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Para os efeitos previstos na Lei nº 75/2013 do 12 de setembro, e no seu artigo 25, nº 2 

alínea C, tenho a honra de submeter à aprovação da Excelentíssima Assembleia 

Municipal de Vila Nova de Cerveira a presente informação que resume a Atividade do 

Executivo Municipal, entre 19 de setembro e 18 de dezembro do corrente ano, por 

ordem cronológica de acontecimentos. 

À data desta sessão ordinária da Assembleia Municipal, a situação epidemiológica 

provocada pela Covid-19, no concelho de Vila Nova de Cerveira está a ser favorável, com 

o número de casos ativos a diminuir significativamente, e com os novos casos 

confirmados a serem residuais. No entanto, todo o contexto nacional, e mesmo 

internacional, não permite baixar a guarda, mantendo-se a necessidade de sensibilizar 

a população para o cumprimento das regras emanadas quer pelo Governo de Portugal 

quer pela Direção Geral de Saúde. 

Neste sentido, a atividade municipal está a seguir os procedimentos normais para esta 

pandemia, procurando criar algumas dinâmicas importantes e que precisam de ser 

trabalhadas e concretizadas, e suspender aquelas que incitam a grandes aglomerados 

populacionais, com especial enfase na vertente cultural. 

√ Área Administrativa e Financeira: 

Famílias cerveirenses continuarão a 

pagar IMI nos valores mínimos 

legais 

No próximo ano, a política fiscal 

municipal de Vila Nova de Cerveira 

continua a demarcar-se pela 

minimização do esforço tributário 

solicitado aos agregados familiares. 

Reafirmando a preocupação social 

para com os seus munícipes, a 

Câmara Municipal mantém o 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para 2021 nos valores mínimos exigidos por lei, 

sendo ainda aplicadas as reduções complementares a famílias com dependentes. 
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Autarquia devolve totalidade de 

IRS aos seus munícipes 

A Câmara Municipal volta a abdicar, 

em 2021, da totalidade da receita de 

IRS a que tem direito (5%) a favor 

dos seus residentes. Medida 

enquadra-se na política de baixa 

fiscalidade implementada, há cinco 

anos, por este executivo e reforçada 

atendendo à atual conjuntura socioeconómica. 

 

Município congratula cerveirense 

Ricardo Conde, nomeado 

presidente da Agência Espacial 

Portuguesa 

O cerveirense Ricardo Conde é o 

novo presidente interino da Agência 

Espacial Portuguesa, Portugal Space. 

O Município de Vila Nova de Cerveira 

congratulou publicamente o engenheiro eletrotécnico e de computadores por esta 

nomeação de prestígio. 

Aprovada proposta para criação da 

Área de Paisagem Protegida 

Regional da Serra d’Arga 

Reunido a 25 de novembro, o 

executivo municipal aprovou, por 

unanimidade, autorizar o Município 

cerveirense a apresentar a 

proposta de criação da Área de 

Paisagem Protegida Regional da 

Serra d'Arga, conjuntamente com 

os concelhos de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo.  
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Autarquia contra “aumento 

exponencial” da Taxa de Gestão de 

Resíduos 

A Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira associou-se à indignação 

manifestada pelo Conselho Diretivo 

da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses 

relativamente ao aumento em 

100% da Taxa de Gestão de 

Resíduos, aprovado pelo Governo 

em reunião de Conselho de Ministros de 17 de setembro, passando de 11 para 22 euros 

por tonelada, já a partir de janeiro de 2021. No entanto, e mantendo-se esta decisão, a 

autarquia cerveirense vai assumir este aumento de 50%, correspondente a cerca de 50 

mil euros. 

 

 ‘In Common Sports’ apresenta 

ferramenta para a inclusão social 

através da Boa Prática 

Olympics4all 

Decorridos dois anos e meio de 

trabalho do ‘IN COMMON SPORTS’, 

e na qualidade de líder do projeto, 

o Município de Vila Nova de 

Cerveira lançou os vídeos que 

sintetizam os objetivos e as metas 

alcançadas desde 2018 pelas seis 

entidades envolvidas dos cinco 

países participantes (Portugal, 

Espanha, Itália, Hungria e Bulgária). 
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IP arrancou com pavimentação 

da EN 301 (Cerveira – Coura) 

Concretizando o compromisso 

assumido há alguns anos, a 

Infraestruturas de Portugal (IP) 

concretizou empreitada de 

pavimentação da Estrada 

Nacional (EN) 301, que liga os 

concelhos de Vila Nova de 

Cerveira (Covas) e de Paredes de 

Coura (São Martinho de Coura). 

 

Serviço gratuito de recolha de 

monstros em curso 

O Município de Vila Nova de 

Cerveira, em parceria com a 

SUMA, passou a disponibilizar 

um serviço gratuito de recolha 

de monstros (colchões, 

electrodomésticos, mobílias, 

etc.) porta a porta, em todas as 

freguesias do concelho. 

 

Ministro do Mar satisfeito com 

dinamismo na construção 

naval 

Em visita ao distrito de Viana do 

Castelo, no início de outubro, o 

Ministro do Mar, Ricardo 

Serrão Santos, tomou 

conhecimento da atividade e da dinâmica do setor da construção naval, tendo visitado 

a unidade fabril do grupo Brunswick em Vila Nova de Cerveira que, segundo estatísticas, 

produz 10% do total de embarcações de recreio da Europa. 
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Estratégia Comum de 

Desenvolvimento 

Transfronteiriço é crucial “se 

passar da teoria à prática” 

O Diretor do Agrupamento 

Europeu de Cooperação 

Territorial (AECT) do Rio Minho 

e Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira diz-se satisfeito pelo 

fato da “estratégia local definida e reivindicada pelo AECT passar a incorporar a 

Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço”, apresentada a 9 de outubro, 

na Guarda, no âmbito da XXXI Cimeira Luso-Espanhola. “Demos os nossos contributos e 

foram muito bem acolhidos. Agora têm de ser efetivamente concretizados no terreno”, 

afirmou o autarca que marcou presença na cerimónia. 

 

Autarquia continua com 

esforço financeiro em prol da 

equidade no abastecimento 

de água e saneamento no 

concelho 

Prosseguindo com o 

investimento na melhoria do 

abastecimento de água na 

Freguesia de Covas, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira colocou em 

funcionamento o depósito de Ledo, proporcionando um melhor serviço de distribuição, 

em quantidade e qualidade, aos residentes daquele lugar. Em cinco anos, já foram 

investidos cerca de 2ME em infraestruturas de água e saneamento naquela freguesia. 
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Resiliência empresarial de 

Cerveira contribui para 

crescimento das exportações do 

Norte 

Após uma quebra significativa da 

economia portuguesa durante o 

período de confinamento, 

provocado pela pandemia 

Covid-19, a Região Norte 

apresenta os primeiros sinais de retoma, com o volume de exportações a superar o 

crescimento da média nacional. De acordo com o Relatório "Norte Conjuntura" 

referente ao 2º trimestre de 2020, o setor empresarial de Vila Nova de Cerveira, 

enquanto 13º município mais exportador da região, apresentou-se resiliente e com 

indicadores promissores. 

 

Ligação da Ecovia entre Cerveira 

e Caminha concluída até ao final 

do ano 

Está a decorrer a pavimentação 

do troço da Ecovia ‘Caminho do 

Rio’ que liga os concelhos de Vila 

Nova de Cerveira e de Caminha, 

entre a Praia Fluvial da Mota, em 

Gondarém, e a freguesia de 

Lanhelas. Esta 3ª e última fase, 

correspondente a 940 metros, 

dá por concluída a ‘via verde’ que atravessa o território municipal, proporcionando a 

plena usufruição pedonal e ciclável ao longo de 40kms até Monção. 
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Investimento municipal permite 

ligação entre duas ruas 

reivindicadas há mais de duas 

décadas 

Enquadrada na política de 

proximidade, a Câmara de Vila 

Nova de Cerveira concluiu duas 

empreitadas na rede viária 

municipal na União de Freguesias 

de Campos e Vila Meã, num 

investimento próprio a rondar os 

115 mil euros. Uma das intervenções era desejada há mais de 20 anos, por fazer a ligação 

entre duas ruas de grande importância residencial, permitindo uma maior 

funcionalidade ao nível de mobilidade e acessibilidade. 

 

Autarquia avança com projeto 

para construir habitação a 

custos controlados 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira está a dar passos 

mais concretos para a 

construção de habitações a 

custos controlados no concelho, 

com a celebração do protocolo 

de cedência de terreno com a 

União de Freguesias de Campos 

e Vila Meã e a assinatura do contrato para a elaboração do projeto a cargo da Escola 

Superior Gallaecia. 
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Conclusão da A28 para Norte 

foi tema central da visita de 

deputados alto-minhotos 

Os deputados do PSD pelo 

círculo de Viana do Castelo na 

Assembleia República reuniram, 

a 19 de outubro, com o 

presidente da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Cerveira para 

aprofundar a reivindicação 

desta autarquia em torno da 

conclusão da A28 para Norte do concelho. Jorge Mendes, Eduardo Teixeira e Emília 

Cerqueira mostraram-se sensíveis aos argumentos apresentados por Fernando 

Nogueira, comprometendo-se a pugnar por este assunto nas instâncias próprias. 

 

AECT Rio Minho avança com 

projeto piloto de partilha de 

bicicletas elétricas em três 

eurocidades 

As Eurocidades de Cerveira-

Tomiño, Valença-Tui e Monção 

Salvaterra vão ter, a partir de 

março de 2021, uma gestão 

partilhada de bicicletas elétricas 

entre os seis núcleos urbanos 

de ambos os lados de fronteira, com ligação à rede transfronteiriça de percursos verdes 

do Rio Minho transfronteiriço. Com um investimento de 90 mil euros, o projeto piloto 

de mobilidade sustentável transfronteiriço, promovido pelo Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho, foi apresentado a 20 de outubro, no Parque 

de Lazer do Castelinho, em Vila Nova de Cerveira. 
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II Jornadas Cerveira-Tomiño 

refletiram sobre o papel da 

cooperação transfronteiriça na 

consolidação do projeto 

europeu 

A Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, a 

Secretária de Estado da 

Valorização Interior, Isabel 

Ferreira, a Comissária Europeia 

para a Coesão, Elisa Ferreira, e o Presidente da Xunta da Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, 

foram algumas das presenças confirmadas nas II Jornadas da Amizade Cerveira-Tomiño, 

organizadas a 23 de outubro, no Centro de Apoio às Empresas de Vila Nova de Cerveira.  

 

Troço urbano da Estrada 

Nacional 13 com novo ‘look’ 

Fruto da parceria entre a 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira e a Infraestruturas 

de Portugal – IP foi concluída, a 

23 de outubro, a intervenção 

no troço urbano da Estrada 

Nacional 13, entre as rotundas 

Norte e Sul do concelho. A nova 

imagem daquela área resulta 

de uma requalificação 

urbanística que conjuga a 

valorização do ambiente e da 

mobilidade urbana, com a plantação de 38 árvores e a requalificação do passeio. 
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Autarcas de Cerveira e 

Tomiño pedem mais fundos 

para consolidar a cooperação 

transfronteiriça 

A necessidade de aprofundar 

os contactos com Bruxelas e 

calendarizar projetos 

concretos com financiamento 

europeu foram duas das 

conclusões partilhadas entre 

as entidades que assistiram às II Jornadas Amizade Cerveira-Tomiño realizadas, a 23 de 

outubro, no Centro de Apoio às Empresas em Vila Nova de Cerveira. 

 

Aprovação do prolongamento 

da A28 para Norte e prioridade 

da ligação ferroviária atlântica 

são “boas notícias para a 

conetividade do território” 

“Seguramente uma boa notícia 

que só peca por tardia”. Foi 

desta forma que o Presidente 

da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira, Fernando 

Nogueira, reagiu ao anúncio da 

ligação rodoviária entre a A28 

em Gondarém e a A3 em Sapardos, ambos no concelho de Vila nova de Cerveira, obra 

integrada no Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, com um custo estimado 

de 65 milhões de euros e execução até 2030. 
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Período de candidaturas às 

bolsas de estudo para alunos do 

ensino superior 2020/2021 

Decorreu, entre 27 de outubro e 

o dia 11 de dezembro, o período 

para apresentação de 

candidaturas às Bolsas de Estudo 

para Alunos do Ensino Superior 

2020/2021, atribuídas pelo 

Município cerveirense. 

 

Lontra ‘Mizi’ eleita a mascote do 

Festival Infantil da Eurocidade 

Cerveira-Tomiño 

Cerca de 2000 alunos de todos os 

estabelecimentos de ensino dos 

concelhos geminados de Vila 

Nova de Cerveira e de Tomiño, 

desde o pré-escolar ao 

secundário, aceitaram o desafio 

da Eurocidade para eleger a Mascote do Festival Infantil Transfronteiriço “Aventura na 

Terra da Amizade”. ‘Mizi’, uma lontra de rio típica da zona, foi a proposta vencedora. 

 

Financiamento europeu valoriza 

continuidade do projeto 

europeu de desporto sénior 

Liderada pelo Município de Vila 

Nova de Cerveira, a terceira 

versão das Olimpíadas 

Intergeracionais, candidatada ao 

programa europeu Erasmus + 

Sport, com a designação ‘In 
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Common Sports +: Fit, Food and Fun for Elderly’ recebeu luz verde, com um 

investimento de 350 mil euros. Com implementação entre 2021 e 2023, o objetivo é 

realizar, nos seis países parceiros, 18 eventos desportivos, duas sessões de treino 

semanais e envolver mais de 500 seniores. 

 

Cerveira mantém-se entre os 

municípios melhores 

pagadores do Alto Minho e 

Minho 

O Município de Vila Nova de 

Cerveira está a pagar aos seus 

fornecedores a 15 dias, prazo 

que o coloca como o segundo 

melhor pagador entre os 10 

concelhos do Alto Minho e o 

sexto no conjunto das 24 autarquias do Minho. Indicador consta da lista do Prazo Médio 

de Pagamento Registado por Município, reportado a dezembro de 2019, pela Direção-

Geral das Autarquias Locais. 

 

Autarquia reitera parecer 

desfavorável à atribuição de 

direitos de exploração de 

recursos geológicos em Covas 

Em resposta à notificação 

enviada pela Direção Geral de 

Energia e Geologia para 

pronúncia sobre as 

condicionantes que possam 

interagir com o 

desenvolvimento das atividades de revelação e de aproveitamento dos recursos 

geológicos em duas áreas da freguesia de Covas, a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira volta a dar um perentório ‘não’ a esta possibilidade de concessão. 
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Covid-19: Aprovada proposta 

de isenção temporária de taxas 

a feirantes 

Atenta ao impacto negativo 

que a pandemia Covid-19 está a 

ter na atividade dos feirantes, a 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira propôs isentar na 

totalidade o pagamento das 

taxas de feira semanal, 

enquanto vigorar o Estado de Emergência Nacional, declarado pelo Presidente da 

República, e enquanto o Município cerveirense integrar a lista de concelhos obrigados a 

confinamento parcial. 

 

Covid-19: Câmara Municipal 

investe mais de 100 mil euros 

na melhoria da segurança das 

escolas 

Para fazer face às 

condicionantes derivadas da 

pandemia Covid-19 em 

contexto escolar no presente 

ano letivo 2020/2021, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira adquiriu 500 mesas individuais, mais de 600 cacifos, equipamento de 

videoconferência para todas as salas de aula, acrílicos para as salas de aula e cantinas 

do pré-escolar e 1º ciclo e reforçou a contratação de assistentes operacionais, num 

investimento superior a 100 mil euros. 
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Autarquia viabiliza proposta 

de integração na Associação 

dos Municípios da Serra d’Arga 

A confluência de interesses pela 

preservação da Serra d’Arga, 

através de uma efetiva 

conjugação de conhecimentos 

e recursos para a 

implementação de uma 

dinâmica comum, levou os 

municípios de Vila Nova de 

Cerveira, Caminha, Ponte de 

Lima e Viana do Castelo a avançar com a constituição da Associação dos Municípios da 

Serra d’Arga. Prioridade passa pela criação de uma Área Protegida de Interesse Regional 

que dê continuidade ao projeto intermunicipal “Da Serra d’Arga à Foz do Âncora”.  

 

AECT Rio Minho quer 

uniformização de critérios 

administrativos para atuar no 

espaço ‘Rede Natura 2000’ 

O Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial (AECT) 

do Rio Minho pretende 

mobilizar os governos de 

Portugal e de Espanha, e a 

Xunta da Galicia, para a 

importância de uniformizar os 

critérios de atuação e proteção do rio Minho, consubstanciado num Plano de Gestão 

Transfronteiriço comum e coordenado. Para concretizar este objetivo, o AECT viu 

aprovada uma nova candidatura da Comissão Europeia B-Solutions que permitirá o 

contacto mais próximo entre experts assessores e consultores da UE com as 

administrações, de forma a resolver os problemas jurídicos que, na prática, fazem com 

que o rio Minho seja tratado de dois modos diferentes, o lado português e o lado galego. 
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Concurso do Antigo Posto 

Fiscal da Carvalha acolheu 12 

propostas de reabilitação 

Ao abrigo do Programa Revive 

Natureza, lançado pelo Turismo 

Fundos, há 12 interessados em 

reabilitar o Antigo Posto Fiscal 

da Carvalha, em Campos, para 

usos turísticos. Encerrado o 

período de apresentação de 

candidaturas para atribuição 

dos direitos de exploração de 16 imóveis distribuídos pelo país, segue-se o 

procedimento de análise das propostas submetidas. 

 

Protocolo da autarquia com 

farmácias garante vacinação a 

meio milhar de cerveirenses 

seniores 

Cerca de 500 cerveirenses com 

65 ou mais anos de idade já 

foram gratuitamente vacinados 

contra a gripe nas três 

farmácias do concelho, no 

âmbito do Programa “Vacinação SNS Local”, ao qual o Município de Vila Nova de 

Cerveira aderiu em parceria com a Associação Nacional de Farmácias. Objetivo de 

reforçar a proteção dos mais vulneráveis neste contexto de gripe sazonal e de pandemia 

Covid-19 foi alcançado. 
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Município encara recuperação 

socioeconómica de 2021 com 

“otimismo prudente” 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira aprovou o 

Orçamento e as Grandes 

Opções do Plano para 2021, 

com um valor de cerca de 

20ME. As funções sociais - 

educação, segurança e ação 

social - são as áreas prioritárias para enfrentar um contexto de grande incerteza 

provocado pela pandemia Covid-19. Documento foi aprovado, por unanimidade, em 

reunião de executivo municipal realizada a 30 de novembro. 

 

Verba do Convívio de Natal do 

Município vai ser investida no 

comércio local do concelho 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira decidiu 

canalizar a verba afeta ao 

tradicional Convívio de Natal do 

Município que, este ano, não 

vai se vai realizar devido à 

Covid-19, para apoiar os 

comerciantes do concelho. 

Medida é materializada através 

de vales de compra entregues 

aos cerca de 280 funcionários 

municipais e que serão descontados nos estabelecimentos aderentes.  
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Autarquia apoia aquisição de 

nova ambulância para os 

Bombeiros Voluntários 

A Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira vai 

comparticipar em 20 mil euros 

a aquisição de uma nova 

ambulância destinada ao 

transporte e socorro de 

doentes da responsabilidade 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do concelho. Decisão assenta no 

contributo essencial deste equipamento para a melhoria da qualidade de resposta 

prestada à população. 

 

Bombeiros Voluntários 

recebem mais uma viatura de 

apoio às atividades da 

proteção civil 

Atenta aos vários mecanismos 

nacionais existentes para 

apetrechar e suprimir as 

necessidades dos ‘soldados da 

paz’ cerveirenses, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira candidatou-se, em 2019, ao programa “Doar para Proteger”, inserido no Plano 

de Investimento Social da EDP Distribuição. Em resultado, a empresa entregou, a 16 de 

dezembro, uma viatura para prevenção e combate a incêndios florestais à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do concelho. 
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Autarquia espalhou magia do 

Natal pelas escolas e IPSS’s do 

concelho 

Na impossibilidade de 

organizar a tradicional Festa de 

Natal da Autarquia nas Escolas 

e o Almoço de Natal das IPSS’s 

nos moldes habituais, isto é, de 

verdadeira confraternização, a 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira adaptou-se ao contexto Covid-19 e não deixou passar em branco esta 

quadra especial junto das crianças e dos seniores do concelho. Turma a turma e IPSS a 

IPSS, o executivo municipal entregou, em segurança, os simbólicos presentes de Natal, 

com votos de Boas Festas com saúde. 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Aquamuseu do rio Minho com 

entradas gratuitas em dia 

especial 

Para assinalar o Dia Mundial 

do Turismo, que se celebra 

desde 1980, no dia 27 de 

setembro, o Município de Vila 

Nova de Cerveira 

disponibilizou entradas 

gratuitas no Aquamuseu. 
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Liga Portuguesa Contra o 

Cancro propôs caminhada 

solidária readaptada ao 

contexto 

Durante o mês de outubro, o 

desafio foi lançado: fazer uma 

caminhada pelos (en)cantos de 

Vila Nova de Cerveira com a t-

shirt da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro (LPCC) vestida e 

partilhe uma fotografia com o 

Município de Vila Nova de Cerveira, acrescentando o hastag #CorridaParaAVida. 

 

Dia do Município: 37 

homenageados em cerimónia 

simbólica 

Para assinalar o Dia do 

Município (1 de outubro), mas 

em tempo de pandemia Covid-

19, a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Cerveira teve de 

limitar a habitual sessão solene 

de atribuição de medalhas, 

agendada para o Cineteatro, aos 37 homenageados, alguns familiares e representantes, 

dando cumprimento às regras emanadas pela Direção Geral de Saúde. 
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Município associou-se à 

homenagem ao ‘Vilarinho de 

Covas’ 

Foi inaugurada, a 1 de outubro, 

a escultura de Mário Rocha em 

homenagem ao ‘Vilarinho de 

Covas’, um nome incontornável 

para os amantes das 

concertinas. O Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira, Fernando 

Nogueira, e o Presidente da Junta de Freguesia de Covas, Pedro Araújo, marcaram 

presença na Quinta do Santoinho, para uma cerimónia merecida ao “ilustre 

conterrâneo”. 

 

 

✓ Obras Municipais Concluídas: 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Pavimentação da Rua de 

Linhares em Gondarém; 

- Requalificações Urbanísticas – Beneficiação dos Passeios da EN13 – do Km 102,670 ao 

Km 103,830 – Sentido Norte/ Sul; 

- Beneficiação e Manutenção do Património Imobiliário do Concelho – Obras de 

Reparação na Casa n.º 35 e Pintura da Casa n.º 73, no Bairro Social de Loivo; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal | Pavimentação da Travessa do 

Rau e da Rua da Ferrã na União de Freguesia de Campos e Vila Meã. 
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✓ Obras Municipais em Curso: 

- Ecopista “Caminho do Rio” – 3.ª Fase; 

- Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Sopo – 1.ª 

Fase; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação da Rua Sra. do 

Pilar em Cornes, nos lugares de Lodeiro e Valinha; 

- Centro de Atividades – Rio e Natureza – Ancoradouro de Apoio à Atividade Náutica no 

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Execução de Passeios na Antiga 

EN13 – Rua da Estrada Velha, em Reboreda; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Sinalização horizontal / Vertical 

e Instalação de Guardas de Segurança – 2020; 

- Instalação de Fibra Ótica no Concelho – Ligação de Pontos de Interesse; 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 1.ª 

Fase (Serviços Municipais de Intervenção Social); 

- EEC PROVERE PA7 Touring Cultural – Valorização do Património relacionado com o 

Elemento Água na Freguesia de Covas; 

- Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água em Baixa | Abertura e Fecho de 

Valas para Extensão da Rede Abastecimento de Água em Vários Arruamentos; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal  - Beneficiação de diversos 

arruamentos em nas uniões de freguesia de Campos e Vila Meã e Vila Nova de Cerveira 

e Lovelhe e na freguesia de Loivo; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Travessa de Stº António em 

Candemil; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Rua das Castanheiras em 

Gondarém; 

- Ecopista “Caminho do Rio” – Construção de Sistema de Proteção Contra a Erosão junto 

à Praia da Mota. 
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✓ Obras Municipais a Iniciar: 

- Requalificação Global da Escola EB2,3/SEC de Vila Nova de Cerveira - Substituição da 

Cobertura dos Balneários; 

- Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira - 2.ª Fase; 

- Reforço da Rede de Água em Baixa às Freguesias do Interior - Reservatório, Adução e 

Distribuição (Sapardos, Candemil/ Gondar, Mentrestido); 

- Abastecimento de Água à Freguesia de Covas - Ligação Alta/Baixa aos Reservatórios 

Existentes; 

- Rede Viária do Concelho – Beneficiação de Arruamentos em Diversas Freguesias – 

2020/ 2021/ 2022; 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 2.ª 

Fase; 

- Rede Viária do Concelho - Beneficiação da Av.ª 27 de julho em Cornes. 

 

✓ Outros Projetos/Serviços em Curso: 

- E-Gov Alto Minho 2020: Município VNC - Fase 2 - Solução Networking 

- Smart Cities/ Cerveira - Território de Futuro; 

- Agenda Estratégica Municipal para a Habitação – Elaboração do Projeto para a 

Construção de 44 Habitações a Custos Controlados;  

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Atlas da Flora, da Fauna e da Geologia para a Serra 

de Arga na Freguesia de Covas; 

- Requalificação da Antiga EN 302 (Candemil Covas) – Elaboração do Projeto de 

Execução; 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Estudos de Caracterização da Paisagem e do 

Património Cultural do Concelho; 

- Elaboração da Estratégia Local de Habitação (ELH) de Vila Nova de Cerveira; 

- Revisão do Plano Diretor Municipal. 
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Finalmente, para efeitos do previsto no artigo 25º, nº 2, alínea C, junta-se em anexo, os 

seguintes documentos: 

1. Declaração respeitante ao estado atual das dívidas a fornecedores, respeitante 

ao dia 18 de dezembro de 2020; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de dezembro de 2020; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 18 de dezembro de 2020. 

 

Vila Nova de Cerveira, 

18 de dezembro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


