

de

Conclusão/

1. Candidaturas ao Aviso de Concurso n.º
POSEUR-12-2016-38 - Ciclo Urbano da Água (redução
da poluição urbana nas massas de água):
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Ratoeira
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Baraçal
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Linhares da Beira
· Sistema de Tratamento de Água Residuais de
Açores
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Maçal do Chão
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Velosa
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Videentre-Vinhas II
- Foi efetuado o Relatório Final das candidaturas pelos
técnicos do POSEUR, aguardando-se o encerramento
da mesma pela Autoridade de Gestão.
2. Candidaturas ao Aviso de Concurso n.º
POSEUR-12-2017-26 - Ciclo Urbano da Água (redução
da poluição urbana nas massas de água):
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Aldeia Rica I
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Aldeia Rica II
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de
Salgueirais I
- Foi submetido o Relatório Final das candidaturas,
aguarda-se a elaboração do relatório pelos técnicos
do POSEUR, para encerramento das mesmas.
· Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Rapa
- Irá ser submetido o Relatório Final da candidatura
para encerramento da mesma.

3. Candidaturas ao Aviso de concurso n.º
CENTRO-16-2018-03 – Reabilitação Urbana:
·Requalificação da Praça da República - Foi
submetido o Relatório Final da candidatura. 		
Aguarda-se o encerramento por parte dos serviços da
CCDRC.
·Edifício de apoio ao Parque de Estacionamento
e Centro Histórico - Aguarda-se validação dos
indicadores da candidatura, para submissão do
Relatório Final para encerramento da mesma.
4. Candidatura ao Aviso de Concurso
POISE-20-2015-31 – Iniciativa Emprego Jovem

n.º

· PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local - Foi submetido o pedido
de pagamento final da candidatura. Aguarda-se o
encerramento da candidatura.
5. Candidaturas ao Aviso de Concurso n.º
CENTRO-73-2016-01
–
Desenvolvimento
das
Infraestruturas Educativas e Formativas:
·Reconstrução e ampliação da Escola EB1 de Santa
Luzia – Escola de Acolhimento
Aguarda-se validação dos indicadores da candidatura,
para submissão do Relatório Final para
encerramento da mesma.

Ao longo destes quase 4 anos de mandato,
assistimos ao empenho do Executivo Municipal,
antes de mais, em cumprir com as suas obrigações
financeiras – pagar as dívidas existentes, “arrumar
a casa”, encontrar o seu caminho, dentro do que foi
“herdado”.
Começamos, agora, a ver os resultados da gestão
responsável, séria e empreendedora que o Executivo
Municipal, liderado pelo Senhor Presidente Carlos
Ascensão, tem implementado no nosso Concelho,
sempre sob o olhar atento da Assembleia Municipal,
à qual presido.
Uma Assembleia Municipal que se quis mais
próxima dos munícipes, com sessões da Comissão
Permanente descentralizadas, realizadas nas
diversas freguesias do Concelho, local de análise
e discussão de assuntos de interesse para a
população.
Uma Assembleia Municipal que se quis mais
participativa, com a convocação das suas sessões
para um horário que permite a assistência de uma
maior parte dos municípes.
Uma Assembleia Municipal que se quis cada vez
mais transparente, processo que culminará com a
transmissão em directo das suas sessões, medida já
a executar na próxima reunião.
Uma Mesa da Assembleia Municipal que se quis
imparcial, em cumprimento do seu Regimento e
com um sentido crítico quando chamada a tal.

E dentro deste espírito crítico, de liberalidade e de
autonomia se deixa o seguinte apelo: Celorico quer
mais!
Queremos voltar a ouvir os bombos e os clarinetes
da Fanfarra; queremos voltar a marchar ao som
de “Celorico, Vila Linda!”; queremos voltar a correr
e a marchar no Atletismo; queremos voltar a ser
referência no Futebol; queremos voltar a nadar nas
Piscinas Municipais; queremos voltar ao Cinema ou
ao Teatro; queremos e merecemos muito mais!
Queremos voltar a ser muitos, a ter as nossas gentes
cá e que outras venham!
Os tempos são outros, com uma pandemia que nos
adiou os sonhos, mas continuando com a mesma
vontade e mantendo a seriedade e empenho,
acreditamos que se possa trazer o dinamismo e
a actividade de outrora à nossa terra, ao nosso
Concelho!
Denise do Nascimento Fragona
Presidente da Assembleia Municipal

SÚMARIO
Gestão municipal
3 eixos: Política de Investimento, Política Social e Política Ambiental
1.POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Planeamento urbano (eixo principal):
- Requalificação de equipamentos coletivos
- Infraestruturas
- Conservação património, ordenamento paisagístico e arquitetónico
- Energia
Desenvolvimento económico (crescimento)
Condições e apoios (forças produtivas)
Parques industriais (bolsa de investidores locais)

2. POLÍTICA SOCIAL
Política educativa (carta educativa)
Programação cultural
Política assistência social (família, habitação, saúde e carta social)
Desporto e lazer (associativismo, equipamentos coletivos)

3. POLÍTICA AMBIENTAL
Ordenamento do território (PDM, plano operacional municipal)
Gestão florestal (agricultura e produtos endógenos)
Economia circular (ecologia, poluição)
Cidadania e civilidade (proteção civil e segurança pública)

[ 10 ] BOLETIM MUNICIPAL CELORICO DA BEIRA

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

BOLETIM MUNICIPAL CELORICO DA BEIRA [ 11 ]

OBRAS CONCLUÍDAS

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA EB1 DE SANTA LUZIA
EDUCAÇÃO, PRIORIDADE MÁXIMA
O Município de Celorico da Beira tem como objetivo promover o acesso
a uma educação de qualidade para toda a população, na esfera da sua
competência pública.
O investimento na Educação desempenha um papel fundamental na
qualificação escolar e cultural da população, bem como da qualificação
social e económica do concelho de Celorico da Beira e do território.
A Política Municipal de Educação passa por investimentos em 3 eixos essenciais:
Eixo 1: Requalificação dos equipamentos escolares;
Eixo 2: Promoção da qualidade e do sucesso educativo e formativo;
Eixo 3: Incentivo à oferta do ensino profissionalizante.
De referir que foi concluída em abril de 2021, o processo da 1ª revisão da Carta Educativa de Celorico da Beira.
A Carta Educativa do concelho é um instrumento estratégico que tem como objetivo o reordenamento
da rede educativa municipal orientado para a promoção da qualidade do sistema educativo e formativo.
A política municipal tem, necessariamente, de perspectivar a escola como um espaço de excelência da
ação humana e como elevador social democrático, nomeadamente, garantindo o direito à igualdade de
oportunidades de acesso à educação.

Foram concluídas em 2019 as obras de reconstrução e ampliação da
Escola Básica EB1 Santa Luzia, num investimento global de 334.532,60€
As obras de ampliação e reconstrução da EB1 de Santa
Luzia – Escola de acolhimento, foram executadas
entre julho de 2018 e julho de 2019. O investimento foi
co-financiado pelo Programa Operacional Regional
do Centro, no domínio do Capital Humano (POCH).
Este
programa
suporta
investimentos
em
infraestruturas que capacitem a racionalização
da rede escolar. Nesse sentido, a intervenção na
escola enquadra-se numa operação mais vasta de
modernização e reordenamento do Parque Escolar
seguindo as orientações da Carta Educativa do
Concelho.

A remodelação da Escola EB1 de Santa Luzia visou
fundamentalmente restabelecer e atualizar a
infraestrutura escolar e a qualidade do equipamento
de ensino, potenciando ambientes escolares
dinâmicos, seguros e motivadores para toda a
comunidade escolar.
O Projeto resultou num edifício mais funcional e
confortável, esteticamente agradável, adequado
às exigências e tecnologias contemporâneas,
com condições físicas e logísticas para capacitar o
desenvolvimento integral e saudável das crianças.
Investimento global: 334.532,60€
Comparticipação FEDER: 284.352,71€
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OBRAS CONCLUÍDAS

ALTERAÇÃO DO EDIFÍCIO DA
ESCOLA EB1 SÃO PEDRO
As obras de alteração do Edifício da Escola Básica EB1 S. Pedro foram concluídas
em 2020, num investimento global de 172.023,67€.
A remodelação da Escola EB1 de São Pedro teve
como objetivo atualizar a infraestrutura escolar e
a qualidade do equipamento de ensino, mediante
melhores condições físicas.
A obra foi financiada no âmbito do Programa
Operacional Regional do Centro, Aviso n.º
CENTRO-73-2017-01, na Prioridade de Investimento 10.5
- Investimento no ensino, na formação, na formação
profissional e nas competências e na aprendizagem
ao longo da vida através do desenvolvimento das
infraestruturas de formação e ensino.
O projeto resultou num edifício mais confortável
e funcional, esteticamente suave, adequado às
exigências e tecnologias contemporâneas, capacitado
com maior eficiência energética e significativa
melhoria das acessibilidades, com condições físicas e
logísticas para o desenvolvimento integral e saudável
das crianças.
Na Sala Polivalente exterior foram criadas condições
para a prática de atividades educativas diversificadas,
tais como educação físico-motora e dança e
expressão dramática, realização de atividades lúdicas,
manifestações de caráter cultural e recreativo,
bem como a possibilidade de utilização de meios
audiovisuais e realização de exposições. Criou-se um
espaço privilegiado, também aberto à comunidade,
com acesso autónomo dos restantes espaços
pedagógicos.
Investimento global: 172.023,67€
Valor elegível executado: 118.624,39€
Comparticipação FEDER (85%): 100.830,61€
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EM CURSO

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
BÁSICA E SECUNDÁRIA SACADURA CABRAL
Tiveram início em março de 2021 as obras de reconstrução e ampliação da
Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral, num investimento global de
1.971.066,05€.
Esta intervenção prende-se com a reorganização
da rede escolar do concelho.
Estamos num processo de forte investimento
de reorganização de todo o parque escolar que
começou em 2018, com a construção de alguns
edifícios novos e reabilitação do edificado existente,
numa lógica de criação de melhores condições
de conforto, segurança e funcionalidade que
permitam desenvolver a prática de um ensino
moderno, num espaço inclusivo e estimulante para
toda a comunidade educativa.

A reconstrução e ampliação da Escola Sacadura
Cabral é um projeto com financiamento do
Programa Operacional Regional do Centro
(CENTRO 2020), com um Investimento elegível de
1.971.066,05€, uma comparticipação FEDER (85%),
enquanto os restantes 15 por cento são assumidos
em partes iguais (7,5%) pelo Município e Ministério
da Educação.
A intervenção irá aumentar o conforto térmico,
habitacional e o desempenho energético do
edifício, bem como as acessibilidades a pessoas
com mobilidade condicionada. Serão requalificadas
31 salas de aula, 1 sala de atividade, 3 laboratórios,
1 polivalente, 1 refeitório, 1 cozinha, 1 copa, 1 biblioteca,
1 sala de professores, 1 sala de pessoal auxiliar e
1 campo de jogos descoberto, e espaços comuns,
destinado a um universo de 452 alunos.
Investimento global: 1.971.066,05€
Comparticipação FEDER: 1.675.406,14€ (85%)
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INFRAESTRUTURAS

SANEAMENTO
BÁSICO
O Município tem responsabilidades ao
nível da gestão do ciclo urbano da água,
da promoção da sustentabilidade
ambiental na utilização de recursos
ambientais e na prevenção da poluição
a nível dos impactos dos serviços na
água, no ar e no solo, garantindo o uso
eficiente dos recursos hídricos.

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA EB1 LAGEOSA DO MONDEGO
A reconstrução e ampliação da Escola Básica EB1 Lageosa do Mondego
está em concurso público, num investimento global de 522.087,34€
Enquadrado na candidatura ao Aviso n.º CENTRO-73-2017-01, no âmbito do Programa Operacional
Regional do Centro, que aguarda aprovação, com o seguinte Investimento:
•Investimento Total: 401.330,75€
•Investimento Elegível: 311.092,73€
•Comparticipação FEDER (85%): 264.428,82 €

REABILITAÇÃO
DO JARDIM DE
INFÂNCIA DE SANTA
LUZIA
Candidatura submetida ao Programa Operacional
Regional do Centro, no domínio do Capital Humano,
no âmbito do Aviso n.º CENTRO-16-2021-17, com o
seguinte investimento:
Investimento Elegível: 192.187,07€
Comparticipação FEDER: 163.359,01€

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS [SAR] | EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Os serviços de saneamento têm impactos
significativos no ambiente, na saúde pública, nas
origens de água para abastecimento, na agricultura
e nos solos e na atividade económica.
No ciclo urbano da água, as águas residuais devem
ser tratadas de forma adequada antes de serem
devolvidas à natureza. Um dos equipamentos que
responde a essa necessidade é a ETAR, estação de
tratamento de águas residuais. A consequência
direta destes investimentos é a desativação de
fossas municipais.
Estes projetos de saneamento básico foram
cofinanciados pelo Programa Operacional da
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos
(POSEUR).

Eixo Prioritário: Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos.
Tipologia de Intervenção: Ciclo Urbano da Água.
A construção destas infraestruturas permite
aumentar a salubridade, reduzindo a poluição
urbana nas massas de águas circundantes,
nomeadamente no rio Mondego, dotando
simultaneamente a população das localidades
abrangidas, de melhores serviços de saneamento
de águas residuais.
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INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO
DE ÁGUAS RESIDUAIS | SAR

2 MILHÕES DE
EUROS PARA
REFORÇAR A REDE
SANEAMENTO
BÁSICO
O Município aumentou a rede de
saneamento básico com a construção
de ETAR que foram concluídas
entre 2018 e 2020, no valor total de
investimento elegível aprovado pelo
POSEUR de 513.807,61€, com uma
comparticipação de 436.736,47€.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
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ETAR de Açores
Investimento Elegível – 50.330,60€
Financiamento Fundo de Coesão – 42.781,10€

ETAR de Vide- Entre- Vinhas II
Investimento Elegível – 35.958,80€
Financiamento Fundo de Coesão – 30.564,98€

ETAR de Salgueirais I
Investimento Elegível – 35.095,50€
Financiamento Fundo de Coesão – 29.831,18€

ETAR de Aldeia Rica I
Investimento Elegível – 35.020,78€
Financiamento Fundo de Coesão – 29.767,66€

ETAR de Velosa
Investimento Elegível – 52.599,09€
Financiamento Fundo de Coesão – 44.709,23€

ETAR de Ratoeira
Investimento Elegível – 59.456,54€
Financiamento Fundo de Coesão – 50.538,06€

ETAR de Aldeia Rica II
Investimento Elegível – 31.944,35€
Financiamento Fundo de Coesão – 27.152,70€

ETAR de Baraçal
Investimento Elegível – 49.391,99€
Financiamento Fundo de Coesão – 41.983,19€

ETAR de Rapa
Investimento Elegível – 72.335,51€
Comparticipação – 61.485,18€

ETAR de Linhares
Investimento Elegível – 49.139,57€
Financiamento Fundo de Coesão – 41.768,63€

ETAR de Maçal do Chão
Investimento Elegível – 42.534,78€
Financiamento Fundo de Coesão – 36.154,56€

Eixo Prioritário: Proteger o ambiente e promover a
eficiência dos recursos.
Tipologia de Intervenção: Ciclo Urbano da Água.
Em termos práticos, o Município substituiu uma
solução de SAR ineficiente (fossa séptica), por uma
que oferece garantias de qualidade de tratamento
de efluentes (ETAR).
O Município foi apoiado pelo POSEUR - Programa
Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no
Uso dos Recursos (Portugal 2020), na construção
de 11 Estações de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) cofinanciadas pelos fundos europeus
num processo contínuo de eliminação de fossas
sépticas sinalizadas no concelho. Este processo
avançará em função da abertura de novas linhas de
financiamento.
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INFRAESTRUTURAS

ÁGUAS DO VALE DO TEJO S.A. FEZ INVESTIMENTO SUPERIOR A
1.2 MILHÕES DE EUROS NO SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE
CELORICO DA BEIRA - FASE I
A empresa Águas do Vale do Tejo S.A lançou em 2020 o concurso público para
a “Empreitada de Execução Técnica dos Subsistemas de Saneamento de
Celorico da Beira – Fase I”.
A empreitada contempla a construção de uma
Estação Elevatória na variante a Celorico da Beira
que vem concluir o circuito do coletor da cintura da
variante, a desativação da fossa municipal de Vale de
Azares com a ligação do coletor à ETAR local, bem
como, a construção da ETAR do Parque Industrial
A25.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS
MUNICIPAIS DE CELORICO DA BEIRA
A Câmara Municipal de Celorico da Beira está a investir mais de 780.000€ na reabertura e modernização das
Piscinas Municipais.
Esta intervenção nas piscinas municipais de Celorico da Beira responde a uma necessidade extrema de se
adaptarem às atuais exigências energéticas e económicas / financeiras.
Uma operação cofinanciada numa parte significativa pelo FEDER, num investimento elegível submetido em
candidatura de 324.349,89 €, com uma comparticipação FEDER de 308.132,40€.
Este linha de financiamento concede apoio à eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização
das energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos.

Na freguesia de Vale de Azares foram concluídos
os trabalhos de anulação da fossa existente e o
direcionamento das águas residuais para a ETAR de
Vale de Azares, para tratamento.
As obras, atualmente, decorrem em bom ritmo na
sede do concelho.
Estas obras de infraestruturação têm o propósito de
eliminar as fossas municipais, localizadas no Bairro
dos Alemães e Bairro de Santa Luzia e, os poços, sitos
na rotunda da República e na rua Fonte Pipa.

A execução da Empreitada de Alteração do edifício das Piscinas Municipais tem um prazo de execução de
250 dias, com o valor de adjudicação de 663.463,32 € (acrescido de IVA à taxa legal em vigor).
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Alteração e Ampliação do Edifício e
Acessos ao Castelo de Celorico da Beira
PARU | PATRIMÓNIO CULTURAL
Estão em curso as obras de alteração e ampliação do Edifício e Acessos ao
Castelo de Celorico da Beira num investimento global de 550.293,70€.
O Projeto está enquadrado na estratégia municipal
de qualificação e revitalização urbana financiado
pelo Programa Operacional Regional do Centro
(CENTRO 2020).
A operação faz parte do Plano de Ação para a
Regeneração Urbana (PARU) de Celorico da Beira,
pretende-se recuperar e reabilitar um edifício
municipal, com o intuito de o adaptar a edifício
de acesso e apoio ao Centro Histórico e Castelo
e sobretudo de apoio/informação aos turistas e
visitantes do Centro Histórico de Celorico da Beira.
Será efetuada a reabilitação do edifício mantendo
o seu aspeto exterior original e irá ser criado um
percurso pedonal, de acesso ao Castelo de Celorico
da Beira. Esse acesso será interior e exterior ao
edifício, através de elevador e percursos pedonais,
adquirindo esses percursos, caráter informativo ao
turista, não só do Centro Histórico, mas de todo o
Concelho de Celorico da Beira.
Investimento Elegível: 550.293,70€
Comparticipação FEDER (85%): 467.749,65€

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Centro de Recolha Oficial e Parque de
Bem-estar Animal S. Francisco de Assis
Os municípios de Celorico da Beira e de Gouveia lançaram a obra.
Projeto cofinanciado pelo Estado, mediante a
celebração de um contrato-programa entre o
Município de Celorico da Beira, a DGAL e a CCDRC,
com um investimento elegível de 113.799,88€, com
uma comparticipação de 45.276,84€.
Em resultado de um protocolo celebrado entre os
dois Municípios, a estrutura intermunicipal, iniciada,
vem dar resposta à necessidade de assegurar o
cumprimento de um serviço público de qualidade.
PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
A construção do novo centro de bem-estar animal
terá lugar na União de Freguesias de Celorico da Beira
e prevê-se que a obra esteja concluída no último
trimestre de 2021. O equipamento tem cerca de
2.000 m2 de área de construção e uma capacidade
de acolhimento para 100 animais, contempla uma
recepção, uma sala de esterilização com recobro,
consultório, um anfiteatro para ações de sensibilização
ao visitante, arrumos e instalações sanitárias de apoio,
25 boxes de canil e gatil, uma boxe para animais de
outras espécies, um espaço exterior de convívio, uma
sala administrativa e instalação sanitária, uma sala de
tosquia e banho exterior.
Investimento global: 210.000,00€
Investimento elegível: 113.799,88€
Comparticipação: 45.276,84€
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PLANEAMENTO URBANO E ENERGIA

O MUNICÍPIO CONTRATA A SUBSTITUIÇÃO
DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS
A Câmara Municipal de Celorico da Beira, assinou a 13 de julho de 2020,
o Contrato de Gestão de Eficiência Energética com o consórcio HEN, um
contrato plurianual no valor de 3.276.010,00€.
O Investimento energético do Consórcio HEN
permitirá uma partilha de poupança de 15%,
garantida com a substituição das luminárias
existentes da rede pública de todo o concelho
(cerca de 7000), por luminárias LED.

Este contrato de performance energética (ESCo)
tem o propósito de aumentar a eficiência
energética dos equipamentos elétricos dos
serviços de iluminação pública e reduzir a fatura
energética municipal, atual e no futuro, traduzindose no aumento da qualidade do serviço prestado à
população e na melhoria das contas do Município.
A execução deste contrato de gestão de eficiência
energética não implica qualquer investimento da
parte do Município, na substituição e gestão do
equipamento energético ao longo da sua vigência
e não produz despesa pública futura, uma vez que,
todo o investimento é garantido pela Empresa
Serviços Energéticos, em função da gestão de uma
poupança que é gerada pela aplicação de novas
tecnologias, muito mais eficientes e económicas.
Atualmente, a despesa municipal em iluminação
pública é de 440.000 €/ano. Com a vigência deste
contrato, o Município garantirá uma poupança de
49.500 €/ ano.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
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INFRAESTRUTURAS, TECNOLOGIA E SETOR ENERGÉTICO

FIBRA ÓTICA
Decorreu a 2 de julho de 2020, no Inatel
Linhares da Beira Hotel Rural a assinatura
do protocolo de investimento entre o
Município de Celorico da Beira e a Altice
Portugal, para aumentar a rede de Fibra
de Nova Geração Ótica, no concelho.
Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da
Câmara de Celorico da Beira, Carlos Ascensão e, em
representação da Altice Portugal, Luís Alveirinho,
Chief Technology Officer, Alexander Freese,
Chief Operations Officer, e alguns presidentes e
representantes das juntas de freguesia do concelho.
O protocolo vai possibilitar a cooperação entre as
duas entidades com vista à expansão da rede de
fibra óptica no concelho de Celorico da Beira e
de utilização recíproca das condutas, pertencentes
a cada uma delas. A expansão da rede de fibra ótica
será executada no prazo máximo de 18 meses, de
forma a alcançar uma taxa de disponibilidade de
cerca de 75% do número de fogos do concelho.
Com este ato, o município de Celorico da Beira deu um
passo importante para a cobertura do seu território
com fibra óptica, que impulsionará a promoção
da melhoria da qualidade e eficiência do serviço
prestado aos celoricenses e o desenvolvimento da
economia local.
Investimento Privado (Altice): 600.000€
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TURISMO DE PORTUGAL

LINHA DE APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE
REDES Wi-Fi - TURISMO ACESSÍVEL

REDE DIGITAL | ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL - AHP
TURISMO ACESSÍVEL
A candidatura “Aldeias Históricas de Portugal – Smart Lands”, aprovada no
âmbito da Linha de Apoio do Turismo de Portugal, consiste na disponibilização
de Redes Wi-Fi.
Investimento elegível: 61.634,40€
Comparticipação: 52.389,24€

A Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi
foi criada num quadro de crescente penetração da
tecnologia, novos padrões de consumo, modelos
de negócio e formas de organização da sociedade,
com a consciência que a simplicidade e rapidez no
acesso a conteúdos informativos são cada vez mais
relevantes para os turistas.
O Valorizar – Programa de Apoio à Valorização e
Qualificação do Destino, regulamentado através
do Despacho normativo n.º 9/2016, é um programa
de apoio ao investimento na qualificação do destino
turístico ´Portugal´.
Os projetos e iniciativas suscetíveis de apoio são
definidos em linhas de financiamento específicas:
– Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior
– Linha de Apoio ao Turismo Acessível
– Linha de Apoio a Projetos Wifi em Centros
Históricos

Para o município de Celorico da Beira representou
um passo importante para a valorização do
território, mas também um contributo para o
aumento da competitividade, fortalecimento da
Rede no domínio digital e a projeção do destino.
Este projeto é financiado pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (FEDER), através,
designadamente, dos programas Centro 2020
(Programa Operacional Regional do Centro), via
Portugal 2020, e através do Programa de Valorização
Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

REDE DIGITAL
Linha de Apoio
à disponibilização de Redes Wifi - Wifi @ Celorico da Beira:
Investimento elegível: 39.983,16€
Comparticipação: 35.984,84€
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ACESSIBILIDADES

GOVERNO AVANÇOU COM A
MODERNIZAÇÃO DA LINHA DA BEIRA ALTA
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, IP

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
PARQUES INDUSTRIAIS

MUNICÍPIO
APROVOU
REGULAMENTO
DO PARQUE
INDUSTRIAL A25
Publicitação
do
Projeto
de
Regulamento da Operação de
Loteamento “Parque Industrial
A25”, da Câmara Municipal de
Celorico da Beira
A Câmara Municipal de Celorico da Beira tornou
público:
- O Projeto de Regulamento do Loteamento “Parque
Industrial A25″;
- A “Planta de Síntese”;
- A Certidão de Aprovação do Projeto de Regulamento
da Operação de Loteamento – Parque Industrial A25.

O Governo, através das Infraestruturas de Portugal
(IP), lançou o procedimento para a ligação
ferroviária entre Celorico da Beira e a Guarda, por
um valor base de 90,4 milhões de euros e 760 dias
de prazo de conclusão.
No âmbito desta requalificação dos 46 km de
traçado da linha férrea, está prevista, entre outras
melhorias, a supressão das passagens de nível de
Celorico Gare e a de Baraçal com a construção dos
respetivos desnivelamentos e restabelecimentos.
A responsabilidade desta obra é do Governo
Português. A Autarquia continua a trabalhar
com as Infraestruturas de Portugal para concluir
o processo, com rigor e sentido de Estado. Esta
intervenção é entendida pelas autoridades como
uma prioridade nacional.
No quadro do Plano de Investimentos Ferrovia
2020, a ligação Porto/Aveiro – Vilar Formoso pela
Linha da Beira Alta, foi definida «como um projeto
prioritário que visa reforçar a ligação do Norte e
Centro de Portugal com a Europa por caminho-deferro, de modo a viabilizar um transporte ferroviário
de mercadorias eficiente, potenciando o aumento
da competitividade da economia nacional».

O Parque Industrial A25 situa-se junto à A25,
é constituído por 11 lotes de terreno que se
destinam à instalação de pequenas e médias
empresas industriais, unidades de artesanato,
oficinas e armazéns que pelas suas características se
encontrem desinseridos do contexto rural e urbano.
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - PARQUES INDUSTRIAIS

Tir2Rent, SA
Comprou 1.º Lote do
Parque A25
Município criou condições favoráveis
ao desenvolvimento económico

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA
CONSEGUE APROVAÇÃO DA CCDRC DE
1 MILHÃO DE EUROS
Operação de alteração e ampliação do parque industrial A25
O Município de Celorico da Beira trabalha para criar as condições favoráveis à captação de investimento no
concelho, dinamização das atividades económicas e do empreendedorismo, que permitam a criação de
postos de trabalho tão essenciais à fixação e qualidade de vida das famílias.
A candidatura de 1 milhão euros aprovada pela CCDRC responde à necessidade urgente de eliminar as
condicionantes que se levantam à instalação de Empresas no Parque Industrial A25, dado que é conhecida
a irregularidade do solo, obstáculos que exigem grande movimentação de terra, ações de terraplanagem e
melhoria das condições morfológicas da área industrial.
O projeto apresentado pelo Município de Celorico da Beira visa a requalificação e expansão do Parque
Industrial de Celorico da Beira, junto ao nó da A25 com a N16, com uma área de 551.265 m2, disponibilizando
4 novos lotes e o prolongamento da rede viária a Sudeste, bem como o aumento das áreas verdes e do número
de estacionamentos de ligeiros e pesados.
Investimento Total: 1.009.954,14 €
Comparticipação FEDER de 85%

A Câmara Municipal de Celorico da Beira vendeu um
lote de terreno do Parque Industrial A25 à empresa
Tir2Rent, pertencente ao grupo Bernardo Marques.
O Presidente da Câmara Municipal de Celorico da
Beira, Carlos Ascensão, assinou no dia 22 de junho de
2020, a escritura de compra e venda de um lote de
terreno do Parque Industrial A25, que ficou na posse
de uma empresa local, a Tir2Rent, pertencente ao
grupo Bernardo Marques pelo valor de cerca de
56 mil euros.
O Município tem a expectativa que o Parque
Industrial A25 sirva sobretudo para fomentar
indústrias de média/grande dimensão capazes
de alavancar a economia do concelho de Celorico
da Beira e, neste sentido, os investimentos são
essenciais.
Desde 2013, ano em que foi criado o Parque
Industrial A25, este é o primeiro lote a ser vendido
para a instalação de uma infraestrutura no setor da
logística e transporte. O lote com mais de 5 hectares
irá criar 20 postos de trabalho contribuindo para a
dinamização da economia local. Após a escritura, a
empresa tem nove meses para iniciar o projeto de
edificação das infraestruturas e posteriormente dois
anos para concluir as construções.

(Projecto das futuras instalações no Parque Industrial de Celorico da Beira.)
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LOTEAMENTOS | ARRUAMENTOS | LARGOS

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA CORREDOURA
Candidatura submetida ao Programa Operacional Regional do Centro, no domínio da Sustentabilidade e
Eficiência no Uso dos Recursos, no âmbito do Aviso n.º CENTRO-16-2021-17, com o seguinte investimento:

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

LOTEAMENTOS | ARRUAMENTOS | LARGOS
LOTEAMENTO DA QUINTA DOS CEDROS
O Município executou obras nas infraestruturas e pavimentação de
arruamento no loteamento da Quinta dos Cedros - 1.ª fase

Investimento Elegível: 281.685,04€ | Comparticipação FEDER: 239.432,28€

O investimento municipal em obras que visam a
qualidade de vida das populações nas mais diversas
áreas é potenciador do desenvolvimento económico
que o concelho precisa.
Valor total da obra: 108.753,49 € + IVA
Trabalhos executados:
- Movimento de terras;
- Rede de águas de abastecimento e saneamento
básico;
- Rede de águas pluviais;
- Rede de baixa tensão;
- Rede de iluminação pública;
- Rede de telecomunicações;
- Pavimentação de arruamentos, passeios e estacionamentos com cubos de granito cinza.

REPAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA,
Dr. Olegário Lourenço da Silva
INVESTIMENTO PRIVADO DE
2 MILHÕES DE EUROS
Celorico da Beira recebeu o investimento dos
Supermercados “Muito Menos” no final do ano de
2019. A administração apostou no interior, ampliando
a marca Muito Menos, criando postos de trabalho e
dinamizando a região.

PARQUE INDUSTRIAL DE
CELORICO GARE, FORNOTELHEIRO
NOVO EMPREENDIMENTO
Empresa Transportes Rodoceloricense, SA compra
lote no parque industrial de Celorico Gare.
A Câmara deliberou, por unanimidade, a aprovação
da venda de um lote de 19526m2, a destacar do
artigo 1042 U, da Freguesia do Fornotelheiro, sito
no Parque Industrial de Celorico Gare, pelo valor de
1€/m2 , à empresa Transportes Rodoceloricense, SA,
do que resulta o valor total de 19.526€.
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Valor total da obra: 40.199,70€ + IVA
Trabalhos executados:
- Fresagem do pavimento existente;
- Execução de drenagem;
- Aplicação de manta geotêxtil incluindo rega de
colagem e impregnação;
- Execução de camada de desgaste;
- Execução de marcas rodoviárias.
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LOTEAMENTOS | ARRUAMENTOS | LARGOS
PINTURA DO CENTRO
COORDENADOR DE TRANSPORTES
Valor total da obra: 11.650,00€ + IVA
Trabalhos executados:
- Lavagem do telhado e aplicação de impermeabilizante;
- Pintura de paredes interiores;
- Pintura de paredes exteriores.

PAVIMENTAÇÃO | ACESSIBILIDADE DE LINHARES DA BEIRA
Turismo acessível Aldeias Históricas de Portugal
Projeto promovido pelas Aldeias Históricas que visa
a promoção da mobilidade na aldeia histórica de
Linhares da Beira. A candidatura Aldeias Históricas
de Portugal – All For All (Turismo Acessível) ao CENTRO 2020, foi promovida pela Associação
AHP, na qual o Município implementou o projeto
“Acessibilidade de Linhares da Beira – Turismo
Acessível – AHP.
Na aldeia histórica compreende a instalação de
pontos de informação digital nos sítios relevantes,
com conteúdos multilíngues. Em conjugação com
a obra anterior pretende também, de forma digital,
promover a visita e acesso a informação para pessoas
com mobilidade reduzida.
Valor total da obra: 62.112,00€ + IVA

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
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PROTOCOLOS | ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS

CONTRATO LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
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EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA

O contexto de monitorização da Carta Educativa de Celorico da Beira
A qualidade do sistema educativo constitui um pilar
preponderante do desenvolvimento e qualificação
da sociedade. Deste modo, o planeamento dos
equipamentos educativos deve assumir um
fator primordial no âmbito dos instrumentos
de ordenamento e gestão territorial municipal,
tendo em conta a racionalização, adaptação,
complementaridade e rentabilização dos recursos e
ofertas formativas.

Celorico da Beira volta a beneficiar
de CLDS 4G
O concelho de Celorico da Beira voltou a beneficiar do
Programa de Contrato Local de Desenvolvimento
Social, agora denominado de 4ª Geração (CLDS-4G).
O projeto do CLDS 4G Celorico Solidário iniciou
a 16 de abril de 2020 as suas funções no combate à
exclusão social no concelho de Celorico da Beira.

Município assinou em 2019 um
Protocolo de Cooperação com
a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Celorico
da Beira

Tendo como objetivo o reordenamento da rede
de equipamentos de educação e ensino, visando
a promoção da qualidade do sistema educativo
e formativo de acordo com as especificidades
territoriais, a Carta Educativa assume-se como um
instrumento de planeamento estratégico.

O CLDS 4G Celorico Solidário - tem como entidade
Coordenadora Local de Parceria a Associação
Lageosense de Solidariedade Social da Lageosa do
Mondego e a área de abrangência estende-se a todo
o concelho de Celorico da Beira.

Sempre que esta se apresente desconforme com
os princípios, objetivos e parâmetros técnicos do
ordenamento da rede educativa, a revisão da Carta
Educativa é obrigatória, conforme estabelecido
no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro. Este instrumento estratégico deverá, ainda,
ser obrigatoriamente revisto de 10 em 10 anos. No
contexto descrito, o Município procedeu à revisão
da Carta Educativa do concelho de Celorico da
Beira, processo concluído em abril 2021 e enviado
à DGEstE.

O Presidente da Câmara Municipal, Carlos Ascensão,
e o Presidente da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, Frederico
Sena, assinaram no dia 3 de setembro de 2019, nos
Paços do Concelho, um protocolo de cooperação
através do qual a Associação de Bombeiros passa a
receber da Autarquia um apoio financeiro anual,
distribuídos entre o subsídio mensal (de 1 000€
no ano de 2019, aumentado para 1 500€ em 2020)
e o pagamento do seguro de todas as viaturas da
corporação.
Desta forma é reconhecido o valor que os Bombeiros
Voluntários de Celorico da Beira representam para a
comunidade, no seu papel fundamental no combate
a incêndios, socorro às populações nas mais diversas
situações, transporte de sinistrados e doentes e no
trabalho meritório que a corporação desenvolve
diariamente.
Valor apoio anual 2019: 51.549,46€
Valor apoio anual 2020: 63.483,25€

A revisão permitiu identificar desvios ao inicialmente
proposto na elaboração da Carta Educativa (2007,
Carta Educativa de 1.ª geração), suportados em
resultados decorrentes da sua implementação.

Gabinete de
Inserção Profissional
Celorico da Beira - GIP
Cooperação Institucional
Desenvolvido em parceria com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP), e pela
entidade promotora da candidatura, a APSCDFA, o
projecto permitiu a criação de raiz de um gabinete
na vila onde a instituição já trabalha através da Rede
Local de Intervenção Social (RLIS), do CRI, do CAO e
através de formação.
Esta parceria entre o GIP e o município tem permitido
desenvolver um trabalho útil à comunidade.
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APOIOS SOCIAIS

MUNICÍPIO APOIA
OBRAS SOCIAIS
Destaques
- Março de 2021 | A Câmara deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio financeiro
no valor de 15.000,00€, à Junta de Freguesia de
Minhocal, com vista à construção da Casa Mortuária.
- Março de 2021 | A Câmara deliberou, por
unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia da
Carrapichana um subsídio, no valor de 15 000€ a
fim de ser realizada a substituição da calçada na rua
do cimo da feira – Carrapichana.

PROTOCOLO COOPERAÇÃO COM
INSTITUTO JEAN PIAGET
Decorreu no dia 30 de dezembro de 2020, no
Solar do Queijo da Serra da Estrela, a assinatura
de dois protocolos (da Cooperação Global e da
Cooperação em Termos de Ensino Superior), entre
estas duas entidades que contou com a presença do
Presidente do Instituo Piaget, António Oliveira Cruz
e do Presidente da Câmara Municipal de Celorico da
Beira, Carlos Ascensão.
Com a cooperação entre estas duas entidades irá
ser criada a Escola Profissional Jean Piaget de
Celorico da Beira, que irá funcionar na antiga Escola
Profissional Beira Serra, bem como irão ser criados
vários cursos de formação profissional a ministrar
na escola, entre os quais o Curso Profissional de
Técnico/a de Logística, o Curso Profissional de
Técnico/a de Design de Moda, o Curso Profissional de
Técnico/a de Auxiliar de Saúde e Curso Profissional
de Técnico/a de Informação e Animação Turística.
Da Cooperação em Termos do Ensino Superior,
irão ser promovidas e desenvolvidas, na vila de
Celorico da Beira, via as Escolas Superiores de
Educação (ESEs), Escolas Superiores de Saúde (ESS),
e Institutos Superiores de Estudos Interculturais e
Transdisciplinares (ISEIT) Jean Piaget, cursos de PósGraduações, Formações especializadas e formação
contínua.

- Abril de 2021 | A Câmara deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio à Associação
de Melhoramentos da Freguesia da Ratoeira, no
valor de 3.500€, para ajudar a custear as despesas
com as obras de requalificação das suas instalações
sanitárias.

OBRAS SOCIAIS
Capela Mortuária do
Maçal do Chão
Celebrou-se a bênção da Capela Mortuária com a
presença de Sua Exª Reverendíssima, D. Manuel da
Rocha Felício, do Presidente da Câmara Municipal de
Celorico da Beira, Carlos Ascensão e o Presidente de
Junta do Maçal do Chão, André Correia.
Para assinalar o dia foi inaugurada, também, uma
exposição fotográfica da autoria da Associação
Juvenil de Maçal do Chão.
A concretização da Capela Mortuária permitirá
dar mais condições e dignidade para os últimos
momentos daqueles que, infelizmente, partem e que
assim podem ser velados condignamente pelas suas
famílias e comunidade.

Cemitério Municipal
Foram concluídas as obras no Cemitério Municipal
num investimento conjunto do Município e da Junta
da União de freguesias de São Pedro, Santa Maria e
Vila Boa do Mondego.
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LAGEOSA DO MONDEGO

MAÇAL DO CHÃO

PROGRAMA CULTURAL EM REDE

O Projeto de Remodelação da Zona de Lazer
(Praia Fluvial) e Edifício de Apoio insere-se numa
candidatura ao PDR2020, tendo a junta de freguesia
obtido um investimento elegível aprovado de
124.408,12€, sendo o valor financiado de 99.526,50€.

Projeto de beneficiação da Casa do Povo da
Freguesia de Maçal do Chão.
O projeto insere-se numa candidatura ao PDR2020,
tendo a Junta de freguesia obtido um investimento
elegível aprovado de 111.143,01€, sendo o valor
financiado de 88.914,39€.

Parcerias com as Aldeias Históricas de Portugal
Recorrendo ao programa PROVERE (CENTRO 2020), as Aldeias Históricas de Portugal — promotoras do
Ciclo de Eventos —, estabeleceram uma estreita parceria com o município.
Candidatura Projetos Âncora das Aldeias Históricas de Portugal (triénio 2019-2021):
Investimento global elegível: 60.000,00€
Comparticipação: 51.000,00€

LOJA ONLINE - CELORICOCOMGOSTO.PT

Município apoia os
produtores de queijo
Criada no âmbito da 42.ª edição da Feira do
Queijo de Celorico da Beira, para contornar os
constrangimentos impostos pela pandemia por
covid-19, a plataforma digital tem o propósito de levar
diretamente da Capital do Queijo Serra da Estrela até
à mesa dos consumidores, de forma simples, rápida
e sem deslocações, o produto rei da festa, o queijo
Serra da Estrela - bastando para o efeito, aceder a:
www.celoricocomgosto.pt.

MUNICÍPIO APOIA
CANDIDATURA
GUARDA 2027
Capital Europeia da Cultura
A Guarda decidiu avançar com a candidatura à
Capital Europeia da Cultura em 2027. O Município
de Celorico da Beira respondeu ao pedido de união
da região em torno deste desígnio, integrando a
candidatura numa rede de 17 concelhos da Beira.
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MUNICÍPIO INTEGRA PROJETO DE
CULTURA EM REDE | CIM-BSE
O Município de Celorico da Beira integra o “Festival Cultural da Serra da Estrela” | candidatura a executar
em 2021-2022, dando continuidade ao projeto cultural de 2020.
O Festival Cultural da Serra da Estrela integra a candidatura aprovada em sede da Comunidade Intermunicipal
das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), no âmbito da operação “Cultura em Rede das Beiras e Serra da
Estrela”, financiada ao abrigo da Programação Cultural em Rede (Aviso CENTRO 14-2016-03).

“Viver ao Vivo, com
Tempo no Centro”,

aprovada pelo Centro 2020
Cooperação Intermunicipal
A Candidatura “Viver ao Vivo, com Tempo no
Centro”, da qual o Município de Sardoal foi promotor,
em parceria com as Autarquias de Celorico da Beira e
Castanheira de Pera e com a Academia Internacional
de Música Aquiles Delle Vigne foi aprovada pelo
Centro 2020.

POLÍTICA SOCIAL
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COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL

CIM-BSE
Celorico da Beira recebe viatura elétrica
para reforço dos cuidados primários.
CIM-Beiras e Serra da Estrela entrega 15 Unidades
Móveis de Saúde
A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra
da Estrela (CIM-BSE) entregou 15 Unidades Móveis
de Saúde aos 15 municípios que integram a
comunidade.
A cerimónia decorreu no Grande Auditório do
Teatro Municipal da Guarda, com a presença de Ana
Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial.

PROTEÇÃO CIVIL
MUNICIPAL APOIA
O PROCESSO DE
VACINAÇÃO

Centro de Saúde de Celorico da Beira
O Centro de Saúde de Celorico da Beira iniciou o
processo de vacinação contra a covid-19 a pessoas
com mais de 90 anos
A Câmara Municipal de Celorico da Beira, em
parceria com a autoridade pública de saúde, instalou
no Pavilhão Gimnodesportivo de Celorico da Beira,
o Centro de Vacinação covid-19 do concelho, que
conta com vários postos individuais de vacinação.

A Câmara Municipal, em articulação com a
Autoridade de Saúde Local, com a Segurança Social,
os Bombeiros Voluntários e as Juntas de Freguesia,
está a dar o apoio necessário no sentido de divulgar
a informação a toda a população.
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Município reforça a colaboração institucional
O Centro de Saúde de Celorico da Beira recebeu a
visita do Conselho de Administração da Unidade
Local de Saúde da Guarda.
Da reunião destacou-se a avaliação muito positiva
sobre a colaboração institucional que existe entre o
Centro de Saúde e o Município:
- Avaliação positiva do andamento do plano de
vacinação contra covid-19 no concelho (que conta
com a colaboração das autarquias, do CLDS Celorico
solidário, proteção civil e bombeiros voluntários);
- Da relação estreita e permanente de colaboração
entre o Município, o Centro de Saúde e a ULS, que se
pretende aprofundar e expandir;

CAMPANHA DE
NATAL
“Receber para Dar”
APOIO COMÉRCIO LOCAL

- A valorização das medidas de apoio que o
Município tem suportado, facilitando estruturas de
apoio à prestação de cuidados de saúde e combate
à pandemia;
- Assim como foram, também, traçadas orientações
para a operacionalização da unidade móvel de
apoio aos cuidados de saúde primários cedida pela
CIM-BSE.
O SNS é a maior conquista da nossa democracia e
temos todos o dever de o preservar.

POLÍTICA SOCIAL
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MUNICÍPIO APOIA O
SPORTING CLUBE CELORICENSE
PAA – Programa de Apoio ao Associativismo

O
Sporting
Clube
Celoricense
apresentou
candidatura ao PAA, na área de Desporto, para a
prática dos vários escalões para a época 2020/2021.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
o contrato programa a celebrar entre o Sporting
Clube Celoricense e o Município de Celorico da Beira,
nos termos do PAA, cujo apoio financeiro será no
montante de 40.000,00€
Apoios executados em 2019: 37.052,79€
Apoios executados em 2020: 27.000,00€

SAÚDE E
DESPORTO
Em destaque 2018 | 3ª edição do Celorico Sports
Fest, um evento que deu cor e vida a Celorico da
Beira.

A Câmara Municipal de Celorico da Beira e a
Associação Comercial, Industrial e Serviços de
Celorico da Beira aproveitaram a quadra natalícia de
2020 para ajudar e apoiar o pequeno comércio local
e tradicional, especialmente afetado pelo contexto
pandémico que afetou o país.

O Município de Celorico da Beira, através do gabinete
de desporto, investe na promoção da atividade
física direcionada a toda a população de modo
inovador: universidade sénior, férias desportivas,
desporto sénior+55, motricidade infantil e Yoga &
Mindfulness nas escolas. A atividade física assume
um papel cada vez mais importante na qualidade
de vida do cidadão.

Guiada pelo slogan “RECEBER para DAR”, a
campanha consistiu na atribuição, por sorteio, de
500 vouchers de 20€/cada em descontos
(investimento público de 10 mil €) em compras no
comércio local nas lojas/comerciantes aderentes.

Covid-19 | Em tempo de crise sanitária, o gabinete
de desporto promoveu atividades constantes
através rede social, vídeos e conselhos de nutrição,
integrados numa equipa mais vasta que andou no
terreno e prestou um apoio importante à população.
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Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira
promove um serviço público de qualidade aos seus
utilizadores.
Com salas de leitura, espaço destinado à consulta e
leitura de periódicos, equipadas com computadores
com acesso à internet, sala infanto-juvenil que inclui
um espaço destinado a "hora do conto" e outros
fins inerentes a promoção da leitura, auditório com
lotação 50 lugares sentados, sendo um espaço
perfeito para a realização de conferências, reuniões
e workshops.

PROGRAMA
1.º DIREITO
Política Social para Habitação
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
(IHRU) e o Município de Celorico da Beira assinaram
um Acordo de Colaboração no âmbito do Programa
1.º Direito, que permitirá dar resposta a 65 famílias a
viver em situações indignas de habitação.
Para assinalar a Cerimónia de homologação do
Acordo de Colaboração estiveram presentes a
Secretária de Estado da Habitação, a Secretária de
Estado da Descentralização e Administração Local e a
Presidente do IHRU.
O desenvolvimento da Estratégia Local de Habitação
do Município constituiu-se como requisito obrigatório
de acesso às linhas de financiamento do Programa 1.º
Direito, um documento estruturante para a política
social municipal dar resposta à problemática da
habitação.

POLÍTICA AMBIENTAL
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PLANEAMENTO

ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO,
PLANEAMENTO
URBANO E POLÍTICA
AMBIENTAL
SOBRE A NECESSIDADE DE UMA
ESTRATÉGIA GLOBAL
O Município de Celorico da Beira tem por missão
assegurar o planeamento estratégico integrado do
território, promover o desenvolvimento económico e
social e a qualificação urbana, através da elaboração
de instrumentos de gestão territorial e urbanística,
de programas sectoriais e projetos estruturantes
com incidência no território municipal.

MUNICÍPIO
ESTÁ A REVER O
PLANO DIRETOR
MUNICIPAL
O PDM - Plano Diretor Municipal, é o instrumento
que estabelece a estratégia de desenvolvimento
territorial municipal, a política municipal de solos, de
ordenamento do território e de urbanismo, o modelo
territorial municipal, as opções de localização e de
gestão de equipamentos de utilização coletiva e as
relações de interdependência com os municípios
vizinhos, integrando e articulando as orientações
estabelecidas pelos programas de âmbito nacional,
regional e intermunicipal.
Artigo 95.º do DL n.º80/2015, de 14 de maio

fonte: CCDRC

POLÍTICA AMBIENTAL

PLANO
MUNICIPAL
DE
EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO
CIVIL

Candidatura em parceria com a
Associação de Municípios da Cova da
Beira

O Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil de Celorico da Beira, assume-se como um
documento desenvolvido com o intuito de organizar,
orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações
necessárias à resposta.

PLANO
MUNICIPAL
DE
DEFESA
DA
FLORESTA
CONTRA INCÊNDIOS 20202029
O Município atualizou em 2020 o Plano
Municipal de Defesa da Floresta
O PMDFCI do concelho de Celorico da Beira
operacionaliza a nível municipal as normas contidas
na legislação DFCI, em especial os objetivos
estratégicos decorrentes do Plano Nacional de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), em
concordância com o Plano Regional de Ordenamento
Florestal (PROF) e com o Plano Distrital de Defesa
da Floresta Contra Incêndios.

ATIVAÇÃO DO PLANO DE
CONTINGÊNCIA INFEÇÃO PELO
NOVO CORONAVÍRUS (covid-19)
O Gabinete Municipal de Proteção Civil de Celorico
da Beira ativou as respostas de contingência
necessárias à situação de calamidade pública
causada pela covid-19. Operou e acompanhou
permanentemente a evolução da situação da
pandemia, segundo as normas decretadas pelo
Governo e pelas Autoridades de saúde (DGS).
O Plano de Contingência Municipal foi elaborado
com base nas orientações da DGS e permitiu a
gestão, adaptação do funcionamento dos serviços
municipais aos normativos e o planeamento
estruturado das respostas da comissão de
proteção civil municipal nos diferentes cenários
de emergência de saúde pública. O Parlamento
aprovou 15 Estados de Emergência sucessivos no
País. A resposta municipal de apoio à população
ultrapassou um investimento global direto de
200.000€.
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GESTÃO FLORESTAL

ICNF | EQUIPA
DE SAPADORES
FLORESTAIS DO
MUNICÍPIO DE
CELORICO DA BEIRA
Município obtém financiamentos do
Fundo Florestal Permanente - FFP
Através do seu Gabinete Técnico Florestal, o
Município de Celorico da Beira dispõe de uma
equipa de sapadores florestais que foi reativada e
reequipada em janeiro de 2018.
Valores transferidos pelo ICNF 2019: 70. 890,87€
Valores transferidos pelo ICNF 2020: 20. 220,00€
O Gabinete Técnico Florestal, no domínio das suas
competências, tem candidatado o município às
linhas de apoio disponibilizadas pelo ICNF, no
âmbito do Programa de reforço de disponibilidade
das equipas de sapadores florestais, regulamentado
pelo Fundo Florestal Permanente (FFP). Além dessa
linha de apoio investiu na aquisição de equipamento
para reativar a Equipa de Sapadores.
A equipa de Sapadores Florestais do Município de
Celorico da Beira tem como principais competências
a prevenção dos incêndios florestais através de
ações de silvicultura, de gestão de combustível, de
realização de fogos controlados, de realização de
queimadas, de manutenção e beneficiação da rede
divisional, de linhas quebra-fogo e de outras infraestruturas, a sensibilização das populações, fazer
vigilância, efetuar as primeiras intervenções e apoio
ao combate (através de requisição).

POLÍTICA AMBIENTAL

GESTÃO FLORESTAL

DEFESA DA
FLORESTA CONTRA
INCÊNDIOS E
AGENTES BIÓTICOS
Bolsa de candidaturas ao Fundo
Florestal Permanente
Gabinete Técnico Florestal recorre, através do ICNF, a
uma bolsa de diversas candidaturas do Fundo Florestal
Permanente no âmbito da Defesa da Floresta Contra
Incêndios e agentes bióticos.
- Candidatura para apoio da gestão FAIXAS
DE INTERRUPÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (FIC) PREVENÇÃO DOS FOGOS FLORESTAIS
O apoio a atribuir destina-se ao desenvolvimento
de ações de prevenção estrutural, que promovam
a abertura/beneficiação de FIC através da remoção
total do combustível vegetal e desta forma contribuir
para a eficácia da rede primária de defesa da floresta
contra incêndios, que tem como objetivo último a
defesa de pessoas e bens e do espaço florestal.
Apoio candidatado: 48.270,81€
Valores transferidos em 2019: 32.956,09€
- Candidatura para Apoio à destruição dos ninhos de
vespa velutina
- Candidatura ao Fundo Florestal Permanente no
âmbito das Funções Ecológicas, Sociais e Culturais da
Floresta, que contempla a destruição de 40 ninhos
primários e de 90 ninhos definitivos, num montante
total de 10.000,00 €.
O Município de Celorico da Beira desde 2018 que
procede a largadas de insetos parasitóides para
combater a praga das vespas das galhas do
castanheiro, procedendo à sua aquisição à Refcast.
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GESTÃO FLORESTAL

CANDIDATURA
EXECUTADA EM
PARCERIA COM A
CIMBSE | POSEUR
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CIDADANIA

AÇÕES DE
SENSIBILIZAÇÃO
Educação Ambiental

Riscos Específicos e Catástrofes
O projeto consistiu na instalação de uma Torre
de Sistema de Acompanhamento Remoto e
Apoio à Decisão Operacional (SARADO) . “O
projeto SARADO visa dotar a região de um sistema
de deteção e auxílio no combate aos incêndios
florestais, composto por 18 torres com câmaras de
vigilância com alcance de mais de 30 quilómetros,
que cobrirão a quase totalidade do território da
comunidade intermunicipal”.

COOPERAÇÃO
INSTITUCIONAL
AMCB
AMCB disponibilizou ao município e
aos cidadãos um Sistema Informação
Geográfica - SIG
A Associação de Municípios Cova da Beira, em
parceria com o município de Celorico da Beira,
cumpriu a ambição de constituir um projeto de
referência no âmbito dos sistemas de informação
geográfica (SIG). A plataforma tecnológica
disponibilizada AMCB - MapServer - SIGAMCB
visa permitir a partilha e fomento da utilização de
informação geográfica pelos respetivos serviços e
pela generalidade dos cidadãos e empresas.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Câmara Municipal de Celorico da Beira deu início, em 2019,
ao processo de Modernização Administrativa
As medidas de Modernização Administrativa visam, no espírito do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 74/2014,
de 13 de maio, desburocratizar e melhorar a qualidade da relação processual entre o cidadão e a administração
e a implementação de medidas de gestão interna que agilizem a tramitação processual dentro da instituição,
resultando em tempos de resposta mais céleres pedidos efetuados pelos munícipes.
O investimento faz parte do Programa de Modernização Administrativa Beiras e Serra da Estrela.
O Município avançou com o investimento de aquisição do sistema de informação para a modernização
administrativa com a AIRC, entidade prestadora de serviços informáticos com quem a autarquia vai trabalhar
neste processo desafiante.
Investimento elegível executado: 272.382,21€
Comparticipação FEDER: 231.524,88€
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CIDADANIA E CIVILIDADE

CANDIDATURAS AO
FUNDO AMBIENTAL
3.ª fase do Programa de Apoio à
Mobilidade Elétrica

SERRA DA ESTRELA CLASSIFICADA
GEOPARK MUNDIAL

Foram aprovadas duas candidaturas à Mobilidade
Elétrica na Administração Pública (Aviso 12381 e
Aviso 20226 do Fundo Ambiental) que permitiram
ao Município adquirir 4 viaturas totalmente elétricas:
- 1 Kangoo no valor de 23.474,94€ + IVA,
-3 Zoes no valor de 23.062,48€ +IVA,
As 4 viaturas serão financiadas em, aproximadamente 12.000€ cada (50%).

RESPOSTA ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Celorico da Beira é um dos concelhos que está
integrado no território do Geopark Estrela, não
só pela sua diversidade geológica e biológica,
mas também pelas paisagens, gentes e cultura,
retratando assim, a identidade deste território.

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas – PIAAC - compreende a determinação
de um conjunto de ações que visam a adaptação ou
mitigação dos efeitos destas alterações.

A candidatura da Estrela a Geopark Mundial foi
aprovada em setembro de 2019, pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – UNESCO.

MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL
Adjudicada
empreitada
para
construção de Ciclovia pedonal
Está adjudicada à empresa Marcolino &
Filhos, Lda, a empreitada de construção
da ciclovia
pedonal
entre
a
rotunda
de ligação ao IP2 e Celorico-Gare.
Investimento municipal: 20.356€

CENTRO HISTÓRICO

CASAS DO SOEIRO

Inauguração da Requalificação do Edifício de Apoio
ao Estacionamento e Centro Histórico de Celorico da
Beira.
Investimento elegível: 55.474,92€
Financiamento FEDER: 47.153,68€

Inauguração da Requalificação do Jardim de São
Francisco, integrada na celebração dos 30 anos da
freguesia de Casas do Soeiro.
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