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Caros Munícipes e Amigos

Ao cabo de dois anos, tendo-se cumprido metade do atual mandato autár-
quico e com mais de cinquenta por cento das propostas de investimento
realizadas, cá está o Boletim Municipal que iniciou esta periodicidade anual
em 2014.

Esta revista tem dado a conhecer aos Severenses, quer aos que aqui vivem,
quer aos que trabalham ou vivem nos vários cantos do mundo, bem como
ao público em geral aquilo que é a atividade da autarquia e o que realiza em
prol do desenvolvimento do nosso concelho. Ao longo das várias páginas
tentamos descrever e apresentar os eventos mais significativos e as obras
mais relevantes. Mesmo com os cortes do Orçamento de Estado, o Muni-
cípio continua a investir de forma rigorosa e inteligente, apresentando índi-
ces apreciáveis no seu desempenho económico, como sejam: os apoios às
coletividades e IPSS, os protocolos com as Freguesias, o apoio social (AEC’s,
refeições, transportes, casa+, etc. …), revelando uma grande aposta da
Autarquia nas dinâmicas sociais, culturais, desportivas e económicas.

O Vougapark, enquanto zona de acolhimento empresarial e incubação de
empresas, com a presença da AGIM e agora também com a EPA-Escola
Profissional de Aveiro, tem provocado uma grande dinâmica no concelho
a vários níveis, como sejam a formação, o  empreendedorismo e a empre-
gabilidade.

Concluído o processo de revisão do PDM, importante instrumento de pla-
neamento para o desenvolvimento sustentado do concelho, estamos agora
mais preparados para desenvolver políticas de ordenamento do território
mais equilibradas nas várias dimensões: social, ambiental e económica.
O PDM foi publicado no DR de 24 de abril de 2015 e entrou em vigor a 4
de maio deste ano. 

Continuando a política de redução de impostos, foi aprovada a taxa de IMI
de 0,350, igual à do ano anterior, estando prevista para 2016 uma redução do
IMI familiar, aprovando-se uma proposta que reduz as taxas em 10% para
os agregados familiares com um dependente, em 15% para agregados com
dois dependentes e em 20% para agregados com três ou mais dependentes.

Terminado o QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional, que ainda
permitiu a aprovação de alguns investimentos em overbooking e já con-
cluídos (a entrada da Vila, denominado “Espaço Severi-Parque de Anima-
ção” que foi inaugurado em 25 de Julho de 2015 pelo Secretário de Estado
das Infraestruturas e Transportes, Dr. Sérgio Monteiro, o  prolongamento
do Parque Urbano da Vila – Parque Geriátrico e o Estádio da Portela em
Pessegueiro) com apoios de 85%, foi já aprovado o PDCT – Plano de
Desenvolvimento e Coesão Territorial, acordo com o Centro 2020 (Quadro
Comunitário Regional), que prevê alguns importantes investimentos para o
concelho, nomeadamente na área da educação, com a construção do
Centro Escolar da Vila e uma aposta na eficiência energética em edifícios
da Autarquia e iluminação pública. Aguarda-se a saída de regulamentos
para outras candidaturas a apoios comunitários, principalmente através
do Programa de Desenvolvimento Regional – PDR, que será coordenado
pela ADRIMAG, tendo sido constituída uma DLBC Rural – Desenvolvimento
Local de Base Comunitária, que materializará a estratégia de desenvolvi-

mento para este território onde já estáva-
mos e ao qual continuaremos a pertencer
por decisão da Câmara.

A situação financeira do Município tem
sido melhorada constantemente como o
demonstra o Anuário dos Municípios. São
prova disso os índices relativos à exe-
cução da receita que aumentaram, a des-
pesa com pessoal que baixou, os prazos
médios de pagamento que são atual-
mente de quatro dias, uma das melhores
performances do país. Também melho-
rámos no que respeita à eficiência finan-
ceira, sendo Sever do Vouga o segundo
Município do distrito de Aveiro no ranking
global.

Resta-me deixar um cumprimento espe-
cial a toda a comunidade Severense e aos
nossos emigrantes e aproveitar a época
para desejar a todos os Munícipes e às
comunidades que vivem ou trabalham fora
do país um Feliz Natal e Um Ano de 2016
Cheio de Prosperidades e que o mesmo
nos traga a todos coragem e determina-
ção para continuarmos a fazer de Sever
do Vouga um concelho melhor.

Câmara
em Movimento
Câmara
em Movimento

O Presidente da Câmara

António Coutinho

Editorial
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Aprovação da 1.ª revisão do
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
O Plano Diretor Municipal de Sever do Vouga, adiante designado por PDM, tem por objeto estabelecer as regras e orien-
tações a que deverá obedecer a ocupação, uso e transformação do solo, para todo o território municipal.

A Assembleia Municipal de Sever do Vouga, em sessão ordinária pública de 27 de fevereiro de 2015, deliberou aprovar, por
unanimidade, a versão final da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Sever do Vouga, sob proposta da Câmara Muni-
cipal de Sever do Vouga, a que respeita a deliberação tomada na reunião ordinária pública de 11 de fevereiro de 2015. O
Plano encontra-se disponível para consulta no sítio da internet do Município de Sever do Vouga – http://www.cm-sever.pt
e na Divisão de Administração do Território (Serviço de Planeamento). 

O PDM foi publicado no DR 80115 de 24/04/2015 e entrou em vigor no dia 05/05/2015.

CÂMARA MUNICIPAL

APOIOS COMUNITÁRIOS 2020
Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial 
Os Pactos para os Fundos Comunitários, denominados Pactos de Desenvolvimento e Coesão Territorial, foram recente-
mente assinados entre as CIM’s – Comunidades Intermunicipais, no caso de Sever do Vouga a CIRA e a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). 

Estes Pactos ou Acordos para a alocação de verbas aos vários projetos, foram previamente discutidos nas Comunida-
des entre os vários Municípios, a CCDRC e instituições de gestão de fundos, com intensas negociações entre as partes
e resultam de uma análise profunda que teve em conta as prioridades de cada Município e os valores a afetar por cada
área, ficando estes muito aquém das expetativas, o que gerou alguns constrangimentos.

Impostos Municipais – IMI
A Câmara Municipal de Sever do Vouga, aprovou uma redução das taxas do IMI, que beneficiará mais de 1000 famílias.

Esta medida insere-se num conjunto de
medidas que têm vindo a ser implementa-
das no sentido de diminuir a carga fiscal
das famílias e um incentivo à natalidade e
vai ter em conta as alterações introduzidas
no Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis que dá às Autarquias a possibili-
dade de alterarem o IMI das famílias nos
casos de imóveis destinados à habitação
própria e permanente coincidente com o
domicílio fiscal do proprietário.

A proposta levada à Câmara é de redução
de 10, 15 e 20%, conforme a família tenha
1, 2, 3 ou mais dependentes e é o máximo
permitido.

Esta redução de taxa de IMI é automática e tem por base a deliberação de Câmara e a deliberação da Assembleia Muni-
cipal, proposta pela Câmara.

REN – Reserva Ecológica Nacional de Sever Vouga
Foi publicado pela Portaria N.º 269/2015 de 2 Setembro

DR. I Serie – N.º 171 de 02/ Set 2015http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_28942_1.jpg 28943
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A CIRA receberá 48,7 M de euros (quarenta e oito milhões e setecentos mil euros).

Na elaboração das propostas dos pactos foi tida em conta a estratégia definida para cada comunidade, em articulação
com as estratégias municipais e intermunicipais já existentes apostando principalmente nos seguintes objetivos: setor
agroalimentar e florestal dando importância à fileira dos pequenos frutos e frutos vermelhos, materiais, mar e ria, tecnolo-
gias de informação comunicação e eletrónica, definindo alguns investimentos em áreas estratégicas como a educação,
cultura, saúde e eficiência energética.

Nestes investimentos está inscrita a construção de um novo Centro Escolar em Sever do Vouga, bem como a aposta na
eficiência energética, no edifício da piscina e na iluminação pública.

Casa Mortuária
No dia 14-06-2015 foi inaugurada a Casa Mortuária de Sever do Vouga por
Sua excelência Reverendíssima o Bispo de Aveiro D. António Moiteiro e pelo
Sr. Presidente da Câmara Municipal Dr. António Coutinho.

Está preparada para receber velórios de vários credos e reúne condições de
dignidade, para as famílias e amigos, que se despedem dos seus entes que-
ridos: 2 salas, WCs, arrecadações, sala de preparação, vigilância, ar condicio-
nado, mobilidade para pessoas com dificuldades físicas.
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PEPAL – Programa de Estágios 
Profissionais da Administração Local

Decorrem nos vários serviços do Município alguns programas PEPAL, designadamente nas áreas do Design e Webdesign,
Museologia, Artes Plásticas, Ciências da Educação, Sociologia, Antropologia e Administração Pública. Este programa
destinado às Autarquias, visa promover o contacto pela primeira vez dos recém-licenciados com o mundo de trabalho,
por um período de doze meses, permitindo às entidades acolhedoras, beneficiar de conhecimentos técnicos e científicos
nas áreas selecionadas.

Programa para concessão 
de apoios ao desenvolvimento 
cultural, social, recreativo e desportivo
ao associativismo do concelho 

Após a análise das 48 candidaturas, dentro das orientações previstas no Regulamento Programa para a Concessão de
Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao Associativismo do concelho e de acordo com os
planos e orçamentos, bem como o relatório de contas apresentados pelos candidatos, o valor global de subsídios atribuído
pelo Município para o ano civil de 2015, foi de 143.600€.

A sessão oficial de entrega dos respetivos subsídios às 48 coletividades e associações, ocorreu no passado dia 18 de
Junho de 2015, no Salão Nobre desta Autarquia.

ENERGIA – 
Contrato no

âmbito da CIRA 

A CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro,
tem vindo a adotar um política de negociação em grupo
para alguns produtos e serviços. É exemplo disto a recente
aquisição de serviços de “Fornecimento Contínuo de
Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média
Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal”,
adjudicados após concurso pelos Municípios de Alberga-
ria, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do
Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do
Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e CIRA.

A adjudicação teve por base a proposta apresentada pela
única entidade concorrente, EDP Comercial – Comercia-
lização de energia, S.A., para um prazo de 24 meses, pelo
montante global de 20.017.645,76€.

Esta proposta será agora aprovada em cada Município
e representa para todos uma redução significativa dos
custos com a energia.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
em Sever do Vouga

O concelho de Sever do Vouga passou a disponibilizar, desde
agosto, de um GIP – Gabinete de Inserção Profissional, a fun-
cionar todas as quartas e quintas-feiras, das 9 às 18 horas, no
Edifício VougaPark, em Paradela.

O Gabinete de Inserção Profissional resulta de uma parceria
entre a Agim e o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional e pretende prestar um apoio de proximidade à popula-
ção desempregada do concelho de Sever do Vouga.

Os interessados podem ali consultar as ofertas de emprego
existentes no concelho para as diferentes áreas, obter apoio
para a procura de emprego e deixar o seu currículo. O GIP será
ainda responsável pela organização de formações financiadas
e não financiadas destinadas a quem se encontre em situação
de desemprego.

Os interessados em obter mais informações sobre o GIP podem contactar através do e-mail gip.sever@agim.pt ou pelo
telefone 234 597 020 (Liliana Henriques).

DLBC’s –
Desenvolvimento

Local de Base
Comunitária

No seguimento do trabalho desenvolvido pela Adrimag –
Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das
Serras de Montemuro, Arada e Gralheira e os Municípios
integrantes, informamos que o DLBC desta região, foi
aprovado, obtendo a classificação máxima de todos os
GAL’s do país. Numa escala de 0 a 5, obteve a classifi-
cação média de 4.2 e os fundos a disponibilizar serão
no total 5 114 522,80€, distribuídos da seguinte forma:
FEADER – 2 720 377,79€; FSE – 1 459 575,35€ e FEDER
– 934 569,66€.

Este DLBC abrange os Municípios de Arouca, Castelo
de Paiva, Vale de Cambra, Sever do Vouga, S. Pedro do
Sul e Castro Daire. Relativamente à área geográfica ante-
rior da Adrimag saiu o Município de Cinfães.

Candidaturas QREN – 
Overbooking

Foram aprovadas em overbooking, ainda dentro do QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional, que está a ter-
minar, as candidaturas relativas ao arrelvamento do campo da Portela, em Pessegueiro do Vouga, entrada da “Vila –
Espaço Severi – Parque de Animação” e “Prolongamento do Parque Urbano – Parque Interidades”. As empreitadas
estão concluídas, ou em fase final da sua execução, estando a ser preparados os processos (pedidos de pagamento,
relatório finais), aguardando-se a análise final dos mesmos e a transferência de Fundos Comunitários.
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Barragem de Ribeiradio e Ermida

As obras das Barragens de Ribeiradio e Ermida estão concluí-
das, estando este empreendimento já a produzir energia elétrica.

Foi celebrado protocolo entre o Município e a EDP para a reposição dos acessos laterais às albufeiras. Está em estudo
a reposição de uma ponte próximo da foz do rio Lordelo, em Lourizela, que serve o percurso pedonal da Agualva, bem
como a reposição de uma praia fluvial e a reposição de pavimentos e muros degradados com a passagem de veículos
pesados durante a construção, nas estradas do Município.

Já se iniciou a elaboração do Programa da Albufeira de Ribeiradio e Ermida, que recebeu novamente contributos da
Câmara e de algumas Juntas de Freguesia.

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
Escolhe. Muda. Combina. 16-22 setembro

O tema da SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE deste ano foi sobre a utilização e conjugação de diferentes modos de
transporte nas deslocações, pretendendo também incentivar as pessoas a manter um estilo de vida ativo e saudável.
Este tema dá grande ênfase à mudança de hábitos e à escolha de modos de transporte mais sustentáveis, como o uso
da bicicleta, deslocações a pé, transportes coletivos ou públicos, e combinar diferentes modos numa única viagem. Tal
contribuirá para tornar as nossas cidades limpas, mais silenciosas e mais seguras, menos congestionados, ou seja, luga-
res mais agradáveis para se viver!

“Escolhe. Muda. Combina” – abraçando a multimodalidade

Cada viagem é diferente; no entanto, optamos muitas vezes pelo mesmo modo de transporte, independentemente de
saber se é o mais adequado para a tarefa. Entramos no carro sem pensar se, ao fazê-lo de bicicleta ou de transporte
público, não seriam as escolhas mais eficientes.

Fazer escolhas inteligentes quanto ao tipo de transporte que usamos, traz benefícios como economizar dinheiro, melhorar
a nossa saúde e ajudar o Ambiente.

CÂMARA MUNICIPAL

4 Barragem do Ribeiradio

6 Barragem de Ermida
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Um dos novos aspetos do tema deste ano é a reinterpretação da viagem de A para B como um meio para melhor apro-
veitar aquele momento do nosso dia: o trajeto diário do autocarro, por exemplo, pode ser uma oportunidade para pôr a
leitura das notícias em dia, a utilização da bicicleta pode ser uma mais valia para a boa forma física, equivalendo a uma
ida ao ginásio e, quem sabe, encontrar o amor da sua vida no elétrico! Através do “ Escolhe. Muda. Combina” podemos
valorizar as nossas deslocações diárias.

A SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE é uma campanha anual sobre mobilidade urbana sustentável, apoiada pela
Comissão Europeia.

O objetivo da campanha, que decorreu de 16 a 22 de setembro, é incentivar as autoridades locais europeias a apre-
sentar e promover medidas de transporte sustentáveis e convidar as pessoas a experimentarem alternativas ao uso
do carro.

A semana culmina com o evento “Dia Sem Carros”, em que as cidades e vilas participantes delimitam uma, ou várias
áreas, exclusivamente a peões, ciclistas e transporte público. Desde a sua estreia em 2002, o impacto da Semana Euro-
peia da Mobilidade tem vindo a crescer, tanto na Europa como em outros continentes.

Em 2014, participaram 2013 cidades de 44 países e, como resultado, foram implementadas 8543 medidas permanentes.
Este total abrange, na sua maioria, medidas relacionadas com infraestruturas para bicicletas e peões; a melhoria de ser-
viços nos transportes públicos; a melhoria da acessibilidade nos transportes; e uma maior consciencialização do nosso
comportamento, em prol de uma mobilidade mais sustentável.

Semana Europeia da Mobilidade de 2015

Realizou-se mais uma edição da Semana
Europeia da Mobilidade e do Dia Europeu
sem Carros, subordinada ao tema “Esco-
lhe. Muda. Combina.” Este ano esta cam-
panha surge com uma nova imagem gráfica
que nos apresenta um visual totalmente dife-
rente. Este projeto europeu juntou-se a um
outro o “Do The Right Mix”, cuja campanha
estende-se ao ano inteiro.

Para assinalar a Semana Europeia da Mobi-
lidade a Câmara Municipal de Sever do
Vouga debateu a mobilidade urbana e até
que ponto, podemos fazer a diferença na
“nossa Vida” e na “nossa Vila”. O debate,
que se fez num ambiente muito informal,
realizou-se no dia 22 de setembro (Dia Euro-
peu Sem Carros), pelas 14h30, no EcoCafé –
Estação de Paradela do Vouga – (Ecopista ).

4 Professora Alice Marques com os alunos da Escola de Paradela do Vouga
PARADELA – Eco Café– Paradela do Vouga – (Ecopista) – 22/09/2015 8
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Convívio dos funcionários da Câmara
Municipal de Sever do Vouga

No dia 19 de setembro de 2015, realizou-se
um passeio dos funcionários internos do
Município de Sever do Vouga à Reserva
Natural das Dunas de São Jacinto. Com o
percorrer do trilho interpretativo pôde-se
observar a fauna e flora existente, tendo as
famosas camarinhas ajudado no “calcar-
rinhar” do trilho com cerca de 8 quilóme-
tros. Disfrutou-se de um belo dia de con-
vívio e confraternização entre os colegas
deste Município, ficando o desejo de repetir
esta iniciativa.

Descrição detalhada: Os Pais, Alunos Pro-
fessores de Escolas Primárias, são enco-
rajados a vir de casa /trabalho usando um
meio de transporte sustentável.

Grupo(s) alvo: Professores, alunos e fun-
cionários.

Resultados esperados: conscientização
dos alunos, funcionários e professores de
Escolas Primárias, para o tema da SEMANA
EUROPEIA DA MOBILIDADE.

4 Alunos da Escola de Paradela do Vouga – (Ecopista) – 22/09/2015

VOUGAPARK
O VOUGAPARK abriu as suas portas em 2013, contando atualmente com 20 empresas instaladas.

Estas empresas estão distribuídas pelas diversas tipologias de espaços disponibilizadas pelo VougaPark: espaço Cowork;
Incubadora; Área de acolhimento empresarial; Oficinas; e Laboratórios. Neste momento, a capacidade existente para
acolher projetos é já bastante reduzida. No entanto, é ainda possível instalar 5 projetos para a área de acolhimento empre-
sarial/incubadora e 12 projetos para o espaço de cowork.

Para além da divulgação que fazemos do projeto Vougapark nomeadamente através de email, site, facebook entre
outros, temos efetuado uma abordagem estratégica para atingir públicos-alvo que encaixem dentro nas nossas áreas
estratégicas. 

Temos, por isso, realizado eventos nas diversas áreas de especialidade do VougaPark, para além de encetarmos esforços
em promover novas relações e sinergias entre diferentes associações empresarias e parceiros das mais diversas áreas.

Um dos exemplos a destacar é o workshop “Desafios Tecnológicos”, realizado em parceria com a InovaRia e a Sanjotec,
tendo sido convidadas algumas empresas do conselho, nomeadamente a A. Silva Matos, que apresentou desafios tec-
nológicos às várias empresas presentes. Esta foi uma oportunidade para dar a conhecer as instalações do VougaPark a
novos projetos candidatos a incubação nas instalações. 

Apesar da ainda inexistente massa crítica e ausência de um núcleo de projetos âncora, captação de novos projetos
empreendedores tem sido um desafio. Para além disso, o VougaPark não se encontra numa zona de elevada densidade
urbana. Contudo, apesar de todas estas dificuldades, o processo de captação de projetos tem sido bem-sucedido. 

A pré-disponibilidade e pro-atividade dentro dos projetos que acolhemos, assim como o crescimento que se tem veri-
ficado, têm sido fatores que têm contribuído fortemente para fortalecer a rede de parcerias entre o Vougapark e outras
instituições. 

A rede de parcerias estabelecida pelo VougaPark tem-se revelado o principal fator de atratividade para os projetos insta-
lados, sendo este o interlocutor e facilitador de contactos úteis aos projetos incubados. As empresas podem assim usu-
fruir de toda a rede já existente, nomeadamente Universidades, Polos tecnológicos, Associações empresariais, Incubado-
ras, Parques de Ciência e Tecnologia, Capitais de risco, Business angels, entre outros. É de destacar a nossa relação
frutuosa com parceiros como o Instituto Pedro Nunes, SANJOTEC, Rede de Incubadoras da região de Aveiro (IERA),
Universidade de Aveiro, InovaRia e AIDA. De momento, encontramo-nos no processo de finalização de negociações para
sermos parceiros da Rede Portuspark e da Universidade do Porto. 

• NOVOS PROJETOS INSTALADOS

A incubadora continua com o seu registo de crescimento em termos de projetos instalados. Uma das últimas empresas
a instalar-se foi um projeto com enorme potencial financiado pela Portugal Ventures: a Graphenest.

• GRAPHENEST

A Graphenest é uma start-up que desenvolveu uma tecnologia para a produção em larga escala de grafeno e seus deri-
vados funcionais, inserindo-se na área dos nanomateriais. Esta tecnologia assenta numa nova abordagem ao estado da
técnica, dando à Graphenest uma vantagem extremamente competitiva no mercado internacional, pois permite comer-

cializar o material a uma fracção do custo atual. Visando a inovação,
nos mercados da energia e da electrónica, a Graphenest apostará em
parcerias para a investigação e desenvolvimento de aplicações emer-
gentes baseadas no grafeno. O investimento da Portugal Ventures foi
fundamental para o início da atividade e permitirá a projeção inter-
nacional da empresa dentro dos mercados identificados, devido à
sua experiência e vasta rede de contactos. Afinal, “a ambição da
Graphenest é ser líder de mercado com produtos de elevada qualidade,
atendendo às necessidades dos clientes”, defende o fundador e CEO
Vitor Abrantes.

• ESCOLA PROFISSIONAL DE AVEIRO, UNIDADE DE TECNOLOGIAS – SEVER DO VOUGA

A par do crescimento da Incubadora, o Vougapark vai também acolher a Escola Profissional de Aveiro, Unidade de Tec-
nologias – Sever do Vouga.

8
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A Escola Profissional de Aveiro (EPA) é uma escola de âmbito regional que, em complementaridade à educação e forma-
ção existente nas outras escolas da região, cobre os 11 municípios da Região de Aveiro.

Sem descurar a vocação de escola de educação para a vida, na sua vertente de educação sociocultural e científica, a
EPA tem acentuado e desenvolvido a sua dimensão tecnológica, promovendo uma formação técnica e especializada em
associação com as mais de 700 empresas parceiras desta Escola Profissional em toda a região de Aveiro.

Enquanto escola de educação e formação profissional da Região de Aveiro, ao longo dos seus 23 anos de existência a
EPA tem estendido geograficamente a sua oferta educativa e formativa, ficando mais próxima das populações que, em
número crescente, a procuram. Sobretudo, percebe-se a necessidade de ir para junto das empresas e dos parques tec-
nológicos inovadores, para junto das muitas zonas industriais existentes na Região de Aveiro que, para além de propor-
cionarem a formação em contexto de trabalho necessária aos alunos-formandos, são também potenciais empregadores
e geradores de inovação tecnológica que tanta falta faz à educação profissional do nosso país.

Neste propósito e na continuidade da sua cultura de trabalho, a EPA colocou o desafio estratégico de, na Região de
Aveiro, aproximar-se de nichos de mercado empresarial inovadores, geradores de empregabilidade, designadamente luga-
res que, na Região de Aveiro e em proximidade, oferecem condições para a instalação e valorização de empresas que tra-
balham nas áreas em que se inscrevem os cursos da Escola Profissional de Aveiro.

Assim nasceu a ideia da criação de Unidades de educação e formação profissional da EPA na região de Aveiro. Tendo pre-
sente a importância da proximidade aos alunos, às suas famílias e às escolas, a EPA assume assim a necessidade de,
em complementaridade às diversas escolas do território, criar espaços de educação e formação profissional inovado-
res distribuídos na Região de Aveiro. Sempre que possível deseja-se estar próximo das áreas empresariais (industriais,
comerciais e de serviços), procurando a relação privilegiada não só com as empresas, onde possam ser colocados os
alunos em formação em contexto de trabalho, como, também, por forma a conseguir promover a real empregabilidade
dos jovens formados.

É neste sentido, na estratégia inscrita no seu Projeto Educativo, que a
Escola Profissional de Aveiro decidiu instalar uma unidade de educação
e formação profissional no edifício Vougapark, em Sever do Vouga. Este
espaço, dotado de todas as condições físicas, materiais e de equipa-
mentos necessários para o bom funcionamento da educação e da for-
mação profissional, designadamente tecnológica, oferece ainda, pela
sua excelente localização perto de zonas industriais em que estão ins-
taladas empresas de áreas tecnologicamente inovadoras, a possibi-
lidade de desenvolver em parceria com estas empresas trabalho de
formação “tipo dual”, aproximando assim de modo mais ajustado (e
necessário) os alunos do mercado empregador.

Em particular, nesta Unidade de educação e formação profissional em
Sever do Vouga – designada de Unidade de Tecnologias – vai ser ins-
talado já neste ano escolar de 2015-2016 um espaço educativo e for-
mativo com uma lotação aproximada de 550 alunos que se distribuirão
pelas seguintes áreas formativas e vocacionais:

Eletrónica, Automação e Comando           Eletrónica e Telecomunicações       Energias Renováveis    Manutenção Industrial
Programação de Sistemas Informáticos     Higiene e Segurança no Trabalho    Turismo                          Instalações Elétricas

Este é um projeto de educação e formação inovador da EPA que, para além de ir ao encontro da boa qualificação de
recursos humanos que as empresas precisam e vão reclamando, afirma-se também um projeto pioneiro de qualificação
contínua, superior e profissionalizante com o parceiro estratégico que é a Universidade de Aveiro e as suas escolas poli-
técnicas. Nesta parceria única e exemplar, em que é conferida aos diplo-
mados pela EPA a possibilidade de prosseguirem os seus estudos nas
escolas politécnicas da Universidade de Aveiro em cursos técnicos
superiores profissionais, pretende-se contribuir para o desenvolvimento
de uma educação de qualidade, designadamente profissional e voca-
cional, em toda a Região de Aveiro. 

Para já, e fruto da parceria estratégica celebrada entre a Câmara Muni-
cipal de Sever do Vouga e a entidade proprietária da EPA – a AEVA –
Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro –, a ins-

4 Vougapark recebe a administração da Escola 
Profissional e os seus alunos – 24 de Setembro

talação desta Unidade de Tecnologias da EPA em Sever do Vouga permitirá a afirmação não só dum projeto de educação
e formação regional de exceção, único em Portugal, que complementa as necessidades educativas e formativas sentidas
pelas diferentes escolas da região, como, também, será um importante veículo promotor do crescimento e do desenvol-
vimento equitativo regional, gerador de emprego para a região de Aveiro e para o país, afirma Jorge de Almeida Castro,
Administrador da Escola Profissional de Aveiro.

• INICIATIVAS 

• PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
Itineris Venturing@Sanjotec  

No passado dia 25 de maio, decorreu na SANJOTEC a Sessão de Apresentação do programa piloto Itineris Venturing
@ Sanjotec, uma iniciativa pretende ser um programa de aceleração/investimento inovador no panorama nacional, focado
no potencial dos projetos e na prova de conceito desse potencial junto do mercado, com o objetivo de ter um forte
impacto no crescimento das empresas que foram seriadas pela equipa de investidores.

• SESSÃO FINAL LABE AVEIRO REGION

O Laboratório de Empreendedorismo – Labe Aveiro Region, iniciativa que tem como objetivo formar potenciais empreen-
dedores, facultando-lhes competências multidisciplinares que lhes permitam desenvolver e implementar uma ideia de
negócio, tendo em vista a criação de uma empresa.
Um dos projetos instalados no Vougapark-Centro de Inovação apresentou a sua ideia de negócio na Universidade de Aveiro.

• SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DA EMPREGABILIDADE NA REGIÃO
DE AVEIRO

Decorreu no Vougapark a sessão de divulgação da empregabilidade na
região de Aveiro no dia 22 de Abril de 2015, tendo sido apresentados os
setores os perfis e requisitos de empregabilidade na região de Aveiro/
Município de Sever do Vouga. 
Houve lugar para testemunhos empresariais, nomeadamente da NBS-
GROUP – Efficient Engineering Solutions, pelo Eng. Pedro Brás, e da
Arestalfer S.A., através do Sr. Manuel Martins. Nesta sessão, partilharam-
-se ainda testemunhos de reconversão profissional de Denise Oliveira
(Paradela Café) e António Oliveira (Besmall) e foram discutidas as com-
petências empreendedoras no mercado de trabalho, a oferta forma-
tiva (existente e necessidades futuras), e apoios à contratação de Recur-
sos Humanos.

• SESSÃO DE ESCLARECIMENTO DO PROGRAMA BUILDING GLOBAL INNOVATORS

No dia 16 de Abril às 11h00, o VougaPark marcou presença na Sessão de esclarecimento do Programa Building Global
Innovators do qual somos parceiros.

Na sala do senado da reitoria, 3 alumni do BGI & UA /UATEC falaram sobre os seus projectos, evolução decorrida desde
a entrada no acelerador e o apoio que o BGI lhes tem dado. 

O objetivo foi dar a conhecer o acelerador, as oportunidades que oferece e esclarecer dúvidas a todos os potenciais
candidatos. 

8
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• OFICINAS DE INOVAÇÃO SOCIAL

As Oficinas de Inovação Social são sessões de co-criação, onde cidadãos geram propostas que visam criar respostas de
impacto social, para as necessidades e desafios locais a partir dos recursos e do património do território.

Em Sever do Vouga o tema foi Agricultura & Gastronomia, tendo-se convidado a Dra. Sandra Santos, Coordenadora da
Agim, para conhecer os projetos e prestar-lhes mentoria, visto ser uma expert de referência no setor.                

• WORKSHOP “A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS”

Foi realizado um workshop promovido pela empresa Eurocontável, com
a finalidade de promover um espaço de aproximação entre as empresas
e as diversas entidades do sector social (IPSS, Associações sem fins
lucrativos e outras), sensibilizando-se para as causas sociais e a partilha
de informação e cooperação. O objetivo foi, por um lado, ajudar a encon-
trar soluções para financiar as atividades de cariz social e, por outro, sen-
sibilizar as empresas do sector lucrativo para o exercício da Responsa-
bilidade Social como fator primordial de criação de valor.

• APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ATIVAR PORTUGAL

A Microsoft juntou-se ao Governo e ecossistema de Aceleradores de Startups, Incubadoras, empresas de Capital de risco
e Business Angels para ajudar a acelerar as Startups tecnológicas portuguesas.

Um dia onde o VougaPark teve a possibilidade de conhecer algumas das mais entusiasmantes Startups do ecossis-
tema português e ainda os mentores, recursos e benefícios capazes de levar as startups (e futuros projetos) nacionais
ao próximo nível.

• LANÇAMENTO DO BUSINESS 
DEVELOPMENT CENTER 

DO ISQ NA SANJOTEC 

No passado dia 15 de maio, o VougaPark
marcou presença na Sessão de Lançamento
de um Pólo do Business Development
Center do ISQ na SANJOTEC – Centro
Empresarial e Tecnológico. Esta Sessão
contou ainda com a visita do Sr. Secretário
de Estado do Desenvolvimento Regional,
que realizou uma intervenção subordinada
ao tema “Os desafios do Portugal 2020”.

• CONFERÊNCIA INOVA-RIA – ZONAS COSTEIRAS INTELIGENTES: SMARTCOAST

O VougaPark marcou presença nesta conferência sobre Zonas Costeiras Inteligentes – SMARTCOAST, onde se promoveu
um novo conceito estratégico que tenta colocar a tecnologia das empresas em contacto com outros setores e comunida-
des regionais para desenhar e construir projetos de inovação.

“SMARTCOAST” pretende promover uma nova abordagem estratégica para as Zonas Costeiras que evidencie o poten-
cial, destes espaços com Mar e Terra, para despoletar oportunidades de novos negócios de base tecnológica alicerçados
no conhecimento e na investigação científica associada.

• WORKSHOP “BUSINESS MODEL GENERATION”

O VougaPark participou no Workshop “Business Model Generation”,
ministrado por Alexander Osterwalder, um dos maiores gurus internacio-
nais na área da gestão, que decorreu no passado dia 16 de outubro de
2014 no auditório da SANJOTEC.

A participação neste Workshop permitiu compreender os mecanismos
dos modelos de negócio, tendo-lhes sido apresentadas várias técni-
cas para inovar nesta área. Ferramentas estratégicas e métodos como o

Design Thinking, o Customer Development, e o Lean, foram apresentados para estudar e analisar modelos de negócio,
de forma a desenvolver o Business Model Thinking nos participantes.

A ferramenta “Business Model Canvas” foi o ponto central do Workshop, permitindo através de uma linguagem prática e
visual, descrever, desafiar e desenhar estratégias e modelos de negócio. Uma parte substancial do Workshop foi ainda dedi-
cada ao estudo de ferramentas colaborativas, à análise da estratégia do Oceano Azul, e à exploração das técnicas de Pitch
dos Modelos de Negócio, tendo a sessão sido complementada com casos de estudo de modelos de negócio inovadores.

Boletim Municipal
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• TECNET – BUSINESS CAMP

Perto de uma centena de novos projetos cheios de potencialidades acei-
taram o desafio e vieram participar na mais recente edição do TECNET –
Business Camp, no passado dia 17 e 18 de Outubro de 2014, na Torre
da Oliva, em S. João da Madeira, onde o VougaPark também aproveitou
para estabelecer contactos, partilhar conhecimentos, e criar parcerias.

Este evento dedicado à tecnologia, à criatividade, à inovação e ao
empreendedorismo, reuniu 83 expositores de empresas de base tecno-
lógica e criativa e 18 expositores das Incubadoras e Parques de Ciên-
cia e Tecnologia nacionais, tendo contado com uma adesão de cerca de
750 participantes ao longo dos dois dias.

Para além das start-ups e PCTs presentes, esta edição do TECNET
trouxe novidades, tendo contado com uma nova área – TECZONE –
em que estiveram presentes 12 instituições de ensino: Universidades de
Aveiro, Porto, Minho, Trás-os-Montes, Católica, Aberta, e IPB; a ATEC
– Academia de Formação Volkswagen Autoeuropa, Bosch e Siemens; e
as escolas de ensino secundário sanjoanenses. Estas instituições apro-
veitaram para mostrar os projetos de I&D que desenvolvem, demons-
trando as potencialidades da aplicação do conhecimento científico e
tecnológico, e da sua transferência e aplicabilidade para a esfera eco-
nómica e das empresas.

O TECBEAT foi outra das novidades desta edição, um novo espaço de
descontração que permitiu que o networking pudesse continuar para
além das sessões de trabalho durante o dia, dando a oportunidade aos
participantes de fomentar os contactos sociais num ambiente inteiramente dedicado ao lazer.

Organizado pela Sanjotec, Tecparques e PortusPark, e sob a égide da câmara municipal de S. João da Madeira, o evento
reuniu assim umconjunto de oradores de referência nas mais diversas áreas ao longo dos dois dias, tais como o presidente
do Banco BIC, Mira Amaral, o humorista Nilton, ou o secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Castro Almeida.

Os investidores também não deixaram de estar presentes, tendo passado pelo TECNET representantes de diversas
Venture Capitals e Business Angels curiosos para conhecer estes projetos empreendedores.

• WORKSHOP OPORTUNIDADES E DESAFIOS 2014-2020

O Vougapark – Centro de Inovação organizou 
o workshop “Horizonte 2020 e Portugal 2020: 

uma oportunidade para as empresas?”.

• WORKSHOP PORTUGAL SOU EU

O Vougapark, em colaboração com a Agim, 
promoveu um workshop sobre o programa 

“Portugal sou eu” nas instalações do Vougapark.

• DIA DAS SOLUÇÕES

O “Dia das Soluções”, um evento promovido pela Escola Profissional de Aveiro que decorreu no VougaPark, que permitiu refletir sobre
a atualidade educativa e formativa.

Agim
Técnicos da Agim convidados 
para palestra no Brasil

Duas técnicas da Agim deslocaram-se ao Brasil, no passado mês de
julho, para participarem como oradoras num seminário sobre pequenos
frutos. Sílvia Lemos e Liliana Henriques foram convidadas a intervir no
“Seminário brasileiro sobre pequenas frutas” que decorreu no municí-
pio de Vacaria, no estado brasileiro de Rio Grande do Sul, nos dias 22
e 23 de julho. As técnicas da Agim falaram sobre “A experiência de Por-
tugal no cultivo de pequenos frutos”.

4 Sílvia Lemos e Liliana Henriques convidadas no “Seminário brasileiro sobre pequenas frutas”

• WORKSHOP INTITULADO 
“FERRAMENTAS PARA O ENSINO
DO EMPREENDEDORISMO”

Este workshop foi dinamizado 
pela empresa Beta-i e organizado 
pela UATEC – Unidade de transferência
de tecnologia da Universidade 
de Aveiro, no âmbito do projeto GAPI 3.

• CONCURSO DE IDEIAS DE BASE REGIONAL

O Concurso de ideias Start XS foi uma iniciativa promovida
pela IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, 

dirigida a alunos do ensino secundário dos onze Municípios 
da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 

tendo o VougaPark apresentado o Concurso aos alunos 
do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga.



Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga

17Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga

16

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

4 Visita de Utentes da APCDI à Exposição “Modos Desaprendidos 
de Irradiar” de Leandro Machado | maio de 2015

4 Concerto de Dead Combo | Ciclo Alter Ego Music Sessions | outubro de 2014

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

CAE DE SEVER DO VOUGA
UM ANO DE FOLGO CULTURAL!

4 Celebração do Dia Mundial da Dança Espetáculo com utentes das IPSS’s | 
abril de 2015

Ao mesmo tempo que atrai a Sever do Vouga o melhor
do que se produz culturalmente em Portugal, o Centro
das Artes continua a acolher e apoiar os espetáculos pro-
duzidos pelas coletividades, este neste período num total
de 15. 

A galeria foi palco de apresentação de várias mostras
expositivas. Destacamos neste período a exposição
“Modos Desaprendidos de Irradiar” do artista severense
Leandro Machado. Durante um mês e meio esta exposi-
ção acolheu 1102 visitantes, o que significa que se trata
de um trabalho meritório e de um artista amplamente aca-
rinhado por todos.

4 Ilustração da Mafalda sobre o espetáculo “A Montanha”, aluna do Jardim 
de Infância de Senhorinha | fevereiro de 2015

4 Espetáculo “Nana Nana” de Carla Galvão e Fernando Mota | Bebés
e Famílias | maio de 2015

Os severenses têm tido acesso aos melhores espetácu-
los em circulação nacional desenvolvidos por artistas de
renome nacional e internacional. O CAE de Sever do Vouga
aberto ao público em novembro de 2001, tornou-se nestes
14 anos (novembro), num espaço de acolhimento que atrai
públicos distintos de várias regiões e do país, dezenas de
artistas nacionais e internacionais, para além de dezenas
de técnicos e de pessoal de apoio aos espetáculos e ações
desenvolvidas. 

Entre setembro de 2014 e setembro de 2015, realizámos
98 sessões às quais assistiram aproximadamente 10 mil
espetadores promovendo, desta forma, a circulação do
tecido artístico nacional, exprimindo dinâmica cultural,
social e económica no concelho e aproximando a arte à
comunidade severense. 

¸ 98 ações 
¸ 12 meses de programação 
¸ 9857 espetadores/visitantes 

No que diz respeito aos espetáculos para o público em
geral destacamos o ciclo “Alter Ego Music Sessions”,
decorrido entre outubro e dezembro de 2014 e que trouxe
a Sever do Vouga 10 dos melhores músicos portugueses da
atualidade, entre eles Tó Trips e Pedro Gonçalves (Dead-
Combo), Samúel Úria e Noiserv (David Santos). 

A par dos espetáculos e ações dirigidas ao público em
geral, o CAESV tem dinamizado um conjunto de outras
ações e atividades que têm como objetivo incentivar o
diálogo entre a cultura e a educação. Tentamos assim,
fomentar a criação de laços fortes com as crianças e
jovens em contexto escolar e familiar, bem como com a
comunidade sénior institucionalizada. Assim e durante
este período apresentámos os espetáculos: “Frágil”, “Lá
Fora” e “Nana Nana” para bebés e famílias, “A Montanha”
para crianças do pré-escolar e “A Caminhada dos Elefan-
tes” para crianças do 1º ciclo, num total de 17 sessões.
Apresentámos ainda 3 sessões de Leituras Encenadas
com o projeto “A Joaninha Conta Um Conto”. Para os
jovens dos 10 aos 18 anos, em concreto os alunos do 10º,
11º e 12º anos, promovemos o exercício performativo
“Quantos Sou Eu”, baseado no texto “A Tabacaria” de
Fernando Pessoa. Este exercício desenvolveu-se em cerca
de 2 meses de preparação com uma apresentação pública
final no CAE de Sever do Vouga. O público sénior institucio-
nalizado foi convidado a celebrar o dia mundial da dança.
Assim sendo, e durante a manhã de 29 de abril, o palco e
a alegria foi deles.

Continuámos a apostar nos projetos comunitários, como
elementos chave da programação cultural. Desta vez, con-
vidámos a encenadora Joana Figueira que, juntamente com
16 severenses criou a peça de teatro “CHÃO”, baseada nas
raízes e em algumas marcas da cultura severense do pós
anos 60. 

A PARCERIA INTERMUNICIPAL 
COM A D’ORFEU – ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Mais uma vez, e pela sétima edição consecutiva, o Muni-
cípio de Sever do Vouga fez parte da parceria inter-regio-
nal do FESTIM – FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MÚSI-
CAS DO MUNDO, uma organização da D’Orfeu acolhendo
3 concertos de músicas do mundo. 

Esta sétima edição trouxe a Sever do Vouga, e em concreto
ao parque da Vila, três bons momentos de música do
mundo. O primeiro, decorreu dia 28 de junho no âmbito da
Feira do Mirtilo e trouxe-nos a representação do extremo
oriente com o grupo Sul Coreano NoreumMachi. 

Dia 4 de  julho  recebemos e celebramos com a Brigada
Vitor Jara os seus 40 anos de carreira e dia 18 de julho ter-
minámos com o tango argentino de Buenos Aires com a
Orquestra Típica Fernandez Fierro.
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BOLSAS DE ESTUDO
Alunos carenciados do Ensino Superior

Ano letivo de 2015/2016

Esta é mais uma iniciativa de carater social
e educativa que integra o plano e orçamento
do município de alguns anos a esta parte.
Culmina com uma sessão solene, tal como a
que ocorreu no passado dia 8 de maio, no
salão nobre da Câmara Municipal, com a
entrega simbólica de bolsa a 26 candidatos
selecionados, no âmbito do Programa de Atri-
buição de Bolsas de Estudo aos alunos per-
tencentes a famílias carenciadas do concelho.

Os bolseiros abrangidos pelo subsídio, no
valor mensal de 100,00€, por um período de
10 meses, têm nos termos do regulamento o
compromisso de contribuir com 25h horas de
serviço à comunidade, em regime de volun-
tariado. A distribuição deste serviço de volun-
tariado é efetuada pelos vários espaços ou
serviços do Município, que habitualmente
dispõem de diferentes atividades, podendo
abarcar o CAE, a Biblioteca Municipal, a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens,
a Ação Social e eventos, como por exemplo,
a Feira do Mirtilo e a FicaVouga.

INCENTIVOS ESCOLARES
para os alunos carenciados do 1.º CEB

Ano letivo de 2015/2016

Encontra-se em fase conclusiva a análise os processos de incentivos escolares destinados aos alunos do 1.º CEB do
concelho. A atribuição destes incentivos depende do escalão do Abono de Família aplicado pela Segurança Social às
famílias, bem como pela Portaria que regulamenta a sua aplicação, em função de variáveis que interferem na situação
sócio-económica e social do agregado familiar do aluno que se encontra a frequentar o 1.º CEB.

No ano transato, os valores aprovados pelo Executivo na reunião de 2015/02/11, foram os seguintes montantes parce-
lares: para o escalão A e B – 5.810€ e para a caixa escolar – 8.228€, resultando num incentivo escolar global de 14.038€. 

Rede de Transportes Escolares 
Ano letivo de 2015/2016

Como acontece em anos anteriores, o início das atividades letivas e a sua articulação com os horários de transportes
carecem anualmente de um acompanhamento sistemático e dinâmico, por forma a proceder aos devidos ajustamentos
e a viabilizar o seu normal funcionamento.

Deste modo, o arranque dos transportes escolares merece sempre particular atenção por parte da Câmara Municipal e
das instituições envolvidas no processo, tendo em vista o seu pleno funcionamento, no respeito pelos horários e pela
segurança dos alunos.

Para além das questões de segurança e do transporte assegurado dos alunos, a Autarquia e demais entidades respon-
sáveis no processo educativo, têm vindo de há dois anos a esta parte, a implementar um novo modelo de constituição
de turmas únicas para o 1.º ciclo, visando com isso uma melhoria no sucesso educativo dos alunos, implicando um rea-
justamento do Plano de Transportes Escolares, com a criação de mais respostas ao nível dos transportes, o que repre-
senta um maior esforço financeiro por parte da Autarquia. Porém, enquanto este esforço financeiro se sustentar nos
resultados como os que foram apresentados no final do ano letivo transato, são sempre justificáveis e meritórios.

Programa de Desenvolvimento 
e Expansão da Rede Pré-escolar 

Foram renovados os protocolos com as IPSS’s locais, para dar continuidade ao programa acima referido em todos os
Jardins de Infância da rede pública do concelho onde estão implementadas as componentes de apoio à família (almoço
e prolongamento de horário). Presentemente estão abrangidas 150 alunos para a componente da refeição, e 98 alunos
para a componente do prolongamento de horário.

Atividades de Enriquecimento Curricular
Alunos do 1.º ciclo

O Município de Sever do Vouga aderiu uma
vez mais, ao Programa das Atividades de Enri-
quecimento Curricular para todos os alunos
do 1.º CEB, promovendo as parcerias locais
através de protocolos com o Agrupamento de
Escolas de Sever do Vouga (parceiro obriga-
tório) e a IPSS local – Centro Social de Apoio
à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga. O
programa abrange todas as escolas do 1.º
CEB do concelho, apresentando um pacote
de atividades, constituído pelo Ensino de
Inglês, Atividade Físicamotora, Atividades
Lúdico-Expressivas, Cidadania pela Arte e
Ciências Experimentais. A orientação técnica/
pedagógica é da responsabilidade do Agru-
pamento de Escolas de Sever do Vouga.
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Programa de Generalização 
do Fornecimento de Refeições 
aos alunos do 1º Ciclo

Com o arranque de mais um ano escolar, o Município de Sever do Vouga, enquanto entidade promotora, está a asse-
gurar o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições para os alunos do 1.º CEB do Concelho, tendo por
base uma candidatura ao Ministério de Educação em estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas. Para tal e
após o levantamento das necessidades físicas, logísticas e de recursos humanos, a Autarquia procedeu à criação
das condições adequadas para o funcionamento do mesmo, renovando protocolos/parcerias com as IPSS’s locais,
para o asseguramento das refeições ao longo do ano letivo de 2015/2016. Presentemente estão abrangidos 320 alunos
neste Programa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Prémios
e Distinções
Rede de
Bibliotecas
Associadas
da UNESCO
A Biblioteca Municipal de Sever do Vouga
é a 18.ª biblioteca pública, em Portugal, a
pertencer à restrita Rede de Bibliotecas
Associadas da UNESCO. Criada em 1990,
o principal objetivo da UNAL é encorajar as
bibliotecas a realizar atividades em domí-
nios da UNESCO, como a promoção dos
direitos humanos e da paz, o diálogo cultu-
ral, a proteção do ambiente, a luta contra o
analfabetismo, entre outros.

Em todo o mundo, mais de 500 bibliotecas
são membros da Rede.

A BMSV, com vários projetos e atividades
regulares nestes domínios, candidatou-se
à UNAL com o “Bibliosénior”, projeto de
reconhecida qualidade dirigido aos senio-
res do concelho.

Rede de Bibliotecas da CI Região
de Aveiro distinguida com

Prémio Boas Práticas 
em Bibliotecas Públicas
A Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro foi distinguida com o “Prémio Boas Práticas em Bibliotecas
Públicas” (1.ª ed. 2014), atribuído pela Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas. 

A distinção tem como objetivo premiar anualmente projetos inovado-
res desenvolvidos por bibliotecas públicas municipais portuguesas, e
contribuir para o reconhecimento e para a valorização do papel social
das bibliotecas públicas, promovendo a divulgação, partilha e difusão
das boas práticas. 

O valor pecuniário do Prémio é 4.500,00€ e foi entregue à CIM Região
de Aveiro para investir na Rede de Bibliotecas. 

O Grupo de Trabalho das Bibliotecárias considerou oportuno investir
esta verba na criação de uma Exposição Itinerante que promova a
Rede e os Serviços prestados pelas suas 11 Bibliotecas Públicas.

Projectos com Séniores

“Bibliosénior”
“Bibliosénior” é um projeto criado a pensar nas necessidades do público sénior que pretende manter-se ativo, continuar
a aprender e a viver melhor, cuidando do corpo e da mente. 

O projeto decorre com a parceria das IPSS do concelho, nomeadamente APCDI, Centro Social Maria da Glória, Fundação
Bernardo Barbosa de Quadros e Casa da Misericórdia (Sever e Talhadas). 

Nesta 3.ª edição, os seniores contam com
palestras na área financeira, ministradas
pelo Banco de Portugal, nomeadamente
sobre poupança e serviços mínimos ban-
cários; na área da saúde, com a colabo-
ração da Unidade de Cuidados na Comu-
nidade; tipos de chá e seus benefícios;
odontologia com o odontologista cedri-
nense Fredo Ribeiro; meditação e reiki com
a mestre Isabel Martins; cinema e Hora do
Conto.

8
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“Sénior Net”
Na sua 6.ª edição, com a parceria da APCDI, os idosos continuam a fazer visitas quinzenais à BMSV para adquirirem
conhecimentos na área da informática e novas tecnologias.

No ano transato, 2014-15, as sessões desen-
volveram-se em torno do tema “Tradições &
Saberes” e contemplaram duas videoconfe-
rências com idosos de outros pontos geo-
gráficos, Aljustrel e Vila Real de Santo Antó-
nio, e duas exposições artísticas/multimédia.
Os registos multimédia realizados encontram-
-se disponíveis para visionamento na rede
social facebook.

No corrente, as sessões decorrem sobre o
tema “De histórias nascem histórias”, e
serão alvo de livro e vídeo digitais.

8

Primeira infância e famílias
“Bebéteca”
Na sua 5.ª edição, 2015-16, a Bebéteca é constituída por um conjunto de sessões que se desenvolvem para bebés dos
12 aos 36 meses e seus progenitores. Mediante a animação de temáticas previamente selecionadas, promove-se o
contato com os livros.
A “Bebéteca” permite não só estimular as crianças no contato com a leitura, mas também orientar os pais na aquisição
de novas competências e técnicas para mediarem a leitura em casa.
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“POPUP EM FAMÍLIA:
Clube de Leitura para
Pequenos Leitores” 

“Popup em Família: Clube de Leitura para Pequenos Leitores” é um
projeto concebido a pensar na estimulação das necessidades informa-
cionais dos pequenos leitores dos 3 aos 6 anos de idade, dando con-
tinuidade à Bebéteca. Na sua 3.ª edição, as sessões mensais traduzem-
-se num conjunto de atividades de exploração de livros especiais pre-
viamente selecionados. 

Mais exigente, em função das idades, pretende-se que as crianças não
percam o ritmo e continuem as suas leituras cada vez de forma mais
autónoma. A “discussão” com os pares sobre leituras realizadas em casa
é a base do Clube de Leitura, onde se estimula a troca de opiniões e
experiências, a interação em torno dos livros, a motivação para ler mais.

“HAPPY HOUR: 
aos sábados, 
diverte-te em inglês”

“Happy Hour: aos sábados, diverte-te em inglês” é um projeto pensado
para crianças dos 3 aos 6 anos de idade aprenderem inglês através
de ações divertidas, com frequência bimensal. 

Na sua 3.ª edição, as ações partem sempre de estratégias lúdicas
como as canções, as histórias, os jogos, as danças, a pintura e o
desenho, entre outras, associando a informação ao lazer. A compreen-
são oral da língua e o aperfeiçoamento da dicção, através da repetição
das palavras, são a chave para a memorização e pronúncia corretas.

8

“Pimpolhos Natalícios”
Porque a quadra natalícia é especial, a Biblioteca Municipal não poderia deixar de a celebrar com os mais pequeninos
de 4 aos 6 anos de idade…

Espetáculos
Proporcionar às crianças experiências diferentes, enriquecedoras e determinantes nos seus primeiros anos de vida é
um dos objetivos da contratação destas performances.

“CHIBOS SABICHÕES”, por O Som do Algodão, julho 15;

“BZZZOIRA MOIRA”, por Teatro e Marionetas de Mandrágora, junho 15.

4 Fotos da edição 2014
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INFÂNCIA
Biblioteca de Pijama
Na sua 6.ª edição, “Biblioteca de Pijama” é já tradição entre os mais novos… Repleta de atividades divertidas que decor-
rem ao longo da noite, crianças dos 6 aos 10 anos, anseiam por este serão…

“Noite
de Arrepiar”

Também na sua 6.ª edição, 
na “Noite de Arrepiar” comemoramos 
o Dia das Bruxas com livros 
assustadores, muito suspense
e atividades de arrepiar a espinha...

“Letras e Atividades e Tudo Mais”:
Férias da Páscoa e de Verão

“Letras e Atividades e Tudo Mais”, durante as manhãs, com um programa recheado e divertido para preencher o tempo
livre das crianças de forma educativa.

4 Fotos da edição 2014

4 Público com necessidades especiais | APCDI

8

“Bibliofestas”
Organização de Festas de Aniversário, para crianças dos
5 aos 10 anos.

Serviço pago.
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Comunidade Escolar
Concurso Intermunicipal de Leitura
O Concurso Intermunicipal de Leitura, promovido pela Rede de Biblio-
tecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, pretende
fomentar o prazer de ler e o desenvolvimento de competências dos
alunos do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário, das rede pública e privada
dos onze municípios que a integram. O CIL é organizado localmente
com a participação das Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de
Escolas, assim como com a parceria dos Departamentos de Línguas
e coordenação do 1.º CEB.

Na fase final do ano 2014-15, dois concorrentes severenses ganharam
2 prémios finais: André Pereira Bragança, 3.º Prémio na categoria 1.º
CEB; Mariana Amaral dos Santos, 1.º Prémio na categoria 3.º CEB. 

Aproveitamos para agradecer a profissional e dedicada organização
das docentes Alice Almeida, Ana Silveira, Graça Fernandes, assim como
toda a colaboração dos restantes docentes envolvidos e direção do
Agrupamento de Escolas.

A fase final do CIL 2015-16 será em Sever do Vouga, no dia 28 de maio
de 2016, nas instalações do CAESV.

Bolsa de Ações 
Promoção do Livro e da Leitura, das Artes e das TIC

Anualmente, a BMSV apresenta uma Bolsa de Ações dirigida aos Estabeleci-
mentos de Ensino. As atividades reunidas nesta bolsa vão de encontro a alguns
objetivos consagrados no Manifesto da Unesco para as Bibliotecas Públicas,
nomeadamente: 

1. Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância;
2. Apoiar a educação formal a todos os níveis;
3. Estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens;
4. Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações científicas;
5. Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática. 

Estas ações são gratuitas e disponibilizadas ao corpo docente.

Público geral
Ações de Formação em Promoção 

do Livro e da Leitura
A BMSV continua a apostar na realização de ações de formação, minis-
tradas por formadores de reconhecido mérito, dirigidas a pais, media-
dores de leitura, animadores, técnicos de biblioteca, bibliotecários,
professores e educadores. 

Estas ações são fundamentais para a aprendizagem de novas técnicas
de promoção do livro e da leitura junto do público infantil e juvenil.

Em 2015, promovemos duas ações com os narradores profissionais
Clara Haddad, brasileira, e Rodolfo Castro, argentino.

Estas ações de exímia qualidade são gratuitas e registam um elevado
número de participantes do concelho de Sever e de outros concelhos
e distritos.

“Mente Sã em Corpo São” 
“Mente Sã em Corpo São” visa promover a leitura não-ficcional, de cariz prático e informativo, junto do público em geral,
assim como dar a conhecer novas práticas que conciliam corpo e mente, tão em voga atualmente. 

As origens das práticas e métodos, os objetivos, os benefícios são assuntos abordados aos sábados, mensalmente,
durante as sessões que consistem em palestra, seguida de aula prática. 

Nesta passada 2.ª edição, postura corporal e exercícios para alívio de cefaleias, com a fisioterapeuta Joana Barros, reiki
e meditação, com a mestre Isabel Martins, tai chi chuan, com o instrutor Paulo Coutinho, e biodanza, com a instrutora
Raquel Bontempo, foram os temas desenvolvidos nas sessões mensais, de janeiro a junho, muito procuradas pelo público
adulto em geral.

8
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“Encontros com…” autores
“Encontro com…” é uma ação que permite o contato direto e presencial do leitor com o autor, estimulando a interação
e o conhecimento mútuos.

De autores locais a escritores e ilustradores consagrados e reconhecidos pela crítica especializada, ao longo do ano 2015,
passaram pela Biblioteca Rosa do Céu, Sérgio Godinho, João Manuel Ribeiro, Álvaro Magalhães, Cristina Sousa, Sónia
Pais e Yara Kono. 

8

Lançamento do livro “O Senhor Sevéri”,
de Sónia Pais e Cristina Sousa

Consciente da importância da leitura desde a mais tenra idade e da sua influência no comportamento futuro das crian-
ças, com a colaboração da Câmara Municipal, a AGIM providenciou o lançamento da primeira publicação infantil sobre
o mirtilo, em Portugal.
Constituído por um conto simples, criativo e divertido, escrito por Cristina Sousa, e ilustrado pela severense Sónia Pais,
com revisão de Ana Margarida Ramos, este livro foi alvo de grandes elogios pela sua qualidade.
“O Senhor Sevéri”, que se prepara para itinerância pelo distrito de Aveiro, CONTRIBUIRÁ CERTAMENTE PARA O
AUMENTO DO CONSUMO DE MIRTILO, PARA ALÉM DE ABRIR O APETITE PELA LEITURA!…

Exposições
As exposições documentais são uma constante na Biblioteca, muito contribuindo para incentivar a leitura e o empréstimo
de documentos. 
Em 2015, promovemos também outras exposições, destacando-se a exposição de ilustração “Com 3 Novelos (o mundo
dá muitas voltas)”, de Yara Kono, e a exposição de ilustração dos originais de “O Senhor Sevéri”, de Sónia Pais. 

8
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Também se salientam as duas exposições artísticas e multimédia,
“Jogos & Brinquedos” e “Arte & Deco”, concebidas pelos seniores
da APCDI, no âmbito da 5.ª edição do projeto “Sénior Net”, sob o tema
“Tradições e Saberes”.

2.ª Feira do Livro
De 25 a 28 de junho, a Biblioteca Municipal promoveu a 2.ª Feira do Livro, contribuindo também, em simultâneo, para a
dinâmica do programa da Feira Nacional do Mirtilo. 

Com um programa cultural vasto, que incluiu encontros com escritores, ilustradores e exposições de ilustração,
durante o período da Feira, e como já vem sendo habitual, a BM esteve aberta em horário alargado, das 10h00 às 24h00
– BIBLIOTECA FORA D’HORAS –, de forma a exponenciar as visitas de potenciais públicos.

Respondendo às necessidades da população local e, inclusivamente, contribuindo para a difusão da marca “Capital do
Mirtilo”, a Biblioteca tem vindo a adquirir um fundo especializado sobre pequenos frutos, contando já com 92 monogra-
fias disponíveis para consulta e empréstimo domiciliário.

Formação em TIC

Certificação de Competências Digitais

As ações de formação em informática e novas tecnologias, com certifi-
cação de competências digitais, continuam a ser muito procuradas pela
população com menos aptidões nestas matérias.

8

FORA DE PORTAS
“Biblioteca Andante”

Porque a Biblioteca Pública vai onde vão as pessoas. A
leitura tem múltiplas aceções e integra o quotidiano de
cada um. Ler, viver, amar, partilhar são verbos que urgem
conjugar no presente.

A BMSV disponibiliza alguns serviços e ações fora do seu espaço físico. 

Em 2015, esteve presente em bibliotecas escolares de Ovar e Vale de
Cambra, com a exposição e atelier de ilustração “Bioartes”.

O programa é composto pelas exposições itinerantes “BioArtes” e
“BM Ilustra”. Para 2016, a ação “O Senhor Sevéri”, composta por
Hora do Conto e Atelier de Expressão Plástica com a ilustradora
Sónia Pais, integrará também esta carteira, propalando o mirtilo junto
do público infantil.

4 Na Biblioteca Escolar de Válega, Ovar
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Espaço Oficial 
BOOKCROSSING
O Espaço Bookcrossing, inaugurado em 25 de julho de 2014, no Para-
dela Eco-café, está a ser muitíssimo procurado para leituras. Em 2015,
renovamos a oferta documental com algumas novidades.

Com esta iniciativa, promovemos o livro e a leitura de lazer em local
público, combatendo a iliteracia e cimentando necessidades informa-
cionais, fomentamos o conhecimento da herança cultural do concelho
e contribuímos também para o desenvolvimento do turismo.

Para assinalar o aniversário deste espaço, copromovemos uma sessão
de apresentação do livro “Belivro: ler e ser 111% feliz”, com Andresa
Salgueiro, testemunho interessantíssimo sobre como se pode viver à
base de trocas.

“Itinerâncias da RBCIRA”
No âmbito da Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, a BMSV foi dinamizar algumas
sessões às Bibliotecas Municipais de Ílhavo e Oliveira do Bairro. 

Por outro lado, também na BMSV recebemos sessões das Bibliotecas Municipais de Anadia e Ílhavo.

Estas itinerâncias permitem-nos enriquecer o leque de atividades que oferecemos ao público e, simultaneamente,
favorecem a troca de experiências entre colegas e a perceção de novas e diferentes abordagens na promoção do livro
e da leitura.

3 Na Biblioteca Municipal de Ílhavo 4 Na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro

Rota da LAMPREIA 
e da VITELA
Decorreu no concelho de Sever do Vouga, no período compreendido
entre 14 a 22 de março passado, a XV edição gastronómica da “Rota
da Lampreia e da Vitela”, tendo integrado a iniciativa quatro restauran-
tes locais, a saber, o “Santiago”, a “Quinta do Barco”, o “O Cortiço”,
e o “O Vitorino” que confecionam estas especialidades. 

O evento organizado pela Confraria Gastronómica de Sever do Vouga, com o apoio da Edilidade Local e da Turismo Centro
de Portugal, atingiu um nível francamente positivo pelo registo do aumento de comensais, apreciadores da iguaria da
lampreia e também da vitela, que acorreram com afluência a todos os restaurantes, sem exceção. 

É neste sentido de afirmação de territórios e de economias, que o Município de Sever do Vouga e a Confraria Gastronó-
mica de Sever do Vouga valorizam o esforço desenvolvido na realização deste e de outros eventos gastronómicos porque
são significativos nas dinâmicas de desenvolvimento do turismo e da economia local, numa época do ano, marcada pela
sazonalidade e pela crise.

COMEMORAÇÕES DA ATRIBUIÇÃO 
DO FORAL A SEVER DO VOUGA

O Município de Sever do Vouga realizou nos dias 29 de abril e 1e 2 de
maio passados, várias atividades relacionadas com as Comemorações
da atribuição do Foral, tendo contado com a participação especial de
Associações/coletividades do concelho, alunos do Agrupamento de
Escolas de Sever do Vouga, comerciantes e população em geral,
visando com isso comemorar a mais importante efeméride na história
do concelho, pois representa simbolicamente a autonomia municipal
e aguça o sentimento de pertença e de identidade coletiva dos seve-
renses, tendo sido gratificante para a Autarquia testemunhar como os
agentes locais e a comunidade em geral se associaram ao desafio lan-
çado pelo Município, inserindo-se no espírito deste evento.  

Do programa, destacam-se as seguintes atividades: No dia 29 de abril –
Sessão Solene com Homenagem ao Dr. António Henriques Tavares, na
área da cultura e um momento Musical, com os “Vox Angelis”: No dia
1 de maio – Feira Quinhentista com artesãos, mercadores, regatões e
taberneiros e realização de uma procissão noturna e no 2 de maio – Cor-
tejo Régio, com a continuação das atividades da Feira quinhentista. 

A animação foi permanente durante estes dois dias e contou com a par-
ticipação de 70 artistas nas áreas das danças orientais, música antiga,
música celta/gaiteiros, contadores de histórias, harpista, atores com
vivências da época, robertos e momentos de humor. O envolvimento da
comunidade foi evidente, com a participação de 120 pessoas, em espe-
cial de algumas coletividades e associações locais, deixando, desde já,
o nosso agradecimento público.

FEIRA NACIONAL 
DO MIRTILO voltou a trazer milhares

de visitantes ao concelho
A 8.ª edição da Feira Nacional do Mirtilo, que decorreu no Parque Urbano da vila entre os dias 25 e 28 de junho, voltou
a trazer ao concelho largos milhares de visitantes, assumindo-se, deste modo, como o principal evento de divulgação e
atração turística do concelho.

Ao todo, a autarquia severense, a entidade que promove a Feira Nacional do Mirtilo, estima que tenham passado pelo
evento cerca de 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

8
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“A edição de 2015 da Feira Nacional do Mirtilo esteve ao nível da do ano passado”, resume António Coutinho, Presidente
da Câmara Municipal de Sever do Vouga. O autarca destaca a continuada aposta na componente profissional da Feira,
este ano reforçada por palestras técnicas diárias, com destaque para a apresentação da Bolsa de Terras Nacional, para
a qual o município irá contribuir com a cedência de um terreno, numa sessão que contou com a presença da Ministra da
Agricultura e do Mar, Assunção Cristas. Ainda na programação das palestras técnicas, realce para a visita de uma comi-
tiva do município brasileiro de Vacaria, do estado do Rio Grande do Sul, que veio explicar o modo de produção de mir-
tilos no Brasil e contactar com a realidade portuguesa. O Presidente da Câmara Municipal evidencia ainda a requalifica-
ção do prolongamento do Parque Urbano da vila, que permitiu melhorar significativamente as condições dos expositores
da área técnica.

A edição de 2015 da Feira Nacional do Mirtilo contou com cerca de uma centena de expositores. Além de ser uma refe-
rência nacional na fileira do mirtilo, o evento assume-se como o maior cartaz turístico do concelho, com evidentes bene-
fícios para a economia severense e para a afirmação da marca “Sever do Vouga Capital do Mirtilo”. Apanha do mirtilo,
passeios em comboio turístico, animação musical, animação infantil, workshops de culinária, um deles com a presença do
secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Nuno Vieira e Brito, e a transmissão em direto do
programa da SIC “Portugal em Festa” foram outras atividades que integraram o cartaz da Feira Nacional do Mirtilo.

VIAGEM SÉNIOR 2015
No passado dia 17 de julho, decorreu a XVII Viagem/Convívio/Sénior/2015, destinada às pessoas do concelho com idade
igual ou superior a 60 anos. 

A organização desta iniciativa é da responsabilidade do Município, com a colaboração das Juntas de Freguesia do con-
celho. Teve como destino, Ponte de Lima e a “Quinta do Cruzeiro”. Envolveu 17 autocarros para transporte de 873 pes-
soas, incluindo pessoal de apoio. Foi disponibilizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sever do
Vouga, uma ambulância com pessoal paramédico, tal como tem vindo a acontecer em anos transatos. O balanço foi uma
vez mais positivo, pois o convívio e a renovação dos laços de amizade, marcados pela alegria e pela boa disposição, são
uma constante nestas iniciativas.

CAMINHO DE SANTIAGO – 
Vale do Vouga e Caramulo

O Município de Sever do Vouga, inaugurou o troço do Caminho de San-
tiago – Vale do Vouga Caramulo no passado dia 25/07/2015 conjunta-
mente com os Municípios vizinhos de Albergaria e Oliveira de Frades.
Com este troço que atravessa os cinco municípios com partida desde
Viseu, passando por Tondela, Oliveira Frades, Vouzela, Sever Vouga,
Águeda e Albergaria à Velha, pretende-se incentivar o turismo, e nomea-
damente o turismo religioso, contribuindo para a valorização dos pro-
dutos turísticos existentes nestes territórios, e um vasto património
histórico, desde o Megalitismo, aos Pelourinhos e “Alminhas”, a Arte
Sacra, bem como a arquitetura regional das aldeias típicas. A riqueza
da sua gastronomia cujas principais iguarias como a vitela assada de
Sever, o cabrito, a lampreia e o mirtilo. Os produtos artesanais e as ati-
vidades de lazer, de turismo de natureza, desde passeios na Ecopista
à canoagem no Rio Vouga (Sitio Rio Vouga – Rede Natura 2000). 

O troço de Sever do Vouga, tem cerca de 16 Km, vindo de Oliveira de
Frades, com entrada no concelho de Sever na zona da freguesia de
Talhadas, lugar da Ereira, passando por Cedrim e Paradela, atraves-
sando o Rio Vouga, na zona de Pessegueiro no Poço Santiago e
seguindo até à Foz do Rio Mau. Depois já no concelho de Albergaria,
seguindo na ex-linha ferroviária do Vale do Vouga, vai terminar no Alber-
gue situado no centro de Albergaria à Velha, e onde faz a ligação, ao
troço do antigo Caminho de Santiago Português.

4 Inauguração do Caminho de Santiago – Vale do Vouga e Caramulo 4 Foz do Rio Mau – Ecopista/Caminho de Santiago – Vale do Vouga e Caramulo

4 Estação Paradela – Ecopista/Caminho de Santiago – Vale do Vouga e Caramulo 4 Com o marco de sinalética do Caminho Santiago
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FICAVOUGA 2015
Decorreu entre o dia 25 de julho e o dia 2 de agosto, mais uma edição da FicaVouga. 

Tendo sido a XXV edição, foi considerada a melhor face, aos últimos anos de realização deste evento.

Desde a franca adesão dos expositores das diversas áreas e setores económicos, restauração e bares, a presença e a
satisfação foi um marco diferenciador, havendo todavia, a necessidade de melhoramentos em algumas áreas, designa-
damente na área do artesanato. O setor do espaço criança foi reforçado garantindo atividades de animação e de entre-
tenimento, em diversos pontos do espaço da Feira, tendo sido do agrado da crianças e das famílias que assim puderam,
também, usufruir da restante programação do evento.

O programa cultural que se quis diferenciador e diversificado, reuniu os vários talentos locais, Marchas Populares,
Bandas Filarmónicas, bandas locais e artistas e grupos de referência nacional, no âmbito da música. Nomes como,
Jorge Palma & Sérgio Godinho – Juntos, António Zambujo, Rosinha, The Legendary Tigermam, Paus, Banda Ami-
zade e Paulo de Carvalho, HMB, Richie Campbell & 911 Band e Lucky Duckies, entre outros, criaram uma programa-
ção constante e diferente, tendo a Organização apostado também, na animação diária do setor da restauração. 

Como balanço final, considerando a presença de mais de uma centena de expositores nos diversos espaços do evento,
pode-se afirmar que esta Edição da FicaVouga foi um sucesso, tendo em conta o registo dos vários manifestos ao longo
dos vários dias do evento, bem como dos inquéritos, entusiasmando todos os participantes envolvidos no evento e na
sua cooperação para o próximo evento, contando-se para tal, com os contributos de todos.
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ROTA DO CABRITO
2015
Decorreu nos dois primeiros fins de semana (2, 3 e 4 e 9, 10 e 11) de
Outubro passado, a IV Edição da Rota do Cabrito, com a participação
de 16 restaurantes.

A Rota do Cabrito de Sever do Vouga está integrada no cartaz da Enti-
dade Regional da Turismo Centro Portugal, sobre eventos gastronómi-
cos anuais da Região Centro. O objetivo destes eventos gastronómi-
cos é garantir a promoção e a divulgação da nossa gastronomia local,
através de iniciativas que estimulem a economia local. Assim, toda a
divulgação é assegurada pelo Município, desde os jornais, às rádios,
Entidade Regional de Turismo, às redes sociais e outros organismos
ligados a cultura e ao turismo.

FEIRA DO PATRIMÓNIO’2015
Decorreu nos passados dias 9, 10 e 11 de outubro a terceira edição da
Feira do Património, no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.
Este foi o primeiro ano em que o Município de Sever do Vouga marcou
presença levando o projeto Genius Loci – O Espírito do Lugar a mais
de 40 entidades nacionais e internacionais e ao imenso público que por
lá passou, tendo tido um resultado satisfatório. A iniciativa deste ano
registou um aumento significativo de expositores e visitantes, e promete
ser centro de promoção do Património Cultural, enquanto setor com
valor acrescentado ao nível económico e social, fator de atração turís-
tica e gerador de emprego.

A presença de Sever do Vouga neste evento teve como objetivo a divul-
gação do património material e imaterial do seu território, gravado no site
geniuslocci.pt. Ao longo dos três dias foi percetível o conhecimento e
admirabilidade que os visitantes, conhecedores do concelho de Sever
do Vouga demonstraram e, também, o interesse e curiosidade daqueles
que ainda não descobriram o nosso legado.

“ROTA DA ÁGUA E DA PEDRA” – Centro
Implementação no território Montanhas Mágicas

No âmbito do projeto âncora “Rota da Água e da Pedra – Centro”, integrado no Programa de Ação da
Estratégia de Eficiência Coletiva – PROVERE “Montemuro, Arada e Gralheira”, encontra-se numa fase
final a implementação desta Rota, de cariz turístico/cultural e natural, com a afixação no território Mon-
tanhas Mágicas de painéis informativos e explicativos da biodiversidade e geologia do território. Este pro-

jeto é alvo de co-financiamento no âmbito do Eixo Prioritário V – Gover-
nação e Capacitação Institucional, do programa Operacional Regional
do Centro. Como tal, entre Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014, foi
feito um levantamento dos locais mais representativos dos produtos a
promover, tendo sido previamente concertado com os vários Presiden-
tes das Juntas de Freguesia do concelho de Sever do Vouga, visando
a articulação, através do seu envolvimento, na seleção e manutenção
dos mesmos.

8

“ROTA DA ÁGUA E DA PEDRA” 
Festival SERRANIAS

Após o trabalho de identificação com o apoio incondicional das Juntas de Freguesia, dos traçados e dos pontos mais
expressivos de dois produtos caracterizadores do vasto património natural e cultural do território “Montanhas Mágicas”
que integram a Rota da Água e Pedra, foi realizado o primeiro Festival da Rota em novembro de 2014, tendo abarcado
três dos sete municípios que integram o território das Montanhas Mágicas, a saber, São Pedro do Sul, Castro Daire e
Sever do Vouga, todos pertencentes à região administrativa da CCDRC.

Os restantes quatro municípios pertencentes à
área administrativa da CCDRN, tiveram o seu
Festival na primavera de 2015. 

O 1.º Festival Serranias, da Rota da Água e da
Pedra, festejou o imenso património natural e
cultural que caracteriza o território das Mon-
tanhas Mágicas.

Ocorreu em dois fins-de-semana, 22 e 23 de
Novembro de 2014, abarcando os territórios
entre a serra da Arada e do vale do Paiva, e 29
e 30 do mesmo mês, para os territórios entre
a serra de Montemuro e o vale do Vouga. 

Deste modo, no dia 30 de novembro de 2014,
Sever do Vouga foi palco de um programa
diverso do Serranias, iniciando com uma visi-
tação à rota do megalitismo na freguesia das
Talhadas, com interpretação das antas ou dol-
mens, assegurada por um arqueólogo, decor-
rendo em simultâneo, a interpretação natura-
lista e geológica, assegurada por outros espe-
cialistas. Este percurso contou com uma nova
introdução de um produto na animação turís-
tica de percursos – o burro. O almoço cam-
pestre, assegurado pela Associação de Pais
de Talhadas, constituído por uma sopa cam-
pestre e produtos locais, foi igualmente um
sucesso. Contou com a presença de cerca de 90 visitantes, vindos de vários pontos do país, designadamente Beja, Vila
Real, Porto, Braga, Guarda, Coimbra, Aveiro, entre outras localidades, deixando os visitantes/participantes surpreendidos
com as maravilhas naturais e gastronómicas do território. De tarde decorreram outras atividades, nomeadamente canoa-
gem no rio Vouga, fotografia de natureza no PR2.1 – Cabreia e Minas do Braçal, com apanha de cogumelos, um magusto
e prova de cogumelos no parque Municipal.

Ao fim do dia, os visitantes puderam ainda desfrutar no auditório da Biblioteca Municipal, de um concerto de música tra-
dicional portuguesa, o “Tocar o Chão”.
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Regulamento de Apoio à Recuperação
de Habitação Própria CASA+ 
O antes e o depois das intervenções

O Município no âmbito do seu regulamento municipal de reabilitação de habitações próprias no decurso do ano 2015
reabilitou/apoiou várias habitações do concelho. 

Intervenções
em habitações 
do concelho devido 
a incêndios

8

ACÇÃO SOCIAL

Ações de sensibilização 
dirigidas a públicos específicos

No âmbito do Plano de Ação do Núcleo Local de Inserção foram, durante o ano 2015, realizadas algumas ações de Sen-
sibilização dirigidas a públicos específicos. Os temas abordados foram a Violência Doméstica, cuidados no armazena-
mento dos alimentos e Primeiros Socorros.

Estágios de Verão 2015
Como vem sendo hábito, o Município de Sever do Vouga recebeu uma
aluna da Universidade de Coimbra do curso de Psicologia para realizar
um estágio de Verão (144 horas). Pretende-se que estes futuros profis-
sionais possam experienciar contextos reais de trabalho, tomar contacto
com o ambiente geral da organização e valorizar o seu percurso escolar.

4 Liliana Bastos – Pessegueiro do Vouga
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Rede Social
No âmbito dos estágios Pepal, a Rede Social de Sever do Vouga irá
contar com a colaboração de uma Socióloga que durante 12 meses irá
reforçar o trabalho desenvolvido no âmbito da rede social.

PROJETO SEVER DO VOUGA +=
No passado dia 31/03/2015 decorreu na Biblioteca Municipal a assinatura do Pro-
tocolo de Colaboração entre o Município de Sever do Vouga e a Comissão para a
Igualdade.

Nesse mesmo dia foi realizado um balanço e
encerramento do projeto Sever do Vouga +=,
apresentação do Plano Municipal para a Igual-
dade 2015/2017, tendo os trabalhos culmi-
nado com a inauguração da Exposição “Ser
Mulher no Século XX”.

Assinatura do Protocolo 
entre o Município de Sever do Vouga

e a Comissão para a Igualdade 
de Género (CIG) e Seminário Final 

do Projeto Sever do Vouga+=

Dia Livre na Linha 2015
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sever do Vouga realizou no passado dia 22 de junho a 6.ª edição
do “Dia Livre na Linha”. À semelhança de anos anteriores, esta iniciativa contou com a colaboração das IPSS conce-
lhias, Agrupamento de Escolas, Associação Cultural de Recreativa de Rocas, Centro de Saúde, Câmara Municipal, GNR,
Bombeiros e voluntários. Participaram na atividade 84 crianças e jovens e cerca de 30 adultos que assumiram o papel
de monitores.

8
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De forma lúdico-pedagógica 
a dinamização decorreu 
em forma de Peddy-Papper, 
na freguesia de Rocas 
do Vouga, abordando-se 
temáticas como os princípios
da intervenção das CPCJ, 
Bullyng, violência domestica, 
curiosidades do concelho, etc. 

Esta iniciativa contou 
com o patrocínio das padarias
locais, supermercado extra 
e pingo Doce.

Abril, mês da Prevenção dos Maus Tratos

À semelhança de anos anteriores, pretende-
-se que abril se assuma como o mês nacio-
nal da prevenção dos maus tratos na infân-
cia e que, desta forma se consiga cons-
ciencializar toda a comunidade para a
importância desta ação protetiva, fortale-
cendo as famílias na senda de uma paren-
talidade positiva e de um envolvimento
comunitário pró-ativo.

A CPCJ de Sever do Vouga sentiu-se impe-
lida a envolver toda a comunidade do con-
celho nesta Ação preventiva dos maus
tratos na Infância. Para tal propôs alertar a
comunidade e despertar a atenção dos habi-
tantes do concelho, fazendo chegar a todos
informação que entendeu essencial para a
deteção e intervenção junto de qualquer
possível situação de mau trato, abordando
igualmente os efeitos devastadores das
mesmas para as suas vitimas.

CABAZ DE NATAL 2014

No dia 22 de dezembro de 2014 foram distribuídos pelas famílias mais vulneráveis do concelho 216 Cabazes de Natal.

Esta Iniciativa é organizada pelo Município de Sever do Vouga em parceria com as IPSS locais e no ano 2014 contou
com a Participação da Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga, Rotary Club de Sever do Vouga, Empresa
Seveme SA e empresa estrangeira sua parceira, Rikor Tintas e Vernizes, Auto Gineto Automóveis, Constalica, Pau-
lista e Arestalfer. As padarias que se associaram à iniciativa foram: Confiança, Massas Vouga, S. Martinho, S. Mamede
e Pamassil. 

A organização agradece a todos, fazendo votos que no ano 2015 sejam mais as entidades patrocinadoras. Deixamos
desde já o convite às empresas, comercio e particulares que tenham interesse em integrar este projeto que façam
chegar essa intenção  aos Serviços de Ação Social deste Município. 

A 1.ª reunião dos trabalhos para o Cabaz de Natal 2015 irá decorrer no próximo dia 03/11/2015, pelas 10 horas no Salão
Nobre do Município de Sever do Vouga.

Rede de Intervenção
na Violência 
Doméstica

A Rede de Intervenção na Violência
Doméstica no dia 25/11/2015 (Dia
Internacional para a Eliminação da
Violência contra as mulheres) realizou
no Centro de Artes e Espetáculos de
Sever do Vouga o I Encontro da RIVD
de Sever do Vouga.

Este encontro contou com a presença de vários palestrantes
especialistas na Temática da Violência Domestica e pretende ser
um contexto de reflexão sobre esta problemática.
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Plano Municipal 
para IGUALDADE
O Município de Sever do Vouga no âmbito do Protocolo de colaboração
assinado a 31/03/2015 com a CIG (clausula terceira) irá realizar uma
caminhada no dia 24/10/2015 na ecopista, por forma a sensibilizar a
população e as entidades locais sobre a Igualdade de Género e de
Oportunidades.

Esta atividade é aberta a toda a comunidade que queira participar.

Paralelamente será divulgado um flyer sobre esta temática aos par-
ticipantes.

Receção do Presidente da Associação
AJOBAN, uma associação de caráter
humanitário de S.º Tomé e Príncipe
A visita teve como objetivo dar a conhecer a atividade da associação AJOBAN e das suas necessidades, designadamente
no que concerne a programas e/ou boas práticas.

Após a reunião e uma pequena visita de reconhecimento aos Paços do concelho seguiu-se a visita a três IPSS’s, desig-
nadamente a APCDI, a Sta Casa da Misericórdia e a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros.

OBRAS PÚBLICAS

Execução de calçadas em diversas ruas no interior de Talhadas

Restabelecimento de caminhos junto às barragens

Drenagem e pavimentação numa rua da Gândara, Pessegueiro do Vouga
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Fresagem e pavimentação da EN 328-1 (Sever do Vouga/Rocas do Vouga)

Espaço Severi –
Parque de animação, 
inaugurado em 25-07-2015

Estrada do Alto da Serra –
Felgares: Terraplenagens para alargamentos 
e construção de valetas

Estrada da Teca – União de freguesias de Paradela e Cedrim
Estrada da Teca – Ponte inicial

Construção de nova ponte

Alargamentos e construção de muros

Execução de canal para
águas pluviais num caminho

no interior do lugar 
de Louriçal, freguesia 

da União de freguesias 
de Silva Escura e Dornelas. 

O caminho será pavimentado
em betão betuminoso

a quente

Construção da ETAR de Talhadas (Vilarinho), 
da responsabilidade da AdRA com acompanhamento do Município

Construção de muro de suporte à Ecopista, na EN16

Construção de muro de suporte na Fonte Fresca, 
União de Freguesias de Paradela e Cedrim
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Construção de muro na Ribeirada, 
freguesia de Rocas do Vouga

Construção de muro na rua do Vouguinha de suporte à ecopista, 
na União de freguesias de Paradela e Cedrim

Museu – Impermeabilização da cobertura (acesso às garagens)

Execução de rampa e passadeira 
no acesso ao Museu Municipal

Parque da Vila, inaugurado há mais de 10 anos (23-07-2005)
Substituição da relva sintética no polidesportivo

Parque geriátrico
Construção do lago

Construção de passeios

Sementeira e guardas 
de proteção de madeira
torneada

Instalação da ponte

Instalação do equipamento

Construção do pontão do Seixo: 
Base onde será colocado o tubo metálico
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Intervenção na ponte da Foz, Rio Mau (EN16) – Reforço do piso e alas laterais

Pavimentação no interior do lugar da Ribeirada, na freguesia de Rocas do Vouga

Pavimentação da rua Conde de Beirós, Soutelo, 
União de freguesias de Paradela e Cedrim

Rua das Lapinhas 
(Pessegueiro do Vouga):
Alargamentos e construção de muros

Alargamentos e muros, para posterior
pavimentação, na rua do Laranjal e Bouço
Velho, na freguesia de Couto de Esteves

Terraplenagens na estrada 
de Doninhas/Sr.ª da Graça, freguesia 
de Talhadas, para pavimentação 
em tapete betuminoso a quente

Pessegueiro do Vouga (Sóligo): 
Intervenção na EM 570 devido 
a um abatimento na estrada

Rua no Tendal do Linho (Rocas do Vouga): 
Limpeza e pavimentação em betão betuminoso a quente

Travessa do Pinhal Grande/Soutelo
(União de freguesias de Paradela 
e Cedrim): Pavimentação em betão
betuminoso a quente

Construção de muro de betão armado
de suporte ao caminho, no lugar 
da Ribeirada, freguesia de Rocas 
do Vouga

Construção de pontão no lugar da Arrôta, freguesia de Sever do Vouga
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OBRAS PÚBLICAS

Construção de muro de suporte à EN 16,
junto ao posto de abastecimento 

de combustíveis

Remodelação/urbanização do Largo 
da N.ª Sr.ª dos Milagres, Paçô, 
União de freguesias de Cedrim e Paradela

Construção de
muro de suporte 
no centro 
da freguesia 
de Rocas do Vouga

Pavimentação
do caminho 

da Boucinha, 
Vide, freguesia 

de Talhadas

Cemitério de Sever do Vouga – Remodelação

DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária
22 de outubro de 2014
Orçamento Municipal 2015: – Aprovado, por maioria, o Orçamento Municipal
para 2015.
Mapa de Pessoal: – Foi aprovado, por unanimidade, submeter o Mapa de Pessoal
à aprovação da Assembleia Municipal.
Minuta do Contrato da Empreitada “Comunidade Intergeracional – Parque
Interidades – Parque Geriátrico e Radical”: – Aprovado, por unanimidade, a
minuta do contrato para esta empreitada. 
Licença para Manifestação Desportiva: – Aprovada, por unanimidade, a emis-
são de uma Licença para Manifestação Desportiva, para a realização de um evento
no próximo dia 26 de outubro de 2014, requerida pelo Vouga Sport Clube, relacio-
nada com o licenciamento do “3º BTT Por Terras de Sever”.  
Licença de Recinto Itinerante: – Aprovada, por unanimidade, a emissão de
Licença de Recinto Itinerante e a dispensa da realização de vistoria ao recinto, aten-
dendo ao facto do requerente ter apresentado o Certificado de Inspeção dos Equi-

pamentos de Diversão e um Termo de Responsabilidade garantindo as boas con-
dições do material referente ao circo, bem como a sua correta montagem e manu-
tenção, para a instalação de circo, para os próximos dias 01 e 02 de novembro de
2014, apresentado pela firma Circo México
Isenção de Taxas: – Aprovada, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa
de utilização do CAE, ao Lions Clube de Sever do Vouga, que irá promover uma
colheita de sangue durante o mês de novembro de 2014.
Associação Águias de Carrazedo – Apoio: – Ratificado, por unanimidade, o
apoio concedido à Associação Águias de Carrazedo, dado através do fornecimento
de cuprinol castanho para tratamento de madeiras existentes na sua sede, cujo valor
do apoio ascende a €676,50.
Feira de São Martinho – Apoio Logístico: – Aprovado, por unanimidade, o
pedido para utilização do espaço junto ao edifício da Câmara Municipal, no próximo
dia 9 de novembro de 2014 e o empréstimo de barraquinhas de madeira e uma
tenda com luz elétrica.  
Festival das Sopas – Apoio Logístico: – Aprovado, por unanimidade, prestar
apoio logístico à Associação Desportiva e Cultural de Lourizela, para a realização
do Festival de Sopas, dia 8 de novembro de 2014, que solicitou o empréstimo de
duas tendas, assim como o seu transporte e montagem.

Reunião ordinária
12 de novembro de 2014
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Reserva de Lugares de
Estacionamento: – Deliberado, por unanimidade, proceder à delimitação de dois
lugares de estacionamento do lado direito da Rua do Sobreiral, sentido sul/norte,
para utilização por parte da direção. Minuta do Protocolo para Execução da
Empreitada “Reparação de Calçadas em Talhadas”: Aprovada, por unani-
midade, a minuta do protocolo para a realização da obra de “Reparação de Calça-
das em Talhadas”, a celebrar entre o Município e a Junta de Freguesia de Talhadas,
comprometendo-se o Município em realizar os trabalhos de reparação de calça-
das em Talhadas e a Junta de Freguesia de Talhadas a conceder um apoio no valor
de €35 000,00.
Ratificação da Abertura do Procedimento “Empreitada de Beneficiação
da E.N. 328-1”:
a) A ratificação da autorização da despesa e abertura do procedimento, de acordo
com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99;
b) Por ter compromissos plurianuais, submeter à Assembleia Municipal, nos termos
da alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, para ratificação da autorização
de encargos plurianuais;
c) Inscrição em anos seguintes do valor a cabimentar.
Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural: – Ratificada,
por unanimidade, a adesão à Seção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo
Rural, criada pelo Conselho Geral da ANMP, para permitir um diálogo organizado
entre municípios com especificidades afins e interesses comuns e a definição e
implementação de políticas públicas específicas de promoção do desenvolvimento
e da coesão territorial.
Voto de Pesar – Licínio Mendes: – Aprovada, por unanimidade, a proposta de
um voto de pesar pela morte do senhor Licínio Juvenal Martins Pereira Mendes que,
durante muitos anos, se disponibilizou para servir desprendidamente as coletivida-
des da sua freguesia, nomeadamente a APCDI e a Banda União Musical Pesseguei-
rense, como diretor.
Voto de Pesar – António Silva: – Aprovada, por unanimidade, a proposta de um
voto de pesar pela more do senhor António Pereira da Silva que, durante muitos
anos, se disponibilizou para servir desprendidamente as coletividades da sua fre-
guesia, designadamente a Banda União Musical Pessegueirense, como músico e
dirigente, contribuindo para promover a cultura no concelho.
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Muni-
cipal: – Aprovado, por unanimidade, o pagamento de €7,50 por cada entrada e o
limite máximo de €3 600,00 por parte do Agrupamento, para a utilização da Piscina
Municipal dos alunos na disciplina de Educação Física durante o ano letivo de
2014/2015.  
Festa de Natal 2014 destinada aos Alunos do Pré-Escolar e 1º Cico do
Concelho: – O órgão executivo tomou conhecimento do programa e despesa total
da Festa de Natal 2014 destinada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, que irá
realizar-se nos próximos dias 11 e 12 de dezembro de 2014, no Centro das Artes e
do Espetáculo.
Sinalética – Zona do Rachado: – Aprovada, por unanimidade, a seguinte
reorganização de trânsito:

a) Rua da Carvalheira – sentido único no sentido descendente;
b) Rua do Rachado – sentido único no sentido descendente, entre a Travessa do
Rachado e a Rua da Bela Vista;
c) Travessa do Rachado – sentido único no sentido descendente, no troço entre a
Rua da Carvalheira e a Rua do Rachado.
Isenções de Taxas aprovadas por unanimidade:
1) Freguesia de Pessegueiro do Vouga: – Isenção do pagamento da taxa relacionada
com a emissão do alvará de utilização do Centro Social de Pessegueiro do Vouga.
2) Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga: – Isenção do pagamento da taxa
relacionada com a utilização do CAE, no próximo dia 20 de dezembro de 2014, para
a realização da festa de Natal das valências de creche e jardim de infância.
3) Unidade de Cuidados Continuados: – Isenção do pagamento da taxa relacionada
com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 14 de novem-
bro de 2014, para a realização da comemoração do Dia Mundial da Diabetes.
Colocação de Sinal – Rua da Chapadinha: – Aprovado, por unanimidade, a
colocação de um sinal de zona (G4), com a inscrição “zona 40 – Entrada e Saída de
Veículos Pesados”, em cada sentido daquela via.
Freguesia de Couto de Esteves – Apoio para Aquisição de Viatura: – Apro-
vado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de €5 000,00, para a compra
de uma viatura, através da celebração de um contrato-programa.
Subsídios Económicos destinados a Alunos Carenciados do 1º CEB –
Ação Social Escolar 2014/2015: – Aprovada, por unanimidade, a proposta apre-
sentada pelo Conselho Social de Educação para atribuição do subsídio único no
valor de 45,00€ para o escalão A e 25,00€ para o escalão B e para a Caixa Escolar
a atribuição do valor de 22,00€ para o ano letivo de 2014/2015.
Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2014: –
A Câmara Municipal tomou conhecimento de que irão ser iniciados os procedimen-
tos para a realização do Jantar de Natal, a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2014,
para os funcionários e colaboradores do município.
Pedido de Subsídio – Transporte Escolar para a Escola de Búzio: – Apro-
vado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio correspondente a 50% do valor
mensal do bilhete em transporte público durante o ano letivo de 2014/2015, a
Amanda Castano Saavedra, para frequentar o Curso Científico Humanístico de Artes
Visuais em Vale de Cambra, uma vez que o mesmo não existe na Escola Secundária
de Sever do Vouga.  
Transportes Escolares – Apoio: – Aprovados, por unanimidades, no âmbito da
reestruturação das turmas do 1º ciclo de algumas freguesias, os protocolos de coo-
peração entre o Município e as entidades abaixo enunciadas, para assegurar o
transporte daqueles alunos durante o ano letivo de 2014/2015 e os valores dos sub-
sídios para apoiar a realização daquele serviço:
– Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga ...... €2 000,00
– Fundação Bernardo Barbosa de Quadros .............................................. €3 767,52
– Freguesia de Talhadas ............................................................................. €3 453,56
– União das Freguesias de Cedrim e Paradela .......................................... €5 891,76
Este apoio não deverá integrar ou estar sujeito aos limites do regulamento que foi
aprovado no passado dia 29 de abril, em relação aos apoios deliberados para a Fre-
guesia de Talhadas e União das Freguesias de Cedrim e Paradela e foi deliberado,
por unanimidade, submeter esta decisão à ratificação da Assembleia Municipal, pelo
facto de lhe competir decidir sobre esta matéria.

Reunião ordinária
26 de novembro de 2014

Prorrogação de Prazo da Empreitada “Refuncionalização de Edifício
para Equipamento Cultural – Museu Municipal”: – Aprovada, por unani-
midade, a prorrogação graciosa do prazo desta empreitada, por um período de
45 dias.
Regulamento Utilização Campo Municipal – Audiência Pública: – Apro-

vada, por unanimidade, a versão final do Regulamento de Utilização do Campo Muni-
cipal e aprovado submeter o documento à Assembleia Municipal para aprovação.
Filarmónica Severense: – Aprovado, por unanimidade, o pedido de isenção da
taxa relacionada com a utilização do CAE, no próximo dia 21 de dezembro de 2014,
para a realização de um concerto de Natal.
Despesa Fiscal – Isenções e Benefícios Fiscais: – Presente a Informação n.º
29-DAF/2014, relacionada com o novo regime financeiro das autarquias locais, apro-
vado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e as alterações introduzidas ao nível
das “isenções e benefícios fiscais”. Analisado o documento, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a fixação de um valor
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Reunião ordinária
10 de dezembro de 2014
Ordem dos Psicólogos – Aditamento ao Protocolo: – Aprovado, por unanimi-
dade, o Aditamento do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Ordem dos Psi-
cólogos Portugueses e o Município de Sever do Vouga em 13 de fevereiro de 2012.
Universidade Sénior: – Aprovada, por unanimidade, a isenção do pagamento da
taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no pró-
ximo dia 28 de dezembro de 2014, para a realização de uma festa de Natal.  
Freguesias – Apoios:
1) União das Freguesias de Cedrim e Paradela – Apoio ao Investimento: – Aprovado,
por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio de montante igual à des-
pesa suportada no valor de € 4 280,40, para apoiar nas despesas com a reparação
dos lavadouros públicos, através da celebração de um contrato-programa.
2) Freguesia de Talhadas – Aquisição de Equipamentos: – Aprovado, por unanimi-
dade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição
de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 5 000,00, para apoiar nas
despesas com a aquisição de equipamentos e realização de grandes reparações em
edifícios e instalações da freguesia (sede e sanitários), através da celebração de um
contrato-programa.
3) Freguesia de Talhadas – Transporte de Idosos: – Aprovado, por unanimidade, e nos
termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às
Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 4 000,00, para apoiar nas despesas
com o transporte de idosos para o Centro de Dia daquela freguesia e a organização
de uma festa-convívio de Natal, através da celebração de um contrato-programa.

4) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Aquisição de Equipamentos: – Aprovado,
por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 5 000, para
apoiar nas despesas com a aquisição de equipamentos e elaboração de um projeto
para o Parque de Santa Quitéria, através da celebração de um contrato-programa.
5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transporte de Crianças e Rota das Laran-
jeiras: – Aprovado, por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regu-
lamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no
valor de € 4 000, para apoiar nas despesas com o transporte das crianças da pré-
primária e 1º ciclo daquela freguesia, assim como a comemoração de mais um ani-
versário da Rota das Laranjeiras com organização da caminhada, através da cele-
bração de um contrato-programa.
Vouga Sport Clube – 35º Ralicross: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição
de um subsídio no valor de €1 500,00, para aquisição dos prémios e para as demais
despesas relacionadas com a prova que decorreu nos dias 13 e 14 de setembro.
Atendimento e Tesouraria – Caixas, Abonos para Falhas e Contas Bancá-
rias: – Aprovado, por unanimidade, proceder a alguns ajustamentos a realizar no ser-
viço de Tesouraria e no Balcão de Atendimento, de acordo com o seguinte:
a) Preparação e autorização da funcionária Rosângela Gomes Fernandes para inte-
grar o conjunto de trabalhadoras que podem desempenhar funções temporárias na
Tesouraria, incluindo fazer-se as devidas alterações quanto à movimentação de
contas bancárias como utilizadora com permissões de autorização;
b) A criação de caixas à semelhança das atuais funcionárias do Balcão de Atendi-
mento para as colaboradoras Carla Alexandra Pereira da Silva e Catarina Alexandra
Alves de Freitas Santos, assim como o pagamento do abono para falhas devido pelo
manuseamento de dinheiro.

Reunião ordinária
23 de dezembro de 2014
Espaço do Cidadão: – Apresentado um documento relacionado com a criação
dos “Espaços do Cidadão”, o presidente da Câmara Municipal referiu que estava a
ser ponderada a criação de um espaço no edifício dos Paços do Concelho e outro
na freguesia de Silva Escura.  
Regulamento do Sistema de Controlo Interno do Município de Sever do
Vouga: – Aprovado, por unanimidade, o Regulamento do Sistema de Controlo
Interno, ao abrigo da competência prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Licença de Recinto Improvisado: – Aprovado, por unanimidade, emitir a Licença
de Recinto Improvisado e dispensar a realização da vistoria, ao Água Benta Bar, para
a realização de uma festa de passagem de ano 2014/2015, no próximo dia 31 de
dezembro de 2014, na Zona Industrial dos Padrões.
Projeto de Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga: –
Aprovado, por unanimidade, o Projeto de Regulamento Urbanístico do Município de
Sever do Vouga, para ser submetido à apreciação pública.
Pedido de Redução de Taxa: – Aprovada, por unanimidade, a redução em 75%
do valor total da taxa relacionada com o licenciamento da atividade produtiva local
ligada ao setor da produção de produtos transformados do setor alimentar (fabricação
de doces, compotas, geleias, licores, etc.), procedendo-se à devolução de € 292,59,
na sequência do requerimento, apresentado por Pedro Amadeu Lopes Lobo 
Pedido de Alargamento Excecional de Horário: – Aprovado, por unanimidade,
o alargamento excecional do horário até à hora pretendida para o festejo da passa-
gem de ano 2014/2015, no dia 31 de dezembro de 2014, ao Ovelha Negra Bar.
Santa Casa da Misericórdia – Apoio Extraordinário (Lar de Idosos e Recu-

peração de uma Casa): – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um sub-
sídio no valor de € 50 000,00, para o arranjo de uma casa no Calvário, destinada a
arquivo e arrumo de material, e a ampliação do refeitório e sala de estar e constru-
ção de um ginásio no Lar de Idosos.
Ratificação de Apoio à APEESV: – Ratificado, por unanimidade, o apoio pres-
tado à Associação de Pais e Encarregados de Educação de Sever do Vouga, dado
através do pagamento de noventa medalhas que foram entregues aos melhores
alunos.
Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio ao Investimento: – Aprovado, por una-
nimidade, nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição
de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 2 000,00, para apoiar
na despesa relacionada com a aquisição de uma fotocopiadora, um computador e
uma roçadora, cujo investimento corresponde a € 2 025,60.
3ª Revisão da Tabela de Taxas: – Aprovado, por unanimidade, o projeto de revi-
são do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, para ser sub-
metido à apreciação pública, nos termos do artigo 118º do Código do Procedimento
Administrativo.
Freguesia de Silva Escura e Dornelas – Apoio a Atividades: – Aprovado, por
unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atri-
buição de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 1 632, para apoiar
nas despesas com a comemoração do 25º aniversário da freguesia de Dornelas.
Freguesia de Silva Escura e Dornelas – Apoio a Investimento: – Aprovado,
por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 4 950, para
apoiar as despesas com a beneficiação no edifício onde já existiu a Extensão de
Saúde de Dornelas.
Freguesia de Rocas do Vouga – Materiais: – Aprovado, por unanimidade, e nos
termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios

às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 2 337,64, para apoiar nas despe-
sas de materiais utilizados no alargamento da via pública (execução de valetas) no
lugar de Sanfins.
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos
Alunos do 1º CEB – Protocolos: – Aprovada, por unanimidade, a renovação dos
protocolos celebrados ente o Município e o Centro Social Paroquial Maria da Glória,
a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, a Associação Pró-Cidadão Deficiente

Integrado, o Centro de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga e a Santa
Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, relacionados com os termos e condições
para o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º CEB.
Viking Kayak Clube – Projeto “Um Rio para Todos” – Subsídio Extraor-
dinário: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de
€1 500, nos termos do n.º 3, do artigo 7º do Regulamento para a Concessão de
Apoios.

Reunião ordinária
14 de janeiro de 2015
Tabela de Taxas – Alteração: – Aprovadas, por unanimidade, as seguintes
alterações:
1) Do regulamento, de acordo com a proposta anexa;
2) Das taxas, designadamente do artigo 54º da Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais.
Aprovou, por unanimidade, inserir o artigo 51º-B para a criação de uma taxa de uti-
lização da Casa Mortuária.
Aquisição de Terreno: – Aprovado, por unanimidade, proceder à aquisição a Raul
Matias Cardoso, a totalidade do prédio inscrito sob o artigo 4219, da freguesia de
Sever do Vouga, pelo valor de € 20 000, necessário para a ampliação do Parque
Urbano da Vila (parque geriátrico).
Relatórios Finais:
1) “Beneficiação da E.N. 328-1”: – Aprovado, por unanimidade, proceder à adjudica-
ção da empreitada pelo valor de € 169 556,37.
2) “Intempéries – Restabelecimento de Infra-estruturas (Construção de Muros)”: –
Aprovado, por unanimidade, proceder à adjudicação da empreitada pelo valor de
€ 83 100,01.
Pedido de Licença Administrativa para Aditamento ao Alvará de Lotea-
mento: – Ratificado, por unanimidade, o pedido apresentado pela empresa ASM
Energia, S.A., de alteração ao loteamento, sem obras de urbanização, titulado pelo
alvará n.º 001/2005, para o Lote n.º 01A, na Zona Industrial dos Padrões, da fregue-
sia e concelho de Sever do Vouga.
Pedido de Informação Prévia para Obras de Construção de um Aviário: –
Ratificada, por unanimidade, a intenção de indeferimento relacionada com o pedido
de informação prévia para obras de construção de um aviário, apresentado pela
empresa Atitude Paralela – Aviários, Lda..
Pedido de Informação Prévia para Instalação, com Alteração ao Uso, de
um Aviário: – Ratificado, por unanimidade, o pedido de informação prévia, apre-
sentado por Teresa Cláudia Ribeiro Fernandes, para alteração ao uso de um aviário
(classe 2).
Constituição Fundos de Maneio: – Aprovado, por unanimidade, manter cons-
tituídos os fundos de maneio para o ano económico de 2015, de acordo com os
seguintes valores:
Presidência ................................................................................................... 250,00€

Secretaria ...................................................................................................... 100,00€
Centro das Artes e do Espectáculo ............................................................. 150,00€
Jardins de Infância ........................................................................................ 670,00€
Biblioteca Municipal ..................................................................................... 150,00€
Aprovado, por unanimidade, o Regulamento Interno respeitante aos fundos de
maneio.
Subsídio Anual – Adiantamento: – Aprovado, por unanimidade, proceder ao
pagamento de um adiantamento no valor de metade do subsídio aprovado no ano
passado para as seguintes coletividades:

União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas – Apoio: – Aprovado, por
unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atri-
buição de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de € 1 146,26, para
a aquisição dos referidos materiais destinados a várias obras realizadas naquela
freguesia.
Parecer Prévio – Aquisição de Serviços para Segurança e Vigilância: –
Decidido, por unanimidade, emitir um parecer favorável relativamente à abertura de
um procedimento para a “Aquisição de Serviços para Segurança e Vigilância”, para
ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da Assembleia Municipal por
ter compromissos plurianuais.
“Museu Municipal – Musealização – Concepção e Montagem do Museu”
– Prorrogação do Prazo: – Aprovada, por unanimidade, a concessão da prorro-
gação graciosa da obra em curso por um período de 70 dias.
FPAS – Utilização da Piscina Municipal: – Aprovado, por unanimidade, auto-
rizar a utilização gratuita da piscina municipal, por parte do atleta, durante o mês de
janeiro 2015, no âmbito da integração do atleta Pedro Miguel Duarte Matos na sele-
ção nacional masculina de hóquei subaquático.  
Transporte de uma Aluna Deficiente Auditiva: – Aprovado, por unanimidade,
prestar apoio através do pagamento de 50% do valor total do transporte para o ano
letivo de 2014/2015, a Liliana Santos Ribeirinha, residente no lugar de Felgares, da
União das Freguesias de Silva Escura e Dornelas, para a escola para deficientes
auditivos, Escola Artística de Soares dos Reis, localizada no Porto.

Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga                             € 3 500
Banda União Musical Pessegueirense                                                               € 3 940
Centro de Recreio e Cultura de Rocas                                                               € 5 250
Filarmónica Severense                                                                                        € 3 940
Juventude Académica Pessegueirense                                                              € 3 000
Severfintas – Club                                                                                               € 1 250
Vouga Sport Clube                                                                                              € 1 500

máximo de despesa fiscal, nos termos do n.º 2 daquela norma, ou a isenção direta
e indireta para os valores indicados naquela informação que poderão ser objeto de
revisão caso se verifique não serem suficientes.
Autorização Prévia Genérica – Assunção de Compromissos Plurianuais: –
Aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a concessão de auto-
rização prévia genérica para todos os compromissos plurianuais, que não estejam
incluídos nas Grandes Opções do Plano, ficando os actos dependentes de ratifica-
ção que deverá ser feita na primeira sessão seguinte à tomada de decisão para a
assunção desses compromissos.
Santa Casa da Misericórdia – Apoio Extraordinário (Lar de Idosos e Recu-
peração de uma Casa): – A Santa Casa da Misericórdia veio solicitar apoio finan-
ceiro por parte do Município para fazer face às despesas com o arranjo de uma
casa no Calvário, destinada a arquivo e arrumo de material, e a ampliação do refei-
tório e sala de estar e construção de um ginásio no Lar de Idosos, num investimento
de €25 000,00 e €145 712,54, respetivamente. Deliberado, por unanimidade, sub-
meter um pedido de autorização à Assembleia Municipal para a assunção de encar-
gos plurianuais, para poder deliberar sobre a atribuição de um subsídio no valor de
€ 50 000,00, para o fim pretendido.
Freguesia de Sever do Vouga – Apoio ao Investimento: – Aprovado, por una-
nimidade, nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição
de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de €5 000,00, para apoiar nas
despesas relacionadas com a pintura das salas do Jardim de Infância e Escola da
Senhorinha, incluindo arranjos exteriores, e a construção de duas garagens na Rua
do Forno para armazenamento de materiais e recolha dos equipamento daquela

Junta de Freguesia, cujos investimentos correspondem a € 13 692, 19 e € 2 363,20,
respetivamente, através da celebração de um contrato-programa.
Freguesia de Sever do Vouga – Apoio para Transporte de Idosos para
Piscina e Vigilância da Floresta: – Aprovado, por unanimidade, nos termos do
n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Fregue-
sias, atribuir um subsídio no valor de €4 000,00, para apoiar nas despesas com o
transporte bi-semanal dos idosos à piscina municipal, cujo encargo ascendeu a €1
680 e com a vigilância da floresta que é realizada nos meses de junho a setembro,
com um encargo de €4 800, através da celebração de um contrato-programa.
Cáritas Paroquial de Sever do Vouga – Cedência de Sala: – Aprovada, por
unanimidade, a cedência de um espaço no Centro Coordenador de Transportes atra-
vés da celebração de um contrato de comodato gratuito, a celebrar com a Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Sever do Vouga.
Atribuição de Apartamento de Tipologia T2: – Aprovada, por unanimidade, a
atribuição de um apartamento devoluto a Luísa Maria Tavares Coutinho, em regime
de arrendamento de renda apoiada, calculada em € 60,76.
Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Proto-
colos de Cooperação 2014/2015: – Ratificada, por unanimidade, a assinatura
dos Protocolos de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga, o Agrupamento
de Escolas de Sever do Vouga, o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de
Sever do Vouga, o Centro Social Maria da Glória Almeida Pinho e a Fundação Ber-
nardo Barbosa, de forma a assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular
para o ano letivo 2014/2015.

Reunião ordinária
28 de janeiro de 2015
Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva
empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:
a) “Alargamento do Interior de Lourizela, Rua do Cruzeiro”:
– Aprovada, por unanimidade, a aquisição a Manuel Joaquim Tavares de Almeida,
de uma parcela de terreno pelo valor de €360,00, com a área de 90 metros quadra-
dos a desanexar do prédio inscrito sob o artigo 7121, rústico, da freguesia de Couto
de Esteves, destinada ao alargamento da Rua do Cruzeiro.
Pedido de Informação Prévia: – Aprovado, por unanimidade, o pedido de infor-
mação prévia para obras de construção de um aviário, apresentado pela empresa
Atitude Paralela – Aviários, Lda., de acordo com a informação prestada pela Divisão
de Administração do Território do Município.
Retificação de Deliberação – Jardim de Infância de Sanfins: – Deliberado,

por unanimidade, proceder à realização de escritura de Justificação Notarial, para
posterior registo, invocando-se os atos de posse.
Regulamento da “Cozinha Comunitária”: – Aprovada, por unanimidade, a
proposta de Regulamento de Utilização das Instalações do Edifício denominado
“Cozinha Comunitária”.
Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Indemnização: – Aprovado, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de €1 000, para pagamento dos danos
provocados numa viatura que circulava na E.N. 16 aquando de uma intervenção do
Comando Distrital de Operações de Socorro naquele local, realizada no passado dia
12 de outubro de 2014.
Fornecimento Refeições 1º CEB – Ratificação de Protocolo: – Ratificado,
por unanimidade, o protocolo celebrado entre o Município e o Centro Social de Apoio
à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, relacionado com o fornecimento de refei-
ções aos alunos do 1º CEB de Sever do Vouga para o ano letivo 2014/2015.
Utilização dos Balneários: – Deliberado, por unanimidade, autorizar a utilização
gratuita dos balneários da piscina municipal, pela Viking Kayak Clube, no dia 7 de
fevereiro de 2015, para os participantes do 1º Encontro de Veteranos de Canoagem.

Reunião ordinária
11 de fevereiro de 2015
1ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, a primeira proposta de Revisão Orçamental.
1ª Alteração do Mapa de Pessoal: – Aprovado, por unanimidade, propor à
Assembleia Municipal o acréscimo de um lugar de Assistente Técnico para o Ser-
viço de Turismo no Mapa de Pessoal.
Relatórios de Execução das Freguesias: – A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento dos relatórios de execução elaborados pelas freguesias, relativamente aos
meses de junho a dezembro de 2014, e decidiu submeter os mesmos à apreciação
da Assembleia Municipal.
União das Freguesias de Cedrim e Paradela – Isenção de Taxas: – Apro-

vado, por unanimidade, conceder a isenção das taxas inerentes ao licenciamento
de um telheiro para abrigo das suas viaturas.
Seveme – Indústrias Metalúrgicas, S.A. – Redução de Taxas: – Aprovada, por
unanimidade, a redução em 50% do valor total a pagar pelo levantamento dos dois
alvarás de obras de obras emitidos pelos serviços, num valor total de € 7 828,20 e
referentes à ampliação da sua unidade industrial situada no lugar dos Padrões.  
APCDI – Oferta de Areia: – Aprovado, por unanimidade, prestar apoio por parte
do Município, para terminar os trabalhos na cave do edifício da Unidade de Cuida-
dos Continuados e Unidade Residencial, através da oferta de 30m3 de areia do rio.
Tabela de Taxas – Alteração (SIR): – Aprovada, por unanimidade, a alteração do
artigo 25º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais relacionado com o Sis-
tema da Indústria Responsável.
DLBC Rural da ADRIMAG: – Aprovada, por unanimidade, a continuidade do Muni-
cípio de Sever do Vouga na Adrimag, atendendo ao número de anos de participação
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DELIBERAÇÕESDELIBERAÇÕES

Reunião ordinária
25 de fevereiro de 2015
Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga – Versão
Final: – Aprovada, por unanimidade, a versão final do Regulamento Urbanístico do
Município de Sever do Vouga para ser submetido à aprovação por parte da Assem-
bleia Municipal.
3ª Revisão da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais: – Aprovada,
por unanimidade, a versão final da 3ª Revisão da Tabela de Taxas e Outras Receitas
do Município de Sever do Vouga para ser submetida à aprovação por parte da
Assembleia Municipal.
Compromissos Plurianuais: – Aprovado, por unanimidade, e para efeitos do pre-
visto no artigo 75º da LOE 2015 e na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da LCPA, e artigo

12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, respetivamente, a emissão dos
pareceres prévios a que se refere o artigo 75º da LOE 2015 e solicitar à Assembleia
Municipal a autorização para a assunção dos seguintes compromissos plurianuais:
– Aquisição de serviços de segurança e vigilância;
– Aquisição de serviços para desmaterialização de processos e apoio técnico.
Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Renovação de Protocolo: – Apro-
vado, por unanimidade, renovar o protocolo celebrado com a Autoridade Nacional
de Protecção Civil em 28 de janeiro de 2009, por mais três anos, relativo ao funciona-
mento da EIP – Equipa de Intervenção Permanente, sendo esta a terceira renovação.
Programa CASA+: – Aprovado, por unanimidade, fornecer algum material de cons-
trução e mão-de obra, assim como a isenção de licença, de acordo com a informa-
ção técnica apresentada e até ao limite de € 10 000,00, para a recuperação da habi-
tação de Maria Patrocínio Machado Mota, na Rua Padre José Gualdino, n.º 1, na
União das Freguesias de Cedrim e Paradela.

Reunião ordinária
11 de março de 2015
Barragem de Ribeiradio-Ermida – Protocolo: – Aprovado, por unanimidade, a
celebração de um protocolo de colaboração entre o Município e a Greenvouga, S.A.
com vista ao restabelecimento de todos os caminhos que foram cortados com a
construção da Barragem de Ribeiradio-Ermida.
Isenção de Taxas – Pedidos aprovados por unanimidade:
1) LandsdSever – Manifestação Desportiva “Viver a Páscoa”: – Isenção da taxa rela-
cionada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva a realizar-se
no dia 29 de março de 2015, enquadrada no evento “Viver a Páscoa”.  
2) LandsdSever – Manifestação Desportiva Land Rover: – Isenção da taxa relacio-
nada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva para uma con-
centração e passeio de veículos Land Rover, a realizar-se no dia 28 de março de 2015.
3) Rotary Club Sever do Vouga – CAE: – Isenção do pagamento da taxa de utiliza-
ção do CAE, no dia 7 de março de 2015, para um evento de formação para novos
dirigentes nacionais.
4) LandsdSever – CAE: – Isenção do pagamento da taxa de utilização do CAE, no
próximo dia 28 de março de 2015, para a realização de uma assembleia geral do
LandMania Clube de Portugal.  
Retificação de Deliberação: – Retificação da deliberação da reunião de 11 de
fevereiro de 2015, passando a mesma a ter a seguinte redação:
Seveme – Redução de Taxas: – A Seveme – Indústrias Metalúrgicas, S.A. veio reque-
rer a isenção ou redução da taxa relacionada com a emissão de dois alvarás de obras
emitidos pelos serviços, num valor total de € 7 828,20 e referentes à ampliação da
sua unidade industrial situada no lugar dos Padrões. Analisado o pedido e a respe-

tiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por una-
nimidade, a redução em 50% do valor total a pagar pelas taxas administrativas sobre
a emissão dos dois alvarás de obras.
BUMP – Apoio para Fardamento: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de
um subsídio no valor de € 4 500,00.
Bolsas de Estudo 2014/2015 – Lista Provisória: – Aprovado, por unanimi-
dade, a atribuição das seguintes bolsas:

ACRPV – Cedência Gratuita de Transporte: – Aprovada, por unanimidade, a
isenção do pagamento da taxa de utilização do autocarro municipal, nos dias 6 e 8
de março de 2015, no transporte de atletas da Associação Cultural e Recreativa de
Pessegueiro do Vouga ao aeroporto e de volta para uma deslocação aos Açores.  
Fundação Mão Amiga – Apoio para Transporte: – Aprovada, por unanimidade,
a isenção do pagamento da taxa de utilização do autocarro municipal, no dia 26 de
março de 2015, para a realização de uma atividade direcionada a crianças e jovens
de famílias carenciadas, numa viagem ao Porto.

                                                                       Fábio André Martins CorreiaAdriana Coutinho Gradim
Ana Margarida Martins Bastos Alves             Fábio Rafael Oliveira Castro
Ana Mónica Guimarães Carvalheiras             Filipa Frias Martins
André Neto Gradim                                        João Luís Matos Silva
André Tiago Choupeiro Santos                      Jorge Luís Junqueira Lopes
Andreia Filipa Bastos Pereira                         Marina Martins de Jesus
Andreia Filipa Silva Barros                              Patrícia da Silva Tavares
Ângela Daniela Ferreira Tavares                     Paula Isabel Pereira Rodrigues
Cláudio Morais Gradim                                  Pedro Manuel da Silva Alves
Cristiano Martins de Jesus                             Pedro Miguel Ferreira Martins
Daniel Luís Fernandes Carvalho                     Ruben Miguel Fernandes Lobo
Daniela António Portela Rodrigues                Sandra Marlene Rodrigues Pereira
Érica Martins Vieira                                         Telmo Manuel Coutinho Rodrigues

Reunião ordinária
25 de março de 2015
Plano Municipal para a Igualdade 2015–2017: – Aprovado, por unanimidade,
o Plano Municipal para a Igualdade 2015-2017, promovido pelo município no
âmbito do POPH – Programa Operacional Potencial Humano e que tem como
objetivo ser um documento estratégico e operativo para enquadramento sob o
ponto de vista da igualdade o trabalho já desenvolvido e as iniciativas que direta-

mente contribuem para a melhoria da condição de vida das pessoas que habitam
no município.
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga: – Aprovado, por unanimidade, a
realização de trabalhos de reposição da vedação removida durante as obras e o
melhoramento do espaço envolvente.
Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Maria de Sever do Vouga – Tarifa
RSU: – Aprovado, por unanimidade, a isenção do pagamento da tarifa de RSU
atendendo ao facto de que aquele edifício ser utilizado de forma esporádica.
RSU – Isenção: – Analisada a informação da situação do utente n.º 2812 (Adérito

Reunião ordinária
8 de abril de 2015
Prestação de Contas 2014: – Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada de aplicação dos resultados e a remessa dos documentos de presta-
ção de contas do ano económico de 2014 à Assembleia Municipal para apreciação.
Património – Inventário e Cadastro: – Deliberado, por unanimidade, submeter
os documentos à apreciação do órgão deliberativo.
Comemorações da Atribuição do Foral: – A Câmara tomou conhecimento do
programa e orçamento previsional das comemorações de atribuição do Foral a
Sever do Vouga, que irão realizar-se nos dias 29 de abril, e 1 e 2 de maio de 2015.
Aquisição de Energia Elétrica: – Aprovada, por unanimidade, a celebração do
Protocolo para a Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes com
vista ao lançamento de um único procedimento por concurso público denominado
“Concurso Público Internacional para o Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica
às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e
Baixa Tensão Normal (BTN)” para os municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia,
Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos
e Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização das res-
petivas empreitadas, foram celebrados os seguintes acordos:
a) “Alargamento do Parque Urbano”:
Aprovada, por unanimidade, a aquisição a Sónia Maria Tavares Martins, da totali-
dade do prédio inscrito sob o artigo matricial 4218, rústico, pelo valor de € 21 691,15;
b) “Alargamento do Parque Urbano”:
Aprovada, por unanimidade, a aquisição a Carlos Eduardo Tavares Martins, da tota-
lidade do prédio inscrito sob o artigo matricial 4221, pelo valor de € 34 857,00.
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Pedido de Isenção de Taxas: –
Aprovado, por unanimidade, isentar as taxas administrativas, com exceção da TMU,
relacionadas com a licença de obras de edificação e emissão de alvará de utilização
da ampliação do Lar de Idosos.
Condomínio do Edifício da Torre – Estacionamento: – Deliberado, por una-

nimidade, emitir parecer favorável, relativamente ao pedido de criação de dois luga-
res de estacionamento, na Rua da Igreja, ao lado do Supermercado Extra, a seguir
aos lugares pertencentes ao Edifício da Torre, feito pelo proprietário do supermer-
cado, que se responsabiliza pela alteração do estacionamento, uma vez que os
seus fornecedores têm dificuldade nas descargas e terem necessidade de fazer as
mesmas na via pública.  
Pedidos de Isenção de Taxas – Aprovados, por unanimidade:
1) Associação Sempre Escola – Licença para Manifestação Desportiva: – Isenção
da taxa relacionada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva
para a realização de um passeio BTT no próximo dia 12 de abril de 2015.
2) LandsdSever – 5º Passeio Clássicos Terras do Vouga: – Isenção da taxa relacio-
nada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva para a realiza-
ção de um passeio de clássicos Terras do Vouga no próximo dia 17 de maio de 2015
e, ainda, a impressão gratuita dos roadbooks para o evento.  
Regulamento da Feira Nacional do Mirtilo 2015: – Aprovado, por unanimidade o pro-
jeto de Regulamento da Feira Nacional do Mirtilo 2015 para ser submetido à Assem-
bleia Municipal para apreciação.
Associações – RSU: – Aprovado, por unanimidade, ser possível reduzir ou isentar
o pagamento do preço da recolha de lixo doméstico a associações e IPSS com ati-
vidade no concelho de Sever do Vouga.
Versão Final do Regulamento de Utilização da Cozinha Comunitária: –
Aprovada, por unanimidade, a versão final do Regulamento de Utilização da Cozinha
Comunitária para ser submetido à aprovação por parte da Assembleia Municipal.
Parcela de Terreno – Venda: – Aprovado, por unanimidade, a venda da parcela
sobrante com 118m2 pelo valor de € 10,00 por metro quadrado, correspondente ao
preço pago pelo município para aquisição dos terrenos destinados à construção
daquele centro escolar, a Maria Madalena Serejo Silva.
2ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, a segunda proposta de Revisão Orçamental.
Banda União Musical Pessegueirense – Candidatura ao Programa “Tra-
dições Locais e Regionais 2015”: – Aprovado, por unanimidade, apoiar a can-
didatura e decidir sobre qual o apoio financeiro a prestar depois de serem conheci-
dos os valores aprovados.

Reunião ordinária
22 de abril de 2015
Reserva de Lugar de Estacionamento: – Aprovado, por unanimidade, a colo-
cação de um sinal de estacionamento reservado para o Serviço de Finanças de
Sever do Vouga, em frente à Casa do Artesão, por um período de noventa dias.
Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização das res-
petivas empreitadas, foram celebrados os seguintes acordos:
a) “E.M. 554-1 – Saída de Felgares ao Limite do Concelho”:
Aprovada, por unanimidade, a aquisição a Martinho Castro Batista, de 664 metros
quadrados do prédio inscrito sob o artigo matricial 12191, da União das Freguesias
de Silva Escura e Dornelas, pelo valor de € 664,00.
b) “E.M. 554-1 – Saída de Felgares ao Limite do Concelho”:
Aprovada, por unanimidade, a aquisição a Acilda Rodrigues Mendes, de 989 metros
quadrados do prédio inscrito sob o artigo matricial 12191, pelo valor de € 791,20.
Pedido de Alteração ao Loteamento: – Aprovado, por unanimidade, o pedido
apresentado por Fernando Martins Henriques, para a alteração ao loteamento dos
polígonos de implantação do lote n.º e do uso.
Pedido de Informação Prévia: – Aprovado, por unanimidade, o pedido de infor-
mação prévia para obras de construção de uma habitação unifamiliar, apresentado
por Pedro Miguel do Vale João Martins.
Pedidos de Isenção de Taxas – Aprovados, por unanimidade:
1) Rotary Club Sever do Vouga: – Isenção da taxa relacionada com a utilização do
CAE, no dia 12 de julho de 2015, para a realização da festa de final do ano letivo
2014/2015 da Universidade Senior.
2) Maria Manuela Fernandes Loureiro: – Isenção da taxa relacionada com a utili-
zação do CAE, no dia 1 de maio de 2015, para a realização de um desfile de moda
com o objetivo de angariação de fundos a favor do Agrupamento de Escolas de
Sever do Vouga.
Freguesia de Cedrim e Paradela – Devolução de Escolas: – Aprovado, por
unanimidade, a reversão dos edifícios das Escolas de Carrazedo, de Paçô, Escola
Velha de Cedrim e das Hortas em Paradela.

Protocolo para Funcionamento do Posto de Turismo de Sever do Vouga: –
Aprovado, por unanimidade, o acordo com a Turismo do Centro de Portugal, onde
se definem as novas condições para o funcionamento do Posto de Turismo de Sever
do Vouga.
Proposta de Anulação de Faturas de RSU: – Aprovado, por unanimidade, pro-
ceder à anulação das faturas de RSU em dívida de dois utentes residentes no lugar
de Vilarinho, da freguesia de Couto de Esteves, tratando-se de um lugar sem con-
tentor de lixo e com um acesso muito fraco para as habitações dos referidos uten-
tes e à avançada idade e escassos rendimentos daqueles utentes.
Utilização do Campo Municipal: – Autorizado, por unanimidade, a utilização
gratuita do Estádio Municipal para a realização de um jogo de futebol entre solteiros
e casados, a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense.
Permuta de Sepulturas: – Aprovado, por unanimidade, a permuta da sepultura
que Maria de Nazaré Silva possui no cemitério velho de Sever do Vouga por uma
sepultura a escolher no cemitério novo, mediante o pagamento de € 750,00, permi-
tindo, assim, resolver o problema existente com a mobilidade entre campas.
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Cedência Gratuita de
Transporte: – Aprovado, por unanimidade, isentar o pagamento da taxa de utili-
zação do autocarro municipal, na sequência do transporte realizado nos passados
dias 8 e 9 de abril, dos alunos do 4º ano de todo o concelho à sede do Agrupa-
mento de Escolas de Sever do Vouga.
Severfintas – Campo de Férias: – Aprovado, por unanimidade, celebrar um pro-
tocolo com o Sever Fintas Club, para a realização de um “Campo de Férias”, onde
se prende com a cedência dos espaços municipais para a realização de atividades,
a impressão de cartazes e panfletos de divulgação, transportes dos participantes
em carrinha dentro do concelho e autocarro para atividades fora do concelho e o
pagamento do seguro para os participantes
Severfintas – Torneio Interfreguesias 2015: – Aprovado, por unanimidade,
celebrar um protocolo com o Sever Fintas Club para a realização do Torneio Inter-
freguesias 2015 e apoiar o evento financeiramente até ao limite de € 900,00 para
custear as despesas com os prémios e a arbitragem.

direta nos órgãos sociais daquela DLBC e aos benefícios trazidos para este conce-
lho, através dos avultados apoios concedidos para a realização de investimentos
em várias áreas e destinados ao desenvolvimento do município.
Caminho no Interior da Ribeirada – Perigo de Derrocada: – Aprovado, por
unanimidade, fornecer 50 sacos de cimento e 15m3 de areia para que o proprietário
do terreno confinante execute um muro de suporte ao caminho.
E.M. 570 – Pontizela – Pessegueiro do Vouga – Perigo de Derrocada: – Apro-
vado, por unanimidade, proceder à execução de um muro de suporte por ajuste direto.
Estrada de Pisão a Soutelo – Perigo de Derrocada: – Aprovado, por unanimi-
dade, fornecer 80 sacos de cimento e 25m3 de areia ao proprietário do terreno con-
finante para execução da respetiva proteção.
Revisão do PDM – Aprovação do Relatório de Participações: – Deliberado,
por unanimidade, o seguinte:
a) Aprovar o “Relatório de Participações”, cujo documento contem os resultados do
período de discussão pública;
b) Ordenar a publicitação do “Relatório de Participações” na comunicação social e
na página da internet desta autarquia;
c) Aprovar o projeto da versão final da proposta de Revisão do PDM de Sever do
Vouga para efeitos de submissão do pedido de parecer final à CCDRC, nos termos
previsto no disposto do artigo 78 do RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial.
Projeto de Regulamento do Sistema da Indústria Responsável: – Aprovado,
por unanimidade, o projeto de Regulamento do Sistema da Indústria Responsável,
que tem como objetivo regular o exercício da atividade industrial, a instalação e
exploração de zonas empresariais responsáveis e o processo de acreditação de enti-
dades no âmbito desse sistema. 

Alteração Excecional de Horário: – Aprovado, por unanimidade, o alargamento
excecional do horário até às 04:0, para o festejo do carnaval, no dia 16 de fevereiro
de 2015, ao Bar Bacco.  
Segurança e Vigilância – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais: –
Decidido, por unanimidade, emitir um parecer favorável relativamente às alterações
efetuadas às peças do procedimento para a “Aquisição de Serviços para Segurança
e Vigilância”, designadamente ao preço base e ao critério de adjudicação pelo preço
global unitário mais baixo, para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte
da Assembleia Municipal por ter compromissos plurianuais.
Antecipação de Fundos Disponíveis: – Aprovado, por unanimidade, proceder
ao aumento dos fundos disponíveis, no valor de € 1 000 000,00, de acordo com o
previsto no artigo 4º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.
Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1º Ciclo no Âmbito
da Ação Social Escolar – Ano Letivo 2014/2015: – Aprovado, por unanimi-
dade, os subtotais dos subsídios (A e B) e Caixa Escolar nos valores de € 5 810,00
e € 8 228,00, respetivamente, perfazendo um montante de € 14 038,00.
XV Edição da Festa da Lampreia e da Vitela: – Aprovado, por unanimidade,
a assinatura do protocolo de colaboração com a Confraria Gastronómica de Sever
do Vouga, para a realização do XV Festival da Lampreia e da Vitela, assumindo esta
entidade os compromissos indicados naquele documento.
Programa Casa+: – Aprovado, por unanimidade, fornecer algum material de cons-
trução e mão-de obra, assim como a isenção de licença, de acordo com a informa-
ção técnica apresentada e até ao limite de €10 000,00, para a recuperação da habi-
tação de Aldina Tavares da Silva, no lugar da Redouça, na União das Freguesias de
Cedrim e Paradela.

Tavares de Matos) sobre a regularização da dívida de Resíduos Sólidos Urbanos e
atendendo à situação de grande vulnerabilidade económica, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, o seguinte:
– A anulação da dívida acumulada entre 01-10-2007 a 30-09-2014;
– A isenção do pagamento da tarifa de RSU até 31-12-2015;
– Que o serviço de Ação Social volte a analisar a situação económica e financeira
do agregado familiar no final do ano de 2015.

Viking Kayak Clube – Vouga Race 2015: – Aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor de € 1 250,00, mediante a celebração de um
protocolo.
Bolsas de Estudo – Lista Definitiva: – Aprovado, por unanimidade, passar a
lista de bolsas de estudo de provisória para definitiva.
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DELIBERAÇÕESDELIBERAÇÕES

Reunião ordinária
13 de maio de 2015
Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva
empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:
a) “E.M. 554-1 – Saída de Felgares ao Limite do Concelho”:
– de José Armando Marques Mendes, a cedência gratuita de uma parcela de ter-
reno com 586m2,do prédio inscrito sob o artigo matricial 12191, da União das Fre-
guesias de Silva Escura e Dornelas.
“Comunidade Intergeracional – Parque de Interidades – Parque Geriá-
trico e Radical” – Prorrogação do Prazo: – Aprovado, por unanimidade, a con-
cessão da prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 120 dias.
Pedido de Alteração ao Uso – Vougapark: – Aprovada, por unanimidade, a
alteração ao uso do Vougapark para atividade económica com vista a poder acolher
uma maior variedade de usos, com a consequente emissão de novo Alvará de uti-
lização, e providenciar a sua propriedade horizontal.
E.M. 569 – Circulação em Ambas as Direções: – Aprovado, por unanimidade,
repor a circulação nos dois sentidos no troço entre a Ponte do Abade e a bifurcação
da E.M. 569.
Pedidos de Isenção de Taxas – Aprovados, por unanimidade:
1) Associação Sempre Escola – 3º Encontro Renault 4L: – Isenção do pagamento da
taxa relacionada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva, para
o 3º Encontro Renault 4L, realizado no passado dia 10 de maio de 2015.
2) Fábrica da Igreja Paroquial de Sever do Vouga: – Isenção do pagamento das taxas
administrativas relacionadas com a emissão de uma cartografia e dispensa de
licença de utilização de prédio antigo.
3) Santa Casa da Misericórdia: – Isenção do pagamento das taxas administrativas
relacionadas com a licença administrativa para as obras de alargamento do refeitó-
rio/sala de estar/ginásio do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Sever
do Vouga.

4) Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga: – Isenção
do pagamento das taxas administrativas relacionadas com a emissão de um alvará
de utilização para as obras de ampliação do parque de viaturas de incêndios e
requalificação das instalações sanitárias do Quartel dos Bombeiros.
5) Lance – Couto Color: – Isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão
de uma Licença para Manifestação Desportiva, para a caminhada/ corrida “Coutor
Color”, realizado no passado dia 02 de maio de 2015.
Escola da Ermida: – Aprovada a resolução do contrato de comodato celebrado
com a Turnauga e elaboração de um novo contrato com o Viking Kayak Clube.
Egídio Silva – Oferta de Livros: – Deliberado aceitar a doação e agradecer a
mesma. 
Transportes Escolares – Aprovação do Novo Plano de Transportes Esco-
lares para o Ano Letivo 2015/2016: – Aprovado, por unanimidade, o plano de
transportes escolares.
Isenção Tarifa RSU – Vulnerabilidade Económica:
1) Maria Carolina de Jesus Lourenço: – Analisada a situação de Maria Carolina de
Jesus Lourenço, utente n.º 755 com uma situação familiar e económica de grande
vulnerabilidade, foi aprovou, por unanimidade, o seguinte:
– A anulação da fatura de RSU do primeiro trimestre de 2015; – A isenção do paga-
mento da tarifa de RSU até 31-12-2015; – Que o serviço de Ação Social volte a ana-
lisar a situação económica e financeira do agregado familiar no final do ano de 2015.
2) Manuel Soares Sabino: – Analisada a situação de Manuel Soares Sabino, utente
n.º 2586 com uma situação familiar e económica de grande vulnerabilidade, foi apro-
vou, por unanimidade, o seguinte:
– A anulação das faturas de RSU do período compreendido entre 09-08-2007 e 16-04-
-2015; – A isenção do pagamento da tarifa de RSU até 31-12-2015; – Que o serviço de
Ação Social volte a analisar a situação económica e financeira no final do ano de 2015.
Torneio Futebol – Feira do Mirtilo: – Autorizada, por unanimidade, a despesa
com a aquisição de t-shirts para os elementos da organização, medalhas para os
atletas e treinadores e troféus para as equipas classificadas nos dois primeiros luga-
res, até ao limite de € 700,00, através da celebração de um protocolo com a Escola
de Sever Fintas Club.

Reunião ordinária
27 de maio de 2015
Balanço sobre a Implementação dos Polos IERA: – A Câmara Municipal
tomou conhecimento do ponto de situação da implementação dos polos IERA
(Incubadora de Empresas da Região de Aveiro).
Ficavouga 2015 – Previsão Orçamental: – A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da previsão orçamental da Ficavouga 2015 que decorrerá de 25 de julho a
2 de agosto.
Conselho Diretivo dos Baldios de Cedrim – Cedência da Escola de Paçô: –
Aprovado, por unanimidade, a cedência gratuita da antiga Escola de Paçô ao Con-
selho Diretivo dos Baldios de Cedrim, através da celebração de um contrato de
comodato, ficando as obras a cargo deste último.
APCDI – Isenção de Taxa: – Aprovado, por unanimidade, a isenção do pagamento
relacionado com a travessia da via pública para passagem de um tubo de água, na
Rua Nossa Senhora do Rosário, em Pessegueiro do Vouga.
Autorização de Desafetação: – Aprovado, por unanimidade, submeter à Assem-
bleia Municipal uma proposta de autorização de desafetação do domínio público de
uma parcela de terreno com a área de 134m2, omissa à matriz, que veio de parte
do prédio que esteve inscrito sob o artigo matricial 8899, rústico, da freguesia de
Couto de Esteves, atualmente eliminado por total integração no domínio público
municipal, sito nas Vinhas, lugar de Couto de Cima, freguesia de Couto de Esteves,
concelho de Sever do Vouga, com o valor patrimonial de € 1 537,70.

Proposta Toponímia: – Aprovada, por unanimidade, a alteração da toponímia na
vila de Sever do Vouga, com a seguinte alteração:
– Avenida Comendador Augusto Martins Pereira:
Da confluência da Rua da Meia Encosta, junto ao Bairro da Bela Vista, para Sul, até
ao limite da freguesia, no Sobreiral.
– Rua Comendador Augusto Martins Pereira:
Da Avenida Comendador Augusto Martins Pereira, junto à confluência com a Rua
da Meia Encosta, para Norte, até à Variante, nos Padrões.
Recinto Itinerante – Ratificação: – Ratificado, por unanimidade, o licenciamento
de um recinto itinerante para instalação de um circo, no lugar do Sobral, em Pes-
segueiro do Vouga, nos dias 22 a 24 de maio de 2015, aprovado por despacho do
presidente da Câmara Municipal.
Proposta Aquisição Plataforma Serviço StreetAlert: – Aprovado, por unani-
midade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compro-
missos plurianuais relacionados com a contratação do serviço StreetAlert, aplica-
ção gratuita para dispositivos móveis (Android e iOS) que permite a transmissão de
alertas relativos a problemas detetados no espaço público (árvores tombadas, ilu-
minação danificada, pavimentação danificado, entre outros), sendo o custo de aqui-
sição da plataforma de configuração e gestão de € 70,00 por mês, mediante a cele-
bração de um contrato por um período mínimo de doze meses.
Manual de Consolidação: – Aprovados, por unanimidade, os Manuais de Con-
solidação dos anos de 2014 e 2015.

Reunião ordinária
11 de junho de 2015
3ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, a terceira proposta de Revisão Orçamental.
ANMP – Conselhos de Região Hidrográfica – Designação de Represen-
tantes: – A Câmara tomou conhecimento da designação de representantes para
integração no Conselho de Região Hidrográfica do Centro, de acordo com a comu-
nicação efetuada através da carta enviada pela ANMP – Associação Nacional dos
Municípios Portugueses.
2ª Alteração do Mapa de Pessoal 2015: – Aprovada, por unanimidade, a
segunda alteração ao Mapa de Pessoal 2015, com o acréscimo de mais um lugar
de Técnico Superior, para o Serviço de Cultura (Museu).
Instalação de Empresa na AAE (Vougapark) – Eurofiresafe: – Aprovado, por
unanimidade, a instalação da empresa Eurofiresafe na AAE e, ainda, a redução do
valor mensal da ocupação em 20%.
Mudança Sala AAE (Vougapark) – NBSGroup: – Aprovada, por unanimidade, a
troca de gabinete e a fixação do valor da ocupação em € 250,00 (acrescido do IVA
+ condomínio = € 344,40) por um período de três anos.
Proposta de Recrutamento Excecional: – Aprovado, por unanimidade, solici-
tar autorização à Assembleia Municipal para a abertura de um procedimento con-
cursal para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Técnico Supe-
rior, com licenciatura em Gestão e Administração Pública e formação complementar

no Curso Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho, para a Área de Aco-
lhimento Empresarial (Vougapark).
Comboio “Vouguinha” na 8ª Edição da Feira do Mirtilo: Aprovada, por una-
nimidade, a proposta de funcionamento do comboio turístico “Vouguinha” e delibe-
rado, por unanimidade, fixar o preço do bilhete em 1,00€.
Parque Geriátrico e Radical – Alternativa à Ponte Prevista: – Aprovado,
por unanimidade, a alteração ao artigo 5.3 do projeto e medições da empreitada em
epígrafe, para que sejam utilizadas vigas metálicas em vez de vigas de madeira
Ratificação de Licenciamento de Recinto Improvisado – 3ª Gala Audio-
globo Academia: – Ratificada, por unanimidade, a emissão de uma Licença de
Recinto Improvisado para a realização da 3ª Gala Audioglobo Academia que teve
lugar no passado dia 7 de junho de 2015.
Pedidos de Isenção/Redução de Taxas, aproados, por unanimidade:
1) Ferreira Aves – Alvará de Obras: – Redução em 50% (€ 353,52) do valor total das
taxas administrativas relacionadas com a renovação do alvará de obras para a amplia-
ção e alteração de uma preexistência para escritórios e estação de subprodutos.
2) Veiga Fit – Utilização do CAE: – Redução em 50% da taxa relacionada com a uti-
lização do CAE, no dia 5 de julho de 2015, para a apresentação do trabalho reali-
zado no ginásio ao longo do ano letivo de 2014/2015.
3) Associação Sempre Escola – 6º Passeio Off Road: – Isenção do pagamento da
taxa relacionada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva
para a realização do 6º Passeio Off Road a realizar-se no próximo dia 20 de junho
de 2015.  
4) Filarmónica Severense – Utilização do CAE: – Isenção das taxas relacionadas

com a utilização do CAE, nos dias 27 de setembro e 20 de dezembro de 2015 para
a realização de um concerto de encerramento da temporada e um concerto de Natal,
respetivamente.
5) LandsdSever – Concentração e Passeio de Vespas: – Isenção das taxas relaciona
as com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva para a realização
de uma concentração e passeio de vespas no dia 28 de junho de 2015.
6) Associação Turma dos Melhores – 4ª Edição Roll Race: – Isenção do pagamento
da taxa relacionada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva
para a realização do 4º Roll Race a realizar-se no dia 12 de julho de 2015.  
7) APCDI – Projeto Ampliação Edifício: – Isenção das taxas de licenciamento das
obras de ampliação de um edifício para a Unidade de Cuidados Continuados e Lar
Residencial, no lugar do Mosqueiro, na freguesia de Pessegueiro do Vouga, à exce-
ção da TMU, para o referido licenciamento.
Toponímia de Pessegueiro do Vouga: – A Junta de Freguesia de Pessegueiro
do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por unani-
midade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo
64º da Lei das Autarquias Locais e cuja relação está arquivada junto dos documen-
tos desta reunião.
Filarmónica Severense – Apoio para Aquisição de Fardamento: – Aprovado,
por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor de € 350,00,
para a compra de mais peças de fardamento dos seus membros
Ringue Desportivo em Paradela do Vouga – Aquisição de Material: – Deli-
berado, por unanimidade, autorizar a despesa com a aquisição de tinta para mar-
cação do ringue desportivo em Paradela do Vouga, num total € 1 473,60, por reves-
tir uma forma de apoio à coletividade.
Prestação de Contas Consolidadas do Ano 2014: – Aprovado, por unanimi-
dade, para serem apreciadas e votadas na Assembleia Municipal as demonstrações
financeiras consolidadas.
Atribuição de Garagem no Bairro da Bela Vista: – Aprovado, por unanimidade,
que poderá ceder, por venda ou arrendamento, a mesma a Maria Adelaide Martins da
Silva, depois de consultar o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
para obtenção de um valor de referência, com vista à determinação do valor de venda.
Proposta de Atribuição do Subsídio Anual às IPSS, Coletividades e Asso-
ciações: – Aprovado, por unanimidade, apoiar as seguintes coletividades:
a) Culturais (Grupos Etnográficos e Musicais):
Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura .................. €1 500,00
Banda União Musical Pessegueirense ..................................................... € 8 000,00
Filarmónica Severense ............................................................................. € 8 000,00
Rancho Folclórico de Sever do Vouga ..................................................... € 1 500,00
b) Desportivos:
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga .................. € 8 500,00
Associação Desportiva e Cultural de Lourizela ........................................ € 2 000,00
Centro de Recreio e Cultura de Rocas .................................................. € 10 500,00
JAP – Juventude Académica Pessegueirense ......................................... € 6 500,00
Sever Fintas .............................................................................................. € 2 500,00

Vouga Sport Clube ................................................................................... € 5 000,00
c) Sociais:
APCDI ..................................................................................................... € 10 000,00
Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever 
do Vouga ................................................................................................... € 3 500,00
Centro Social Paroquial Maria da Glória ................................................ € 10 000,00
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros ............................................. € 10 000,00
Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga ............................................ € 2 000,00
Santa Casa da Misericórdia ................................................................... € 10 000,00
d) Proteção Civil e Defesa do Meio Ambiente:
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga ................. € 22 000,00
e) Educação, para atividades extracurriculares:
APESE – Associação de Pais e Encarregados de Educação 
de Silva Escura ............................................................................................ € 500,00
APENESEV ................................................................................................... € 600,00
Associação de Pais da Freguesia de Cedrim ............................................. € 450,00
Assoc. Pais e E. E. do 1º Ciclo e JI de Paradela do Vouga ........................ € 450,00
Assoc. Pais e E. E. do Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga ............. € 500,00
Assoc. Pais e E. E. de Rocas do Vouga ...................................................... € 500,00
Assoc. Pais e E. E. Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga ..... € 1 250,00
Associação de Pais e E. E. das Escolas de Talhadas ................................. € 450,00
f) Cultural, Lúdica e Outros:
Agrupamento de Escuteiros de Rocas do Vouga ....................................... € 450,00
Associação Águias da Mouta ...................................................................... € 250,00
Associação de Artesãos de Sever do Vouga .............................................. € 700,00
Associação Cultural e Desportiva de Dornelas ........................................ € 3 000,00
Associação Cultural e Social de Couto de Esteves .................................... € 800,00
Associação Desportiva Águias de Carrazedo ............................................. € 500,00
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense ................ € 1 000,00
Associação Humanitária de Talhadas ......................................................... € 600,00
Associação Irmãos Unidos das Talhadas .................................................... € 250,00
Associação Sempre Escola ......................................................................... € 500,00
Centro Desportivo e Cultural de Paradela ................................................... € 800,00
Clube de Caça e Pesca de Rocas e Couto de Esteves .............................. € 250,00
Clube Desportivo Recreativo da Silveira ..................................................... € 500,00
Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense ................................ € 1 500,00
Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim ......................... € 2 000,00
LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves ............... € 600,00
Landsdsever – Associação para a Promoção do Património ..................... € 600,00
Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga ........................ € 600,00
Liga dos Amigos do Folharido e Braçal ...................................................... € 500,00
Liga dos Amigos de Romezal ...................................................................... € 500,00
Mimos e Tratos ............................................................................................ € 250,00
Turma dos Melhores .................................................................................... € 700,00
Viking Kayak Clube ...................................................................................... € 500,00

Reunião ordinária
24 de junho de 2015
Feira Nacional do Mirtilo – Espaço do Certame: – Aprovado, por unanimi-
dade, o espaço para a realização da Feira Nacional do Mirtilo 2015, o qual delimita
a zona de ocupação dos espaços na feira e autorizada a realização da feira de velha-
rias, no domingo, junto ao edifício dos Paços do Concelho, bem como no sábado, o
habitual mercado.
Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Sever do
Vouga:
– Deliberado, por unanimidade, o seguinte:
a) Aprovar o Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Sever do
Vouga;
b) Dar continuidade ao processo de programação e implementação de um programa
de projetos de redução de fatura energética municipal com relevância a desenvolver
para a implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável;
c) Dinamizar uma agenda para sustentabilidade energética aberta à participação
dos cidadãos e das empresas que resulte num contributo significativo para a imple-
mentação das medidas previstas no Plano de Ação para a Energia Sustentável;
d) Estabelecer um processo de debate público da agenda para sustentabilidade
energética;
e) Disponibilizar um resumo simplificado do Plano de Ação para a Energia Susten-
tável para instrução do processo de debate público;
f) Submeter o programa de implementação de projetos de redução de fatura ener-
gética municipal ao órgão executivo;
g) Remeter o Plano de Ação para a Energia Sustentável do município de Sever do
Vouga à apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal;
h) Submeter o Plano de Ação para a Energia Sustentável do município de Sever do

Vouga ao secretariado do Pacto de Autarcas para efetivação do compromisso assu-
mido aquando a adesão ao Pacto de Autarcas.
Ratificação de Recinto Itinerante: – Ratificada, por unanimidade, a emissão de
uma Licença de Recinto Itinerante, para a realização do Circo Nery, no lugar do Sobral,
em Pessegueiro do Vouga, nos dias 19 a 21 de junho de 2015.
AFF Serralharia – Pedido de Isenção de Taxa: – Aprovada, por unanimidade,
a redução em 50% (€ 776,17) do valor total das taxas administrativas relacionadas
com a emissão de um alvará de obras para a construção de um pavilhão industrial
na Zona Industrial dos Padrões.
Proibição de Estacionamento: – Aprovada, por unanimidade, a sinalização hori-
zontal, com pintura de faixa amarela, e a colocação de um sinal de proibição de
estacionamento por trás do pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de Pes-
segueiro do Vouga, na Rua da Antiga Escola da Feira Nova.
Transportes Escolares – Vinhetas Devolvidas 2014/2015: – A Câmara
Municipal tomou conhecimento das vinhetas dos transportes escolares devolvidas
durante o ano letivo de 2014/2015.
Apoio para o Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da
Feira do Arestal: – Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de
€ 500,00.
Viagem Convívio/Sénior 2015: – Aprovado, por unanimidade, o encargo a supor-
tar pelo Município com a XVII Viagem Convívio Sénior, a realizar-se no próximo dia
17 de julho de 2015 e que tem como destino a Quinta do Cruzeiro, em Ponte de
Lima, sendo que as Juntas de Freguesia acordaram em assegurar 50% do valor dos
transportes e bonés.
Daniela Bastos – Competição no Troféu Regional de Karting do Oeste
(TREKO) – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no
valor de €1 500,00.
ASK – VougaSportteam – Participação no Campeonato Nacional de Kart-
cross – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor
de €2 500,00.
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DELIBERAÇÕES DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária
8 de julho de 2015
Protocolo de Parceria com a Entidade Regional de Turismo: – A Câmara
tomou conhecimento do protocolo de parceria entre a Entidade Regional de Turismo
Centro de Portugal e os municípios de Tondela, Vouzela, Oliveira de Frades, Sever do
Vouga, Águeda, Albergaria-a-Velha e Viseu, relacionado com a sinalética do Cami-
nho Português de Santiago.
Voto de Pesar: – Aprovada, por unanimidade, a proposta de um voto de pesar pela
morte do Sr. Dr. João Eduardo Ferraz de Abreu, prestigiado Severense, médico-cirur-
gião, que foi membro da Assembleia Municipal de Sever do Vouga, deputado da nação,
Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da Repú-
blica e Presidente do Partido Socialista, que dedicou sempre muita atenção ao seu
concelho, contribuindo com empenho para a resolução dos seus problemas.
Zona na Entrada da Vila – Proposta de Atribuição de Nome: – Aprovado,
por unanimidade, atribuir o nome de “Espaço SEVERI – Parque de Animação” ao
local onde habitualmente é realizada a Ficavouga.
Pedidos de Isenção/Redução de Taxas – Aprovados por unanimidade:
1) Mocamfe – Acampamento Ocasional: – Isenção da taxa que totaliza o valor de
€683,84, para a realização de um campo de férias para cerca de 70 crianças e jovens.

2) APCDI: – Isenção das taxas administrativas relacionadas com o pedido de auto-
rização de utilização para o edifício da UCC e Lar Residencial sito na Rua Nossa
Senhora do Rosário, em Pessegueiro do Vouga.  
3) Cooperativa Agrícola Sanfins: – Redução das taxas inerentes à Licença de Explora-
ção do Posto de Abastecimento de Combustíveis, em 50%, que corresponde a €412,73.
4) Crista Pura: – Redução em 50% (€ 1 449,45) do valor total das taxas administrati-
vas relacionadas com a renovação do alvará de obras para a ampliação e constru-
ção de aviários na Quinta da Mata – Silveira, em Talhadas.
BUMP – Apoio Extraordinário Fardamento e Instrumentos: – Aprovado, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 6 850,00, para a compra de
instrumentos e mais peças de fardamento para os músicos da banda.
Cedência Gratuita de Transporte: – Aprovado, por unanimidade, a utilização gra-
tuita do autocarro municipal, pela Fundação Mão Amiga, nos dias 28, 29 e 30 de
julho de 2015 para transporte das crianças e jovens que irão participar nas Férias
Solidárias 2015 em São Jacinto
XIX Descida Noturna do Rio Vouga – Apoio: – Ratificada, por unanimidade, a
utilização das instalações da piscina municipal, nos passados dias 4 e 5 de julho de
2015, por parte da Turnauga, para secretariado e dormida dos participantes da XIX
Descida Nocturna.
Franklyn Rodrigues – Participação no Torneio Internacional de Mixed
Martial Arts, em Las Vegas – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição
de um subsídio no valor de € 950,00.

Reunião ordinária
22 de julho de 2015
Desanexação de Parcela de Terreno: – Aprovada, por unanimidade, a desane-
xação de uma parcela de terreno com a área de 28,39m2 do prédio rústico inscrito sob
o artigo 11012, rústico, da freguesia de Couto de Esteves. A referida parcela, com a
área de 28,39m2, foi integrada no domínio público municipal. Seguidamente, deverá
ser promovida pelos serviços a atualização da área na matriz e no registo predial.
ADCR Senhorinhense – Isenção de Taxas: – Aprovado, por unanimidade, a
isenção das taxas administrativas, à exceção da TMU, inerentes ao pedido de emis-
são do alvará de utilização para o edifício que servirá de sede daquela entidade.  

Proposta Venda Sepultura: – Aprovado, por unanimidade, autorizar a permuta
de sepulturas mediante o pagamento de €750,00, na sequência do pedido apresen-
tado por Maria Odete Bastos, relacionado com a permuta de uma sepultura perpé-
tua de que é proprietária no cemitério velho que tem uma dimensão de 80cm, não
utilizável, por uma sepultura perpétua no cemitério novo.
Ficavouga 2015 – Critérios de Funcionamento do Evento: – Aprovado, por
unanimidade, o documento que contém os critérios de funcionamento da Fica-
Vouga 2015, bem como o conjunto de taxas propostas e que fazem parte integrante
desse documento, definidas de acordo com o previsto no artigo 81º da tabela de
taxas e outras receitas municipais.

Reunião ordinária
12 de agosto de 2015
Transportes Escolares 2015/2016 – Circuitos Especiais: – Aprovado, por
unanimidade, o seguinte:
a) Emitir parecer prévio favorável, nos termos do n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 83-
-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à abertura de um procedimento para a
aquisição dos serviços de transportes para os circuitos especiais para o ano letivo
de 2015/2016, como o preço base de € 10 000,00;
b) Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos
plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).
Software SIG Municipal: – Aprovado, por unanimidade, o seguinte:
a) Emitir parecer prévio favorável, nos termos do n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 83-
-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à abertura de um procedimento para a
contratação dos serviços de manutenção anual para Software SIG Municipal para
o Município, como o preço base de € 2 600,00;
b) Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos
plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).
Serviços Apoio na Gestão e Comunicação do VougaPark: – Aprovado, por
unanimidade, o seguinte:
a) Emitir parecer prévio favorável, nos termos do n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 83-
-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à abertura de um procedimento para a
contratação de serviços de apoio na gestão e comunicação do VougaPark, como o
preço base de € 53 500,00;
b) Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos
plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).
Derrama para 2016: – Aprovado, por unanimidade, apresentar a proposta para
a Assembleia Municipal fixar a taxa de 1% sobre o lucro tributável até 150.000,00€
sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) e 1,5%
sobre o lucro tributável que exceda os 150.000,00€ sujeito e não isento de imposto
sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) para a cobrança da Derrama em
2015, nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 18º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Alteração ao Loteamento da Zona Industrial Cedrim: – Aprovado, por una-
nimidade, proceder à segunda alteração ao loteamento da Zona Industrial de Cedrim,
cujo Regulamento foi publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 42/1998, de
2 de abril.
Licença Administrativa: – Aprovado, por unanimidade, a intenção de indeferi-
mento do pedido de licença administrativa para obras de alteração e ampliação,
processo n.º 72/2014, requerida por Vítor Manuel Martins da Silva, pelas razões evo-
cadas naquela informação técnica e ao abrigo do disposto no n.º 4 do Regime Jurí-
dico da Urbanização e da Edificação.
Sinalização E.M. 569 (Ponte do Abade): – Aprovado, por unanimidade a aber-

tura do trânsito nos dois sentidos na E.M. 569 próximo da Ponte do Abade, em Pes-
segueiro do Vouga, com a interdição da passagem de veículos pesados.
Pedido de Isenção de Taxas – Licença Especial de Ruído: – Aprovada, por
unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma
Licença Especial de Ruído para a realização de um arraial em honra de São Geraldo,
nos dias 7 a 9 de agosto de 2015, no lugar de Irijó, da freguesia de Rocas do Vouga.  
Obras Cemitério – Isenção de Taxas: – Aprovado, por unanimidade, a isenção
de taxas a todos os particulares que venham a requerer licença de construção nas
sepulturas perpétuas do cemitério novo até que seja rececionada provisoriamente
aquela empreitada.
Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Apoio para Ambulância pré-
-hospitalar: – Aprovado, por unanimidade, proceder à atribuição de um subsídio
até € 10 000,00, que será pago em função da parte não comparticipada.
Vouga Sport Clube – Apoio para Requalificação do Circuito do Alto do
Roçário: – Aprovado, por unanimidade, proceder à atribuição de um subsídio cor-
respondente a 30% da despesa total, até ao limite de € 11 295,83, destinado à requa-
lificação do circuito do Alto do Roçário, apresentando para tal um orçamento de
cerca de € 46 000,00.
Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga – Apoio para Iluminação
no Campo de Jogos: – Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor
de € 1 500,00, para apoio financeiro na realização de trabalhos de requalificação da
iluminação do Campo de Jogos Bernardo Barbos de Quadros, apresentando para
tal um orçamento de € 5 129,10.  
Bairro Social da Bela Vista – Novo Cálculo das Rendas: – Aprovado, por
unanimidade, o novo valor das rendas, segundo o novo Regime de Arrendamento
Apoiado, para o ano de 2015/2016.
Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação dos Acordos de
Cooperação – Componente Refeição: – Aprovada, por unanimidade, a renova-
ção dos Acordos de Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-
Cidadão Deficiente Integrado, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a Funda-
ção Bernardo Barbosa de Quadros e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do
Vouga, com vista à prossecução da componente de apoio à família relacionado com
o fornecimento das refeições da rede pré-escolar, para o ano letivo de 2015/2016.
Protocolo de Cooperação – Transporte de Crianças do 1º Ciclo: – Apro-
vada, por unanimidade, a celebração de um protocolo entre o Município e o Centro
Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga para o ano letivo de
2015/2016.
Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos
Carenciados do 1º CEB, no âmbito da Ação Social Escolar – Ano Letivo
2015-2016: – Aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Conselho
Social de Educação para atribuição do subsídio único no valor de 45,00€ para o
escalão A e 25,00€ para o escalão B e para a Caixa Escolar a atribuição do valor
de 22,00€ para o ano letivo de 2015/2016.

Reunião ordinária
26 de agosto de 2015
Contrato de Ocupação e Gestão de Instalações para o Desenvolvimento
de Atividades Educativas e Formativas no VougaPark: – Foi dado conheci-
mento à Câmara Municipal do conteúdo do contrato entre o Município e a AEVA –
Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro para ocupação de
espaços no Vougapark destinados à instalação de um polo daquela escola neste
concelho.
Taxas de IMI 2016: – Aprovada, por unanimidade, a proposta de Taxas do IMI para
2015, relativamente aos prédios rústicos e prédios urbanos, de 0,8% (fixa) e de 0,35%,
respetivamente, a serem cobradas em 2016, para ser submetida à apreciação e apro-
vação da Assembleia Municipal.
Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2016: – Aprovada, por unanimidade,
a fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem no valor de 0,25% para 2016,
para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da Assembleia Municipal.
Participação Variável no IRS 2016: – Aprovado, por unanimidade, manter a
participação variável do IRS pelo valor máximo da taxa prevista para o município
que é de 5% e submeter a proposta à apreciação e aprovação por parte da Assem-
bleia Municipal.
IMI – Redução de Taxa por Agregado Familiar 2016: – Aprovado, por unani-
midade, a seguinte proposta para ser submetida à apreciação e aprovação por parte
da Assembleia Municipal

Projeto de Decisão de Adjudicação – Aquisição de Serviços de “Forne-
cimento Contínuo de Energia Elétrica”: – Decidido, por unanimidade, em rela-
ção ao Município de Sever do Vouga, deliberar a adjudicação e a contratação à EDP
Comercial – Comercialização de Energia, S.A., pelo valor de € 20 017 645,75, a que
acresce o IVA à taxa legal em vigor, na sequência do projeto de decisão de adjudi-
cação ao Procedimento de Concurso Público Internacional, para aquisição de ser-

viços de “Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica ás Instalações Alimentadas
em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal, dos Municípios de
Albergaria-a-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do Município
de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos
e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Entidades que Integram o
Agrupamento de Entidades Adjudicantes”
Ratificação Licença Recinto Improvisado: – Ratificada, por unanimidade, a
emissão da Licença de Recinto Improvisado para o evento “Sunset”, que teve lugar
no Centro Cívico da Vila, nos passados dias 14 e 15 de agosto de 2015, organizado
pela Associação Turma dos Melhores.
Licença de Recinto Improvisado e Isenção de Taxas – Festa das Eiras: –
Aprovada, por unanimidade, a emissão de uma licença de recinto improvisado para
a realização da VIII Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia (Festa das Eiras),
a realizar-se nos dias 10 a 13 de setembro de 2015 e isenção das taxas inerentes à
emissão da licença de recinto improvisado e licença especial de ruído para o refe-
rido evento.
Recenseamento Eleitoral 2015 – Transferências para as Juntas de Fre-
guesia: – Autorizado, por unanimidade, proceder às transferências das verbas para
as Juntas de Freguesia.
Confraria Gastronómica de Sever do Vouga – Apoio para Filme Promocio-
nal: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 2 091,00,
relacionado com a realização de um filme promocional sobre Sever do Vouga, com
uma duração de cerca de 3 a 5 minutos, para ser exibido nos voos da TAP de regresso
a Portugal.
Programa Casa+ – Ratificação de Apoio: – Ratificado, por unanimidade, o apoio
concedido a Maria de Almeida Cardoso, de Nogueira, Pessegueiro do Vouga, atra-
vés de uma intervenção na sua habitação por forma a eliminar-se definitivamente os
problemas de humidades existentes, e que surgiram após intervenção, no âmbito do
Projeto “Cooperar para Crescer” que decorreu no ano de 2001.
Bolsa de Estudo – Situação Especial: – Aprovado, por unanimidade, a atribui-
ção de uma bolsa de estudo, em regime de situação especial, a Sandra Marlene
Rodrigues Pereira, no valor de € 1 951,00, para pagamento das propinas relaciona-
das com a sua matrícula no Conservatório Real de Haia (Holanda).
Festa das Eiras 2015 – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio extraordinário, no valor total de € 1 000,00, para apoiar a realização da VIII
Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim (Festa das Eiras).
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Reunião ordinária
9 de setembro de 2015
4ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, a quarta proposta de Revisão Orçamental.
“Requalificação da Rua Abade de Santiago” – Aquisições por Via do Direito
Privado: – Para prossecução ou realização da respetiva empreitada, foram celebra-
dos os seguintes acordos:
a) de Anésimo Marques Macedo, a cedência gratuita de uma parcela de terreno
com 26m2.
b) de Luiz Rodrigues de Oliveira, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com
175m2, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 2127, localizada no lugar de Cubal,
na freguesia de Pessegueiro do Vouga.
c) de Jaime Manuel das Lages Telha, a cedência gratuita de uma parcela de terreno
com 12m2.
d) de Ermelinda Martins, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 8m2.
e) de Fernando Matias da Silva, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com
12m2.
f) de Aires Manuel Rodrigues da Silva, a cedência gratuita de uma parcela de ter-
reno com 24,80m2.

“Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”: – Aprovada,
por unanimidade, a décima-segunda revisão de preços da empreitada “Construção
da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”, no valor de € 33 358,03, assim como
o respetivo plano de pagamentos e a conta final daquela empreitada no valor de
€ 815 569,18.
“Centro Escolar de Couto de Esteves”: – Aprovada, por unanimidade, a nona
revisão de preços da empreitada “Centro Escolar de Couto de Esteves”, no valor de
€ 13 383,21, assim como o respetivo plano de pagamentos e a conta final daquela
empreitada no valor de € 751 634,73.
Componente Apoio à Família – Refeição Pré-Escolar – Renovação de
Acordos de Cooperação: – Aprovada, por unanimidade, a renovação dos Acor-
dos de Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-Cidadão Defi-
ciente Integrado, o Centro Social Paroquial Maria da Glória e a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecução da componente de apoio à
família relacionado com o fornecimento das refeições da rede pré-escolar, para o
ano letivo de 2015/2016.
Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga – CEI
– Apoio: – Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de €3 936,51,
para ajudar a custear as despesas com um Contrato de Emprego e Inserção (CEI)
na área de psicologia para um período de doze meses.

Reunião ordinária
23 de setembro de 2015
DLBC – Acta da Comissão de Avaliação: – A Câmara tomou conhecimento do
conteúdo da acta da Comissão de Avaliação das candidaturas ao concurso relativo
ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária – 2ª Fase – Seleção das Estraté-
gias de Desenvolvimento Local (EDL) e reconhecimento dos Grupos de Ação Local
(GAL).
ANMP – Crise dos Refugiados: – Foi dado conhecimento ao órgão executivo da
deliberação do Conselho Diretivo da ANMP, tomada em reunião de 8 de setembro
de 2015, relativa à crise dos refugiados.
ANMP – Comissão Distrital de Proteção Civil: – A Câmara tomou conheci-
mento da designação do presidente da Câmara Municipal, por parte da ANMP, para
a integração da Comissão Distrital de Proteção Civil do distrito de Aveiro.
RAPIS – Região de Aveiro – Partilha e Integração de Serviços: – O órgão
executivo tomou conhecimento da assinatura do contrato de financiamento do pro-
jeto de partilha e integração de serviços da CI Região de Aveiro, para a concessão
de apoio financeiro a projetos de integração e partilha de serviços ou competências
dos municípios da Região de Aveiro.
Regulamento do Sistema da Indústria Responsável – Versão Final: – Apro-
vado, por unanimidade, a versão final do regulamento para ser submetido à aprecia-
ção e aprovação por parte da Assembleia Municipal.

Envelopadora – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais: – Decidido,
por unanimidade, emitir um parecer favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do, artigo
75º, da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à relativamente à aber-
tura de um procedimento para a contratação de serviço de manutenção da envelo-
padora DI 200, para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da Assem-
bleia Municipal.
Associação Cultural e Desportiva de Lourizela – Apoio: – Aprovado, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio até 30% do valor total pelos trabalhos de
reparação e pintura de um muro e pintura interior e exterior da Escola de Lourizela,
tendo apresentado um orçamento no valor de € 4 980,00, mediante a entrega das
respetivas faturas e celebração de um protocolo.
Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componentes de Apoio à
Família – Aprovação dos Valores referentes aos Escalões e respetivas
Tabelas de Comparticipação: – Aprovados, por unanimidade, os escalões e
respetivas tabelas de comparticipações para o ano letivo de 2015/2016, os valores
dos encargos trimestrais dos Jardins de Infância para a aquisição de bens e servi-
ços destinados ao prolongamento do horário e fornecimento de refeições para as
crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já constituído, o pagamento da
componente refeição até trinta dias após a apresentação da fatura mensal emitida
pelas IPSS e manter os acordos com as IPSS locais, mediante a renovação dos
protocolos de cooperação para o ano letivo 2015/2016, com o valor de € 2,10, por
refeição para as IPSS que apenas fornecem a refeição.
Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Proto-
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Reunião ordinária
14 de outubro de 2015
Ministério da Educação e Ciência – AEC 1º Ciclo: – A Câmara tomou conhe-
cimento do Contrato-programa celebrado entre o Ministério da Educação e Ciência
e o Município relacionado com as atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo
do ensino básico.
Relatório do Auditor Externo sobre Informação Económica, Financeira e
Orçamental: – Foi dado conhecimento ao órgão executivo do conteúdo do rela-
tório do auditor externo sobre a informação económica, financeira e orçamental
do município, reportada a 30 de junho de 2015, apresentada, também, na última
sessão.
Universidade do Porto – Protocolo de Colaboração: – A Câmara tomou
conhecimento do conteúdo do protocolo de colaboração a ser celebrado entre a
Universidade do Porto e o Município para a realização de uma parceria para o
desenvolvimento de atividades conjuntas em prol da sensibilização do mundo aca-
démico para a importância da empregabilidade.
AEVA – Ocupação do VougaPark: – Deliberado, por unanimidade, ratificar o
acordo celebrado entre o município e a AEVA, relacionado com a instalação de um
pólo da AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro no
edifício do Vougapark assim como o valor de ocupação.
Parecer Prévio – Compromissos Plurianuais: – Decidido, por unanimidade,
emitir um parecer favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei n.º 83-
-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à contratação de serviços de acesso à
internet através do serviço Fibra@Web para o VougaPark e submeter o pedido de
autorização à Assembleia Municipal.
Toponímia de Sever do Vouga – Proposta: – Aprovado, por unanimidade, a
alteração da toponímia, e definição de novos topónimos, da freguesia de Sever do
Vouga, de acordo com o seguinte:
– Rua da Escola, na Senhorinha, em substituição da Rua das Escolas;
– Rua das Escolas, na vila, em substituição da Rua do Calvário;
– Rua do Bacelo, a via que vai da Rua do Casal até à Rua da Meia Encosta, pas-
sando pela casa da família dos Ferreira da Silva;
– Travessa do Bacelo, o arruamento estreito existente entre a Rua do Bacelo e o
denominado sítio do Calvário, junto ao Bairro da Bela Vista;
– Rua da Arrôta, da via que vai da Rua da Igreja, perto do limite da freguesia com
Pessegueiro, até à Rua da Central de Camionagem;
– Travessa da Cortinha, a via que vai da Rua da Igreja até ao lugar da Arrota;
– Calçada da Aldeia, o troço que vai da Rua da Igreja até ao Rio de Sever, na Rua
do Matadouro;
– Rua dos Padrões, a via que vai da Rua da Indústria à Rua Comendador Augusto
Martins Pereira, passando pelo limite de freguesia no Vale da Anta;
– Largo do Ribeiro, o espaço que faz a ligação da Rua do Forno com a Rua da Por-
telada e Travessa do Ribeiro;
– Viela da Escola do Casal, pequeno arruamento, sem saída, que vai da atual Rua
do Calvário (Rua das Escolas) até à última casa;
– Viela das Leiras, da travessa das Leiras, junto à confluência desta com a Travessa
da Pedralva, até às casas;
– Rua do Amial e Seca, da Rua das Leiras até à Rua do Adeião;

– Largo da Igreja, zona envolvente à Igreja, incluindo o espaço node se encontra a
sede da Junta de Freguesia, a Filarmónica Severense e o cemitério;
– Avenida Comendador Augusto Martins Pereira, da confluência da Rua da Meia
Encosta, junto ao Bairro da Bela Vista, para Sul, até ao limite da freguesia, no
Sobreiral;
– Rua Comendador Augusto Martins Pereira, da Avenida Comendador Augusto
Martins Pereira, junto à confluência com a Rua da Meia Encosta, para Norte, até à
Variante, nos Padrões;
– Rua do Vale da Rita, da Rua da Costa Redonda até ao Rego da Laje;
– Rua da Fonte do Outeiro, da Rua do Cabeço, na Senhorinha, à Rua da Fundada;
– Rua da Sebe do Meio, da Rua do Parque Eco-Industrial ao limite da freguesia;
– Rua da Castanheira, da Rua da Escola à Rua da Pedra d'Arca;
– Rua da Central de Camionagem, da Av. Comendador Augusto Martins Pereira à
Rua do Sobreiral;
– Travessa da Central de Camionagem, do Arruamento em frente à Central de
Camionagem.
Parecer Prévio – Manutenção site Feira do Mirtilo: – Decidido, por unanimi-
dade, emitir um parecer favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei
n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à contratação de serviços de
manutenção do site e servidor de e-mails da Feira Nacional do Mirtilo e submeter o
pedido de autorização à Assembleia Municipal Municipal.
“Beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho – Couto de Baixo” –
Suspensão de Prazo da Empreitada: – Aprovada, por unanimidade, a suspen-
são do prazo da empreitada de “Beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho –
Couto de Baixo” por um prazo de 150 dias, que se deve à colocação de uma con-
duta de água na Rua do Laranjal, em Couto de Baixo, por parte da AdRA.
“Alargamento da Estrada de Vila Seca a Nespereira” – Aquisição por Via
do Direito Privado: – Para prossecução ou realização da respetiva empreitada, foi
celebrado o seguinte acordo:
– de João Martins Pereira, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 26m2,
inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 9857, localizada no lugar de Vila Seca, na
freguesia de Rocas do Vouga.
Isenção de Taxas – Lions Clube de Sever do Vouga – CAE: – Aprovada, por
unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do
Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 15 de novembro de 2015, para
a realização de uma colheita de sangue.
Turma dos Melhores – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio extraordinário, no valor de € 5 000,00, nos termos do n.º 3 do artigo 7º do
Programa para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recrea-
tivo e Desportivo ao Associativismo do Concelho”, para fazer face às despesas para
alterar as instalações e melhorar as condições de funcionamento do edifício que lhe
foi cedido por esta autarquia
Centro Social Paroquial Maria da Glória – Apoio: – Aprovado, por unanimi-
dade, a atribuição de um subsídio extraordinário, no valor de € 10 000,00, nos termos
do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento
Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao Associativismo do Concelho”, para
as obras de conservação e preservação da traça original do edifício sede daquela
instituição.  
12ª Alteração Orçamental: – Aprovada, por unanimidade, a 12ª Alteração Orça-
mental de 2015, no valor de € 6 150,00, de acordo com o previsto no ponto 8.3.1.5
do POCAL.

colo de Cooperação – Ano Letivo 2015/2016: – Aprovada, por unanimidade,
a assinatura dos Protocolos de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga,
o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga e o Centro Social de Apoio à Criança

e ao Jovem de Sever do Vouga, de forma a assegurar as Atividades de Enriqueci-
mento Curricular para o ano letivo 2015/2016. 
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