


ABERTO CONCURSO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DA 
PISTA DO AERÓDROMO
A Câmara Municipal de Vila Real aprovou a abertura do concurso 
público para a empreitada de reparação da pista do Aeródromo 
Municipal que, por razões ponderosas de segurança, se encontra 
encerrado desde o mês de julho de 2019. A empreitada terá um 
prazo previsto de execução até 60 dias, contados a partir da data 
da consignação da obra, e um preço-base estimado de 335.393,00 
euros. Após o estudo e a caracterização das deformações existentes 
foi possível concluir que a principal causa do abatimento da pista 
está relacionada com a presença de água nas camadas abaixo do 
pavimento e eventualmente o atravessamento da mesma sob a pista. 
Assim a proposta de resolução visa essencialmente a drenagem dos 
materiais que constituem a base e sub-base da pista e impedir que 
eventuais águas a atravessem.

APROVADO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ÀS 
CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS
A autarquia deliberou atribuir um apoio financeiro extraordinário 
às duas corporações de bombeiros, no valor total de 10.000 euros, 
para fazer face às despesas decorrentes da COVID-19, no mês de 
abril. Tendo em consideração que o valor mensal de apoio às duas 
corporações de bombeiros se cifra num valor próximo dos 21.000 
euros, este acréscimo de 10.000 representa quase mais 50%.

Com o objetivo de apoiar as empresas e os estabelecimentos comerciais que mantêm a sua atividade, embora 
de forma condicionada devido às restrições impostas pelo estado de emergência que se vive no país, o 
Município de Vila Real e o Regia Douro Park uniram esforços e lançaram uma plataforma online que reúne 
informação relativa às empresas que estão em funcionamento e em que moldes estão a desenvolver a sua 
atividade. Esta informação pode ser consultada através da plataforma online em www.vilarealon.cm-vilareal.
pt e da nossa App.

No dia 22 de abril de 2020, foi assinada 
a consignação da requalificação do 
Mercado Municipal, que terá um valor de 
1.038.100,00 euros, acrescido de IVA e um 
prazo de execução de 365 dias. Com esta 
obra, o Município de Vila Real pretende 
resolver os problemas causados pelo uso 
intenso e a falta de obras de manutenção 
substanciais, nomeadamente ao nível das 
redes de infraestruturas, que conduziram 
a uma degradação evidente de todo o 
edifício.
Esta intervenção irá garantir a Lojistas 
e clientes o usufruto de um espaço 
comercial, com todas as condições de 
conforto, segurança e higiene. Recorde-
se que a autarquia, numa clara aposta na 
dinamização e revitalização do Mercado 
Municipal, tem promovido, nos últimos 
anos, algumas atividades naquele espaço, 
com destaque para o Mercado dos 
Produtos da Terra.

!



Caros Munícipes,
Na atual conjuntura, vivenciamos momentos verdadeiramente difíceis, pelas inesperadas e absurdas 
consequências da situação inédita com que todos fomos confrontados. Tempos difíceis exigem medidas 
igualmente difíceis, mas necessariamente adequadas, seja na contenção da propagação do COVID 19, seja, 
por outro lado, na retoma da normalidade das nossas vidas.     
De facto, o futuro que iremos enfrentar, em resultado deste período pandémico, exige de todos nós, e 
mais concretamente dos responsáveis municipais, a tomada de decisões que agilizem a reativação da 
economia local.  A Câmara Municipal não pode constituir um entrave à reativação económica; deve, antes, 
desburocratizar, agilizar processos decisórios e promover empreendimentos que visem atenuar o impacto 
negativo de toda esta “intempérie”.
Sempre com o intuito de zelar pela comunidade, estaremos especialmente atentos às necessidades das 
famílias mais carenciadas, incentivando ao reforço dos apoios socioeconómicos.
Citando Friedrich Schiller, “Não temos nas nossas mãos as soluções para todos os problemas do mundo 
mas, diante de todos os problemas do mundo, temos as nossas mãos”.

ESPAÇO DA OPOSIÇÃO

E
Caras amigas e caros amigos,
A nossa vida alterou-se profundamente nos últimos meses. A vida de cada um de nós, individualmente, a das 
nossas famílias, das empresas, mas também a das instituições, como a Câmara Municipal. Muito do planeamento 
que havíamos feito para este ano teve que ser suspenso ou cancelado. Por outro lado, tivemos que nos adaptar 
muito rapidamente à realidade da COVID-19, direcionando os nossos recursos financeiros, materiais e humanos 
para o apoio imediato à população. Felizmente não estivemos sozinhos nesta luta. As Juntas de Freguesia, as 
autoridades de saúde, a comunidade escolar, enfim, todos os parceiros com quem articulamos as nossas ações, 
souberam dar uma resposta rápida e incisiva. Penso que, como comunidade, soubemos estar à altura das nossas 
responsabilidades.
Começamos agora a tentar regressar à normalidade possível. Depois desta grave crise sanitária, temos que tentar 
evitar uma grave crise económica. Já hoje temos famílias muito preocupadas com o seu futuro e empresas cujo 
sucesso está em causa. Nós, Município de Vila Real, não paramos. Estaremos atentos e, tal como na resposta 
à COVID-19, tentaremos encontrar soluções que vão ao encontro das necessidades sentidas. Mais uma vez, o 
trabalho e empenho de todos será fundamental. Estamos e continuaremos juntos nesta luta!

EDITORIAL

INVESTIMENTO DE 3,35 MILHÕES DE EUROS EM 
PAVIMENTAÇÕES NO ESPAÇO RURAL
O investimento público será fundamental para alavancar a economia 
nos tempos difíceis que se antecipam. Assim, o Município de Vila Real, 
dando continuidade à estratégia de melhoria generalizada da rede 
viária da concelhia e atendendo, nomeadamente, à necessidade de 
melhorar as acessibilidades de diversos caminhos e ruas em espaço 
rural, aprovou, em reunião de Câmara, a abertura dos concursos 
públicos para realização da “Empreitada de Pavimentações em 
Betuminoso” e da “Empreitada de Pavimentações em Granito” de 
Arruamentos e da Rede Viária Municipal, a executar em 2020. Para 
além destes dois concursos, cuja abertura foi agora aprovada e que 
terão ainda que percorrer a necessária tramitação legal, um outro 
concurso de pavimentações em espaço rural, no valor de 1.350.000 
euros, aguarda apenas visto do Tribunal de Contas para iniciar obra.

ABERTO CONCURSO PÚBLICO PARA A 
EMPREITADA DA LOJA DO CIDADÃO
O Município de Vila Real aprovou, recentemente, a 
abertura do concurso público para a remodelação e 
adaptação do edifício onde ficará instalada a Loja do 
Cidadão de Vila Real. Concluído o procedimento para a 
elaboração do projeto de execução, o Município dá, assim, 
mais um passo para a rápida instalação desta importante 
infraestrutura na capital de distrito. O prazo de execução 
previsto para esta empreitada é de 12 meses e terá um 
valor base de 1.022.101,88 euros.
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CONTACTOS

Geral - 259308100 / Fax - 259308161 | Linha Verde - 800202330 | Aeródromo Municipal - 259336620 | Complexo de Codessais - 259323519 | Museu de Arqueologia e 
Numismática - 259320340 | Museu da Vila Velha - 259308178 | Museu do Som e da Imagem - 259320000 | Parque de Campismo - 259324724 | Teatro de Vila Real - 259320000 
| Avarias Iluminação Pública  - 800506506 | Arquivo Municipal - 259309620 | Biblioteca Municipal - 259303080 | Grémio Literário - 259303083 | Corgobus - 259336806 | Piscinas 
Municipais - 259308159 | Escola Fixa de Trânsito - 25933 8583 | Veterinário Municipal - 914559799 | Piquete da Emar (17.30 - 9.00) - 932308001 | Serviços Urbanos - 259378435 | 
Loja Social - 259326606 | Portal do Cidadão - 800202330 | Pavilhão de Desportos- 259303610 | Banco de Voluntariado - 259308100

Depois de uma breve pausa, motivada pela suspensão do ensino presencial, o Município retomou o PROJETO 
INOVAR PARA O SUCESSO. Neste seguimento, e especificamente para os alunos que frequentam a Educação 
Pré-escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico, foram retomadas as Oficinas Pedagógicas que, a partir do dia 27 de abril, 
passaram a estar presentes em casa dos alunos através de video-aulas, com uma oferta variada de atividades como 
Expressão Musical e Artística, Expressão Dramática, Brincar sem Brinquedo, Dança, Yoga, Pilates, a Academia das 
Ciências, o Xadrez, Exploradores de Asas nos Pés, Aprender a Pedalar e Robótica.

INVESTIMENTO SUPERIOR A 2 MILHÕES DE EUROS 
NO SETOR DA EDUCAÇÃO
O Executivo Municipal aprovou, no passado mês de março, a 
abertura dos concursos públicos para execução das empreitadas 
de “Adaptação da antiga Escola Superior de Enfermagem 
a Escola do 1º CEB e Jardim de Infância” e de “Ampliação e 
Requalificação da Escola do Prado-Ferreiros”. Em conjunto, 
estas duas obras, que têm um prazo de execução de 12 meses, 
totalizam um investimento superior a 2 milhões de euros.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE IMAGEM 
DE NATUREZA ABRE CONCURSOS DA 
EDIÇÃO 2020
Estão abertos, de 6 de abril a 6 de julho, os concursos 
internacionais de Curtas-metragens, de Desenho e de 
Fotografia da Biodiversidade, promovidos no âmbito 
do Festival Internacional de Imagem de Natureza 
2020. A IV edição do Festival traz uma novidade: o 
Concurso Juvenil de Imagem de Natureza, uma nova 
competição, de caráter Distrital (Distrito de Vila Real), 
dirigida a jovens dos 8 aos 18 anos. O prazo limite 
para a submissão das suas obras é até 15 de agosto.
Todos os regulamentos podem ser consultados na 
página oficial do FIIN: www.fiin.pt

Em resultado de candidatura a apoios comunitários 
PDR 2020 o Município de Vila Real viu aprovado mais 
um financiamento no valor de 537.778,33€, para 
a realização de um conjunto de ações programadas 
no Plano Municipal de DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI) do concelho de Vila 
Real. Entre as ações candidatadas e agora aprovadas, que 
irão abranger as freguesias de Abaças, Andrães, União das 
Freguesias de Mouçós e Lamares, União das Freguesias de 
Constantim e Vale de Nogueiras e a União das Freguesias 
de São Tomé do Castelo e Justes, encontram-se a criação 
de um conjunto de troços florestais da rede primária e 
secundária de faixas de gestão de combustível (145,5 
ha), mosaicos de parcelas de gestão de combustível 
(212 ha), beneficiação de troços de rede viária florestal 
(27,5 km), e beneficiação de reservatório/charca. A par 
do investimento efetuado na melhoria das condições 
gerais do território para a prevenção e combate eficaz 
aos incêndios florestais, o Município continuará a apostar 
em ações de proximidade com a realização de campanhas 
de sensibilização junto das populações para que evitem 
comportamentos de risco.


