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O I Encontro do Mel e da Broa, 
promovido pelo município de Mondim 
de Basto, revelou-se um importante 
meio de divulgação e promoção dos 
produtos que têm marcado a tradição 
gastronómica do concelho.

Por proposta do Presidente da Câmara foi 
deliberado, em reunião ordinária de 10 de 
Maio, exercer o direito de retorno sobre todos 
os lotes não construídos, da Zona Industrial de 
Mondim de Basto.
Localizada a cerca de 3 km do centro da vila, a 
zona industrial tem uma área de 77,740 m2 e 
está dotada com rede de água para consumo 
industrial, rede de saneamento básico, rede 
telefónica, iluminação pública, arruamentos, 
passeios e placas de estacionamento.

É constituída por 44 lotes, estando até ao 
momento apenas ¼ dos lotes ocupados por 
várias actividades, entre elas os têxteis, a 
transformação de granitos, a comercialização 
de madeiras, alumínios e pneus, e 2 lotes em 
fase de construção.
“A construção da Zona Industrial foi um 
investimento municipal elevado que teve como 
objectivo promover o crescimento económico 
do concelho. Após a alienação dos lotes as 
entidades privadas deveriam, no prazo de um 
ano, apresentar à Câmara Municipal o projecto 
da unidade industrial a construir e a executar 
obras no prazo máximo de quatro anos”, 
explicou Humberto Cerqueira.
P e r a n t e  a s  i n ú m e r a s  s i t u a ç õ e s  d e  
incumprimento verificadas, a Câmara 
Municipal deliberou notificar os respectivos 
proprietários da intenção de exercer o direito 
de retorno dos lotes, tendo o Presidente da 
Câmara explicado que pretende “uma zona 
industrial que sirva realmente para a instalação 
de empresas e a criação de postos de trabalho, 
e não para negócios de especulação 
imobiliária”.

MONDINENSE FUTEBOL 
CLUBE CAMPEÃO DA 
DIVISÃO DE HONRA
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CÂMARA MUNICIPAL QUER DINAMIZAR 
A ZONA INDUSTRIAL

I ENCONTRO DO MEL E 
DA BROA FOI UM ÊXITO

MONDIM DE BASTO COMEMORA PELA PRIMEIRA VEZ
O DIA 25 DE ABRIL COM INAUGURAÇÃO DE UMA RUA

A data “25 de Abril” mereceu, da parte do 
município de Mondim de Basto, uma atenção 
especial: a autarquia preparou um programa de 
actividades diverso que pretendeu marcar e 
festejar a Revolução dos Cravos.
A conferência “Os valores de Abril nos dias de 
hoje”, apresentada pela AJA – Associação José 
Afonso -  abriu, no dia 23, o programa das 
comemorações. No dia 24, “Noé Gabina” 
apresentou-se em concerto, no Auditório 
Adriano Correia de Oliveira, e animou a noite de

todos aqueles que quiseram assistir ao 
espectáculo.
Os 36 anos do 25 de Abril foram ainda 
assinalados, no Domingo, com a tradicional 
sessão da Assembleia Municipal, que se 
realizou pela primeira vez ao ar livre, na Praça 
dos Combatentes, e a inauguração oficial da 
“Rua 25 de Abril”, que contou com a 
participação do Coronel Rodrigo Pizarro, 
Capitão de Abril de 1974. 

MONDIM VAI INVESTIR
 CERCA DE 3 MILHÕES 

DE EUROS NA 
REGENERAÇÃO URBANA
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MONDIM DE BASTO RECEBEU ESCOLA DE MÚSICA DE SAINT-AVERTIN
PAG06

Na sequência da vitória do Mondinense 
F.C. no Campeonato de Futebol Sénior 
da Divisão de Honra do Distrito de Vila 
Real, a Câmara Municipal apresenta um 
voto de felicitações ao Mondinense 
F.C., pelo acesso à III Divisão Nacional. 
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DESPORTO
ENCONTRO MUNICIPAL DE GIRA-VOLEI

A Câmara Municipal de Mondim de Basto e a Federação 
Portuguesa de Voleibol organizaram, no passado dia 11 de Maio, 
o Encontro Municipal do Gira-Volei 2010.
Este encontro que decorreu durante todo o dia no Pavilhão 
Desportivo Municipal, contou com a participação de mais de 100 
alunos, que representaram as escolas do 1º ciclo e EB 2,3/S do 
concelho.
A dinâmica dos jogos  foi direccionada para socialização e 
partilha de experiências entre os atletas dos diferentes escalões 
que se apresentaram em competição: os sub 8/10, os sub 11/12 e 
os sub 13/15.
A alegria era visível nos rostos dos jovens participantes que 
foram revelando que “o volei é meu segundo desporto 
preferido”, enquanto o João adiantava “não me vou cansar de 
jogar o dia todo... até já ganhamos o primeiro jogo!”.
A Câmara Municipal, como principal responsável pela política 
desportiva do concelho, tem vindo a marcar a sua acção na 
consolidação e promoção das actividades de educação física e 
do desporto em geral, apoiando todo o tipo de manifestações 
realizadas.
“Este encontro permitiu que se fizesse um intercâmbio 
desportivo entre habitantes do concelho, o que aliás vai de 
encontro ao nosso objectivo de levar o desporto e as suas 
diferentes modalidades a todos os lugares do concelho”, 
explicou o Presidente da Câmara.
Deste encontro saíram apuradas 16 duplas que representaram o 
concelho no Regional de Gira-Volei que se realizou no passado 
dia 23 de Maio, na Av. Dr. Augusto Brito, em Mondim de Basto.

NÚCLEO MEXA-SE ATRAI CADA VEZ 
MAIS PRATICANTES

Consciente de que a prática desportiva é hoje um indicador de 
desenvolvimento, um factor de qualidade de vida e também, 
uma condição para a formação integral da pessoa humana, a 
Câmara Municipal de Mondim de Basto tem vindo a criar as 
condições necessárias para que a promoção e dinamização da 
actividade físico/desportiva, se realize de forma integrada e 
continuada, indo ao encontro das necessidades da população do 
concelho.
O núcleo MEXA-SE é disso exemplo. Criado em 2007, funciona 
em horário pós-laboral para permitir que pessoas activas e de 
faixas etárias distintas, tenham possibilidade de praticar 
exercício físico.
Este núcleo conta com cerca de 50 elementos que, 
assiduamente, às segundas e quartas-feira, despendem de uma 
hora para relaxar e confraternizar, ao mesmo tempo que se 
exercitam.
Lurdes e Aurora integram o núcleo MEXA-SE desde a sua 
formação e não poupam elogios à iniciativa “o convívio é óptimo 
e ajuda a aliviar a tensão depois de um dia de trabalho”, revela 
Aurora. Entusiasmada, Lurdes não coloca a hipótese de 
abandonar o grupo e sugere que “o ideal era mesmo estender 
esta actividade por mais um dia na semana”. 
A frequência nestas actividades é gratuita e monitorizada por 
profissionais da área do Desporto. Todos os atletas inscritos 
beneficiam de um seguro desportivo e são sujeitos a exames de 
avaliação da sua condição física.
“Apostamos numa política desportiva inclusiva, isto é, que 
promova e que garanta a participação desportiva de todos. 
Existe uma aposta clara na formação desportiva dos jovens, nas 
mais diversas áreas de actividade, sem esquecer no entanto, a 
população em geral, nomeadamente a população sénior, para os 
quais são organizados programas regulares devidamente 
orientados”, explica o Presidente da Câmara.
Os interessados poderão efectuar a sua inscrição, em qualquer 
altura, na Câmara Municipal.
Pratique desporto, nós apoiamos!

ENCONTRO REGIONAL DE GIRA-VOLEI

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO
 DA AUTARQUIA APROVADO EM 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

No passado dia 19 de Abril, foi apresentado à Assembleia Municipal, 
o Plano de Saneamento Financeiro para o Município de Mondim de 
Basto. O  documento mereceu o voto favorável de 20 membros, 
sendo que os restantes 3 optaram pela abstenção. Com esta 
votação, o Município deu um importante passo num processo que 
visa dotar a autarquia de capacidade financeira para responder a 
inúmeros compromissos assumidos nos últimos anos. 
Os elevados níveis de despesa corrente observados no Município de 
Mondim de Basto conduziram a uma situação financeira muito 
difícil, apresentando um passivo de curto prazo elevado, 
particularmente a fornecedores. 
Desde o primeiro momento assumimos o saneamento financeiro da 
autarquia como um dos compromissos prioritários. Por isso mesmo 
iniciamos o processo de auditoria externa às contas do município, 
logo nos primeiros meses de mandato. O resultado dessa auditoria 
apontou para uma dívida na ordem dos 19Milhões de Euros. Do total 
identificado, 15Milhões são dívidas de curto prazo. Perante tal 
diagnóstico, a solução proposta no Plano de Saneamento 
Financeiro passa pela contratação de um empréstimo financeiro de 
13,5Milhões de Euros a pagar durante os próximos 12 anos.
Esta verba permitirá à autarquia cumprir junto dos inúmeros 
fornecedores, alguns deles locais, que esperam legitimamente há 
anos por esta solução. Para muitos deles, a solução deste grave 
problema,  significa continuar de portas abertas. Para a autarquia, 
será o recuperar do respeito e confiança dos fornecedores, com 
uma forte redução do prazo médio de pagamento.
Poucos acreditariam que este executivo tivesse a coragem de levar 
avante este Plano de Saneamento Financeiro. É importante referir, 
que o Plano apresentado condicionará o futuro da gestão do nosso 
concelho nos próximos 12 anos. São 12 anos a pagar mensalmente o 
empréstimo contratado, ao qual se somam alguns empréstimos 
contratados anteriormente, que conscientemente se optou por não 
renegociar, atendendo ao elevado aumento dos SPREADS, após o 
início da crise que actualmente atravessamos. 
Foi nossa preocupação que o nosso Concelho continuasse a ter 
condições para usufruir das verbas do QREN, que encerra em 2013. 
Este era um ponto fundamental para nós. Por isso mesmo, e de 
acordo com a lei, optamos por um período de carência de 3 anos. 
Esta opção revela-se fundamental para a estratégia do executivo 
que aponta para um investimento na ordem dos 14Milhões de Euros 
até 2014. 
O Plano de Saneamento incluí também uma série de compromissos 
de Contenção da Despesa Corrente, que visam a consolidação das 
contas. A título informativo algumas dessas medidas serão:
- Melhoria  na gestão dos recursos humanos, com a redução das 
horas extraordinárias e ajudas de custo, qualificação e melhorias 
das condições de trabalho e uma redução do número de 
colaboradores com a aplicação da regra de contratação de um 
funcionário por cada duas aposentações ou desvinculações. 
- Redução dos custos com fornecimentos e serviços externos, que 
passam pela criação de uma central de compras municipal, redução 
das despesas com energia, transportes, comunicações e seguros, e 
a renegociação dos contratos de prestação de serviços ao 
Município. 
- Formulação de critérios objectivos para a atribuição de apoios e 
subsídios por via da sua regulamentação.
O plano aprovado será agora remetido para o Tribunal de Contas. 
Este será o último passo para que todo este processo possa ser uma 
realidade.

€

Se pretende começar a receber gratuitamente o 
Boletim Municipal “PRIMAVERA”, assim como 
outras informações acerca do Município, preencha 
e recorte este postal.
Envie ou entregue no:
Gabinete de Comunicação e Imagem
Câmara Municipal de Mondim de Basto
Largo Conde de Vila Real
4880-236 Mondim de Basto

nome

morada

cod. postal

e-mail tlm.

NOTA: Podem ser indicados contactos de familiares ou amigos que, residentes no 
estrangeiro, pretendam receber as novas informações.

Deseja começar a receber a 

“PRIMAVERA” via correio?

Sim             Não

Deseja receber outras informações das 

actividades da Câmara via e-mail ou 

SMS?

Sim             Não

INSCRIÇÕES ABERTAS
ATÉ AO DIA 11 DE JUNHO

O Plano de Saneamento Financeiro da 
Autarquia ultrapassou mais uma 
etapa, ao ser aprovado por larga 
maioria na Assembleia Municipal de 
19 de Abril. Aguardamos agora pelo 
parecer do Tribunal de Contas. 

A  c o n t r i b u i r  p a r a  o s  
constrangimentos orçamentais, 
continua a conjuntura, que agora 

levou o governo a cortar 2,5% nas transferências para as 
autarquias, que no caso de Mondim, soma ao corte de 10%, já 
aqui abordado, fruto de incumprimentos em 2009.

O empenho na contenção orçamental é, mais do que 
nunca, uma prioridade de modo a garantir a sustentabilidade da 
nossa autarquia:

Estamos a rever todos os contratos de prestação de 
serviços. Conseguimos reduzir os valores contratuais em muitos 
deles, suspendemos outros, estando alguns em fase negocial. 

Perante a saída de oito trabalhadores, três deles 
técnicos superiores, optamos pela não admissão de 
nenhum novo colaborador.

Elaboramos um levantamento de todos os pontos de 
entrega de energia e estamos agora a estudar 
possibilidades de poupança através de iniciativas de 
eficiência energética. Uma significativa poupança nos 
combustíveis também foi conseguida através da adesão 
ao serviço de abastecimento de frota.

Tempo ainda para dar conta das iniciativas que visam 
criar condições para que mais gente, a nossa gente, se fixe no 
nosso Concelho. Foi com esse objectivo em mente, que tomamos 
a decisão de notificar todos os proprietários de lotes não 
construídos na Zona Industrial, da nossa intenção de exercer o 
direito de retorno. Queremos uma Zona Industrial que contribua 
para o crescimento do nosso Concelho, que proporcione 
oportunidades de emprego. Não queremos uma Zona Industrial 
que sirva os interesses da especulação imobiliária. 

Foi também nesse sentido, que assinamos um protocolo 
que prevê a pesquisa de projectos de Empreendedorismo Social 
e Ambiental. Não é possível falar em melhoria das condições de 
vida sem pensar em emprego. Em breve, contamos apresentar 
mais iniciativas que visam a criação do próprio emprego no nosso 
Concelho, assente nos nossos recursos naturais, em respeito 
com o ambiente, essencial para o crescimento sustentável.
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SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ANIMOU CENTENAS DE JOVENS

As comemorações da Semana Municipal da Juventude tiveram início 
no dia 5 de Maio com um programa variado, que animou as centenas 
de jovens que, durante três dias, participaram nas actividades 
propostas pela Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas e a 
Associação de Estudantes.

A Vereadora, Teresa Rabiço, aproveitou a ocasião para lembrar que o 
ano de 2010 está a ser dedicado, em toda a Europa, ao Combate à 
Pobreza e Exclusão Social, tendo apelado e motivado os jovens para 
esta temática, fazendo-lhes ver que “ninguém é pobre sozinho” e que 
“a solidariedade e o voluntariado são valores que ajudam a minorar a 
pobreza”. Apelou ainda à força e à generosidade dos jovens na 
construção de um mundo mais justo.
O dia 6 de Maio foi dedicado à temática da “Saúde e Sexualidade”. O 
recinto da Escola EB 2,3/S recebeu uma Unidade Móvel do IPJ, com 
técnicos especializados na área da saúde juvenil que, durante todo o 
dia, atenderam e aconselharam os jovens alunos. Ao longo da tarde, 

estes jovens tiveram ainda oportunidade de expor a sua opinião 
relativamente ao tema proposto para debate: “A Implementação da 
Educação Sexual no Meio Escolar “.
A torre multi-actividades do Centro de Recrutamento de Braga, 
instalada na Zona Verde, permitiu aos interessados a realização de 
actividades lúdicas como o slide e escalada. Tempo ainda para obter 
informação relativa ao funcionamento das estruturas militares, 
interagir e trocar impressões com os soldados presentes sobre a 
possibilidade de iniciarem uma carreira militar.
E porque estes dias foram programados para proporcionar aos jovens 
meios e oportunidades para poderem fazer as suas escolhas com 
consciência,  no último dia de actividades três técnicas do projecto 
“Cidade das Profissões”, realizaram sessões especializadas de 
orientação. .
O desfile de moda protagonizado pelos alunos da Escola EB 2,3/S e 
animado pelo Dj Radu Concescu da Moldávia, completou os festejos 
destas jornadas que conseguiram envolver e cativar centenas de 
jovens de todo o concelho.

MONDIM VAI INVESTIR CERCA DE 3 MILHÕES 
DE EUROS NA REGENERAÇÃO URBANA

No dia 25 de Maio foi apresentado à 
comunidade mondinense, o Projecto de 
Regeneração Urbana do Núcleo Histórico e da 
Vila de Mondim de Basto.
Este projecto que incide, genericamente, 
sobre a renovação e modernização dos 
espaços públicos da Vila, inclui intervenções 
ao nível da  repavimentação da rede viária, 
criação de estacionamento, supressão de 
barreiras arquitectónicas, melhoria da 
iluminação pública, renovação da sinalização 
e marcas rodoviárias e correcção geométrica 
de intercepções viárias (rotundas e 
cruzamentos).

“A aposta na renovação e modernização da 
estrutura de mobilidade da Vila, visa dotá-la 
com maiores níveis de conforto e segurança, 
melhorar a qualidade visual da paisagem 
urbana e, sobretudo, a mobilidade viária e 
pedonal”, explicou o Presidente da Câmara, 
Humberto Cerqueira.
O projecto de Regeneração Urbana das 
operações Núcleo Histórico e Vila de Mondim 
de Basto está orçado em cerca de € 
2.800.000,00, sendo de execução financeira 
m u n i c i p a l ,  c o m  7 0 %  d e s t e  v a l o r  
comparticipado pelo QREN.
Com início previsto para o final do ano de 
2010, as obras devem estar concluídas no 
prazo de 2 anos.
O Eng.º Carlos Duarte Oliveira, representante 
da CCDR-N, teve oportunidade de elogiar o 
profissionalismo e empenho dos técnicos 
responsáveis pelo projecto, mas também da 
participação cívica da plateia presente.
Segue-se agora um período de participação 
pública, que decorre de 26 de Maio a 14 de 
Junho, no Departamento de Urbanismo, das 
09:30h às 13:00 horas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOVE ACTIVIDADES
 COM ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA

A Biblioteca Municipal iniciou, no dia 12 de Abril, uma actividade 
pedagógica junto das escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do 
Concelho, que designou de "Contos contados". 
Esta iniciativa, que decorre semanalmente, tem como principal 
objectivo despertar nas crianças o interesse pela leitura, 
proporcionando-lhes ambiências sensitivas que lhes permitam entrar 
no mundo mágico dos livros.
“Contos contados” é o primeiro programa de promoção de leitura da 
Biblioteca Municipal de Mondim de Basto que se prolonga até ao final 
do mês de Junho.
Entretanto, no âmbito de uma candidatura ao Programa de Acções de 
Promoção da Leitura – Itinerâncias 2010, lançado pela Direcção Geral 
do Livro e das Bibliotecas, a Biblioteca Municipal foi contemplada 
com um atelier de Promoção da Leitura intitulado “A nova história de 
dois contadores de histórias”, da autoria de Jorge Alonso. 
Este atelier foi apresentado no passado dia 17 de Maio, na Casa da 
Cultura aos alunos do 3º ano da Escola do Barrio e aos alunos do 4º 
ano da Escola da Igreja e teve como principal objectivo estimular a 
criação narrativa e o desenvolvimento da expressão oral e escrita 
junto destes alunos. 

ACÇÕES DE LIMPEZA E REFLORESTAÇÃO

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ANTIGA 
LIXEIRA DE PARADELA

LIMPEZA DO PERCURSO PEDESTRE
ATEI - SRA DA GRAÇA

VIVEIRO FLORESTAL MUNICIPAL
SEMENTEIRA DE BOLOTAS

QUEIMADAS CONTROLADAS

CÂMARA MUNICIPAL CEDE RECURSOS HUMANOS AO 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS

Por deliberação tomada em reunião de 
Câmara de 8 de Fevereiro de 2010, a Câmara 
Municipal celebrou no passado dia 17 de 
Maio um protocolo de colaboração com o 
Agrupamento Vertical de Escolas do 
concelho.
O referido protocolo define, concretamente, 

os termos de cedência de recursos humanos do quadro privativo da 
Câmara Municipal ao Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de 
Basto, sem que daí resulte qualquer encargo financeiro para cada 
uma das partes.
Assim, para a execução dos trabalhos previstos, a Câmara Municipal 
compromete-se a disponibilizar um jurista do seu quadro de pessoal 
privativo, para proceder ao apoio jurídico que se afigurar necessário; 
um psicólogo para fazer a avaliação e acompanhamento psicológico a 
crianças e jovens, pertencentes ao Agrupamento e o  número de 
assistentes operacionais que se venha a revelar necessário ao arranjo 
dos espaços exteriores/jardins do referido Agrupamento de Escolas.
Por sua vez, o Agrupamento Vertical de Escolas disponibilizará a estes 
funcionários, todas as ferramentas e meios para execução dos 
trabalhos que pretende ver realizados, sendo também responsável 
pela apresentação trimestral de um relatório de todos os trabalhos 
desenvolvidos pelos mesmos.
Humberto Cerqueira justificou tratar-se de um protocolo “que 
assenta no princípio do racional e eficiente aproveitamento dos 
recursos públicos existentes e do eficaz relacionamento institucional, 
entre duas entidades com competências e atribuições partilhadas na 
área da Educação”.

CÂMARA ADQUIRE  RETROESCAVADORA

CENTRO ESCOLAR AVANÇA A BOM RITMO

A Câmara Municipal adquiriu, recentemente, uma retroescavadora nova 
que começou imediatamente a operar, de forma a melhorar e agilizar os 
serviços prestados à comunidade.

A obra de construção do Centro Escolar de 
Mondim de Basto encontra-se  na fase de 
acabamentos. A colocação de caixilharias e 
vidros está concluída, sendo já visíveis os 
t raba lhos  de  ar ran jos  exter iores ,  
nomeadamente a execução de muros de 
contenção. 
Relembramos que é objectivo do executivo 
que o novo Centro Escolar entre em 
funcionamento em Setembro de 2010, 
servindo os mais de 300 alunos das 
freguesias de Atei, Mondim e Paradança.

A Escola de Música de Saint-Avertin visitou o concelho 
de Mondim de Basto, entre os dias 6 e 10 de Abril, num 
intercâmbio cultural que permitiu uma maior 
aproximação dos alunos da Escola de Música 
Municipal com os alunos da sua congénere francesa. 

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, na 
cerimónia de acolhimento teve oportunidade de 
manifestar a sua intenção de “intensificar os laços de 
amizade com o Município de Saint-Avertin”, 
reconhecendo que “a troca de culturas e experiências 
enriquece um povo e contribui para a unificação das 
relações numa Europa que se pretende mais forte”. 
A visita terminou com um concerto na noite de 9 de 
Abril, oferecido pela Escola de Música de Saint-Avertin 
à população mondinense.

MONDIM DE BASTO RECEBEU 
ESCOLA DE MÚSICA DE SAINT-AVERTIN

A Biblioteca Municipal de Mondim de 
Basto deu início, no passado dia 28 de 
Abril, a uma campanha de recolha de 
livros, jogos, CD's, DVD's e revistas 
usados.
Esta iniciativa visa chamar a atenção para 
a importância destes materiais como bens 
c u l t u r a i s ,  e s s e n c i a i s  p a r a  o  
desenvolvimento da literacia, ao mesmo 
tempo que permitirá a sua preservação e 
partilha.
Os interessados em aderir a esta 
campanha poderão depositar os seus 
materiais, independentemente do 
género, nos pontos de recolha instalados 
na Câmara Municipal, no Posto de 
Turismo, no Espaço Internet e nas Escolas 
e Jardins-de-Infância do concelho.
Para qualquer informação adicional 
disponibilizamos os seguintes contactos: 

CAMPANHA DE RECOLHA DE 
LIVROS USADOS
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I ENCONTRO DO MEL E DA BROA FOI UM ÊXITO

O I Encontro do Mel e da Broa, promovido pelo município de Mondim 
de Basto, revelou-se um importante meio de divulgação e promoção 
dos produtos que têm marcado a tradição gastronómica do concelho.
Durante os três dias do Encontro, estiveram representados mais de 30 
produtores de mel e broa do concelho, que proporcionaram aos 
visitantes momentos únicos de degustação e partilha de saberes.
Na sessão de inauguração do certame, o presidente da autarquia, 
Humberto Cerqueira, mostrou-se empenhado em manter os usos e 
costumes da região, justificando que “a realização deste Encontro 
pretende valorizar os produtos genuínos que ainda possuímos e que 
são uma marca das nossas gentes, dos nossos usos e costumes. No 
caso concreto do Mel, acreditamos que ele poderá a curto prazo 
recuperar alguma da importância que já teve no concelho. Num 
tempo onde muito se fala de sustentabilidade, Mondim pode, e deve, 
voltar a olhar para o Mel, e todos os seus sub-produtos, como uma 
óptima oportunidade de negócio. Acresce ainda, todo o património 
etnográfico e arqueológico associado, ao qual daremos especial 
atenção nos próximos tempos. Serão factores de atracção turística 

MÊS GASTRONÓMICO “PANELA AO LUME”
Os fins-de-semana de Abril foram dedicados à gastronomia tradicional. 
“Panela ao Lume” foi o nome do programa gastronómico que levou à mesa dos 
11 restaurantes aderentes, os pratos mais representativos do concelho: o 
cabrito e a cabra, os milhos ricos, a maronesa e as couves com feijões. 
Durante estes fins-de-semana a animação foi rica e variada: no dia 10 de Abril o 
Grupo de Concertinas percorreu os restaurantes que aderiram ao programa 
gastronómico para animar os presentes e no dia 11 os Jogos Populares, na Zona 
Verde e o concerto do “Coro Millenium”, na Igreja Matriz completaram a tarde 
de animação. No dia 19 de Abril inaugurou, na Câmara Municipal, a exposição 
“Murais de Abril”, que esteve patente ao público até ao dia 21 de Maio.
Dinamizar o sector da restauração numa época de menor procura foi o principal 
objectivo da iniciativa, que mereceu a aprovação de todos quantos acederam 
ao convite e participaram num mês recheado de sabor e animação.

MUNICÍPIO ADERE A PROJECTO DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA “A MINHA RUA”
O Município de Mondim de Basto integra, desde o passado dia 4 de Maio, o projecto “A 
Minha Rua”.
“A Minha Rua” é um projecto de participação cívica que permite aos cidadãos dar 
conhecimento à autarquia das mais variadas situações relativas a espaços públicos, desde a 
iluminação a caminhos, passando por veículos abandonados ou pela recolha de 
electrodomésticos em fim de vida.
Este serviço está agora disponível na página de internet do município, num espaço reservado 
ao munícipe, em http://municipio.mondimdebasto.pt , o que permite que qualquer pessoa, 
a qualquer momento, relate com texto ou fotografia determinada situação, sendo depois 
informada, via e-mail, sobre o processo e eventual resolução do problema.
Esta iniciativa insere-se num conjunto de medidas que o executivo pretende implementar, 
no sentido de aproximar os munícipes dos processos de decisão. Com esta gestão de 
proximidade, a resolução atempada dos problemas sentidos pelos munícipes será 
certamente mais eficaz. 
Mondim de Basto integra assim o conjunto de 35 autarquias que já são abrangidas pela 
iniciativa.

AJUDE A 
A CUIDAR DA SUA RUA!

SUA CÂMARA 

PORTAL DO CIDADÃO

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À BIBLIOTECA MUNICIPAL

Abril, mês dos sabores!

com toda a certeza”. 
O Director Regional Adjunto de Agricultura e Pescas do Norte, Dr. 
António Manuel Graça, e o Governador Civil de Vila Real, Dr. 
Alexandre Chaves, que também presidiram à sessão, incentivaram e 
elogiaram a aposta neste tipo de eventos, como forma de promoção 
das tradições locais.
A animação destes dias esteve a cargo do Grupo Folclórico e 
Recreativo de Vilarinho, do grupo de Gaiteiros “A Trouxa Mouxa” e da 
Banda Filarmónica de Mateus.
Do programa de animação destaca-se ainda as jornadas temáticas 
dirigidas para o público escolar, as jornadas técnicas para apicultores e 
o concurso que premiou os três meles mais apreciados pelo júri, 
composto por membros da Direcção Regional de Agricultura.
A exposição alusiva às silhas do concelho, que esteve em exibição no 
recinto do Encontro do Mel e da Broa e a visita às silhas das freguesias 
de Ermelo e Pardelhas, permitiram, ao mesmo tempo, marcar o  Dia 
Internacional de Monumentos e Sítios, que se comemorou a 18 de 
Abril.

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

O QUE É?

OBJECTIVOS

Órgão consultivo do Município de Mondim de Basto para as questões 
relacionadas com a política de Juventude. 

> Colaborar na definição e execução das políticas municipais de 
Juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras 
políticas sectoriais, nomeadamente nas áreas do emprego e formação 
profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, 
desporto, saúde e acção social; 
> Assegurar a audição e representação das entidades públicas e 
privadas que, no âmbito municipal, prosseguem atribuições relativas 
à Juventude;
> Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos 
indicadores económicos, sociais e culturais relativos à Juventude; 
> Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e 
necessidades da população jovem residente na área do Município de 
Mondim de Basto;
> Promover a divulgação de trabalhos de investigação relativos à 
Juventude; 
> Promover, no concelho, iniciativas sobre a Juventude;
> Colaborar com os órgãos do Município no exercício das 
competências destes, relacionadas com a Juventude; 
> Incentivar e apoiar a actividade associativa juvenil, assegurando a 
sua representação junto dos órgãos autárquicos, bem como junto de 
outras entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; 

> Promover a colaboração entre as associações juvenis concelhias no 
seu âmbito de actuação;
> Promover medidas e acções conducentes à afirmação da capacidade 
organizativa, criativa e inovadora dos jovens.

Emitir pareceres sobre as seguintes matérias: 
> Linhas de orientação geral da política municipal para a Juventude, 
constantes do plano anual de actividades; 
> Orçamento municipal, no que respeita às dotações afectas às 
políticas de Juventude e às políticas sectoriais com aquela conexas; 
> Projectos de regulamentos e posturas municipais que versem sobre 
matérias que respeitem às políticas de Juventude.

> O Presidente da Câmara Municipal, que preside.
> Um membro da assembleia municipal de cada partido ou grupo de 
cidadãos eleitores representados na assembleia municipal.
> O representante do Município no Conselho Regional de Juventude.
> Um representante de cada organização de juventude partidária com 
representação nos órgãos do Município. 
> Um representante de cada associação juvenil com sede no Município 
inscrita no Registo Nacional de Associações Jovens (RNAJ).
>  Um representante da Associação de estudantes do Agrupamento 
Vertical de Escolas de Mondim de Basto.
> Um representante de cada associação jovem e equiparadas a 
associações juvenis, nos termos do n.º3 do artigo 3.º da Lei n.º 
23/2006, de 23 de Junho, de âmbito nacional.

Regulamento apresentado pela Câmara e aprovado pela Assembleia 
Municipal na reunião de 27 de Fevereiro de 2010.

COMPETÊNCIAS

QUEM INTEGRA?

PONTO DE SITUAÇÃO

A Câmara Municipal de Mondim de Basto formalizou, no passado dia 
18 de Maio, com o Governo Civil de Vila Real e a Fundação EDP e IES  um 
protocolo de promoção do desenvolvimento local, que prevê a 
identificação de projectos de valor e transformação social e ambiental, 
no concelho.
Na sessão de assinatura o Senhor Governador Civil de Vila Real, Dr. 
Alexandre Chaves, teve oportunidade de explicar que “esta é uma 
proposta para a implementação da pesquisa Empreendedorismo 
Social + em 7 municípios piloto e pioneiros no distrito de Vila Rea. No 
decorrer de 201.É um projecto que agrega e acrescenta valor social, 
económico e ambiental pelas parcerias que pressupõe, pela geração 
de conhecimento, pelo reconhecimento de agentes locais de 

transformação social e ambiental”.
A aposta neste projecto possibilitará a identificação e partilha de 
melhores soluções para os problemas existentes; a obtenção de um 
sector social e ambiental mais dinâmico, eficaz e vocacionado para o 
trabalho em parceria e a visibilidade da região de Trás os Montes 
associada à inovação, empreendedorismo e projectos de actuação 
social e ambiental exemplares.
Humberto Cerqueira explicou que o objectivo da autarquia é “apostar 
na capacidade empreendedora do nosso Município, das nossas 
gentes, especialmente dos recém-licenciados e aproveitar as inúmeras 
potencial idades locais ,  como verdadeiros motores de 
desenvolvimento”.
Na mesma ocasião foi feita uma recepção ao grupo de alunas da escola 
EB 2,3/S que, com o projecto “Juventude+Activa”, alcançaram o 
terceiro lugar no concurso promovido pela Fundação EDP.
A presidente da mini-empresa criada no âmbito do projecto escolar 
explicou tratar-se de “uma empresa de serviços que incluiu 
babysitting, acompanhamento de idosos, limpezas e até 
pagamentos”.
O projecto decorreu nas áreas onde a EDP está a desenvolver 
empreendimentos hidroeléctricos e teve como objectivos aproximar 
as escolas do mundo empresarial, capacitar os jovens para entrarem 
no mercado de trabalho e promover o auto-emprego na região.

CÂMARA MUNICIPAL APOSTA EM PROJECTOS DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL


