Ata da Reunião Extraordinária da
Câmara Municipal do Concelho de
Figueira Castelo Rodrigo, realizada a
vinte e quatro de setembro de dois mil
e catorze.

------ Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas onze horas
e quinze minutos, neste edifício dos Paços do Município, comigo, Liliana Freitas Fareleira
Rebelo, Assistente Técnica desta Câmara Municipal, compareceram os Srs. Dr. António Alberto
Raposo Morgado, Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Nelson Rebolho Bolota, Dr. António
Edmundo Freire Ribeiro e a Senhora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, Vereadores Efetivos,
para a realização de uma reunião extraordinária. --------------------------------------------------------- --------------------------------- Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------- Não esteve presente nesta reunião o Sr. Presidente da Câmara Dr. Paulo José Gomes
Langrouva, por se encontrar numa outra reunião. -------------------------------------------------------- Presidiu a esta reunião O Sr. Vice-Presidente da Câmara Dr. António Alberto Raposo
Morgado, deu início à reunião, saudando e agradecendo a presença de todos.----------------------- O Sr. Vice-Presidente referiu que a marcação desta reunião para esta data se deve ao facto
desta proposta de Candidatura ao Projeto “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica –
Zasnet”, necessitar de ser aprovada antes do dia trinta deste mês. ------------------------------------ Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, pedindo um
esclarecimento sobre a realização do evento da venda de produtos que se irá realizar no pavilhão
dos desportos, no próximo fim de semana. O Sr. Vereador questionou se se trata de um evento
organizado pela Câmara Municipal ou se é organizado por particulares e em que condições é que
se realiza, pois a cedência de espaço para a ocupação e venda de produtos não lhe parece muito
apropriado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Eng.º Nelson Rebolho Bolota, para dizer que não tinha
conhecimento desta situação mas comprometendo-se a analisar a situação e dar uma resposta na
próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Dr.ª Sandra Monique Beato Pereira, para dizer que
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relativamente às atividades curriculares, tendo conhecimento que ainda não começaram e que
foram colocados concursos na plataforma, entretanto foi anulado e lançado um novo concurso,
querendo saber o porquê e quando é que prevêem o início das Atividades de Enriquecimento
Extra Curricular? ----------------------------------------------------------------------------------------------Tomou novamente a palavra o Sr. Vereador Eng.º Nelson Rebolho Bolota, para dizer que
relativamente às Atividades de Enriquecimento Extra Curricular, não tem elementos suficientes
para responder, mas que na próxima reunião de câmara responderá a estas questões. ---------------------------------------------------- Ordem do Dia --------------------------------------------------PROPOSTA Nº 1/2014/ VCM/MANDATO 2013-2017- Candidatura ao Projeto
“Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica – Zasnet” ---------------------------------Pelo Sr. Vice- Presidente foi presente à Câmara a Proposta n.º 1/2014 - VCM/MANDATO
2013-2017 – referente, à Candidatura ao Projeto “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta
Ibérica – Zasnet”, que a seguir se transcreve:-------------------------------------------------------------- Considerando a reunião tida entre os representantes dos quatro Municípios do Parque
Natural do Douro Internacional o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e
Conservação da Natureza o Presidente da Diputacion de Salamanca, Francisco Javier Iglesias
García, o Presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, o Presidente da Câmara de Vinhais,
Américo Pereira, da representante do ICNF e interlocutora para o programa M.a.B da UNESCO,
Anabela Trindade propondo-se a aprovação em sede do órgão executivo da cada Município a
aprovação da candidatura ao projeto “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica Zasnet” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando os manifestos benefícios para a região de Figueira de Castelo Rodrigo na
candidatura ao projeto supra; --------------------------------------------------------------------------------Considerando as linhas orientadoras do projeto apensas à presente proposta; ----------------Proponho que seja aprovada a candidatura do Município de Figueira de Castelo
Rodrigo ao projeto “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica – Zasnet. --------Os quatro municípios do Parque Natural do Douro Internacional, Miranda do Douro,
Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Figueira Castelo Rodrigo, representados pelos
Presidentes de Câmara, Artur Nunes, Francisco Guimarães, Maria do Céu Quintas e Vereador,
Nelson Bolota, respetivamente, reuniram em Lisboa, no dia 18 de Setembro de 2014, às 18
horas na presença do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da
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Natureza, Miguel de Castro Neto, do Presidente da Diputacion de Salamanca, Francisco Javier
Iglesias García, do Presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, do Presidente da Câmara
de Vinhais, Américo Pereira, da representante do ICNF e interlocutora para o programa M.a.B
da UNESCO, Anabela Trindade, decidiram conjuntamente propor às respetivas Reuniões de
Câmara o apoio à candidatura da “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica, tendo
em conta as seguintes considerações: ---------------------------------------------------------------------- - Foi dada a garantia que o Governo Português apoia esta candidatura. ----------------------- - Foi dada a garantia que o projeto será apresentado conjuntamente pelo Governo
Português e pelo Governo Espanhol até ao final do mês de Setembro do presente ano, em Paris,
França. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Foi dada a garantia de que o projeto cumpre todos os requisitos para ser aprovado. ------- - Foi dada a garantia de captação de financiamentos adicionais além dos previstos. -------- - Foi dada a garantia que a UNESCO não colocará restrições na área de implantação da
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica. --------------------------------------------------- Proposta da Candidatura ao Projeto “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica
– Zasnet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- As Reservas da Biosfera são territórios a promover o desenvolvimento sustentável com
base na atividade das comunidades locais e no conhecimento científico. Esta é a orientação da
UNESCO para a criação e funcionamento de Reservas da Biosfera desde 1995.-------------------- No funcionamento das Reservas da Biosfera é importante a participação das comunidades
locais como os agentes responsáveis pela planificação e gestão do território. ----------------------- As Reservas da Biosfera procuram integrar três funções principais: --------------------------- - Conservação dos recursos naturais e culturais; -------------------------------------------------- -Desenvolvimento económico; ----------------------------------------------------------------------- - Apoio logístico (investigação, ensino e aprendizagem, intercâmbio e comunicação).
------ As principais razões pelas quais esta candidatura é uma mais-valia para o território: ------- - As Reservas da Biosfera são uma marca reconhecida mundialmente. ------------------------ - Trata-se de um projeto de cooperação transfronteiriça com Espanha (Salamanca e
Zamora) que para além do desenvolvimento de ações conjuntas possibilita a promoção turística
conjunta do território nos dois lados da fronteira. Há também a possibilidade de figurar no site
Spain.info (http://www.spain.info/pt/que-quieres/naturaleza/). Este portal tem 11 milhões de
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visitas anuais e 33 milhões de páginas visualizadas e que tem uma seção destinada para
promoção das reservas da biosfera onde também figuram as transfronteiriças; ----------------------- A candidatura não tem qualquer restrição adicional sobre o território; ------------------------ Valor acrescentado para os produtos da Reserva da Biosfera - Através desta classificação
os produtos poderão utilizar a marca da Reserva da Biosfera e da UNESCO; ------------------------ O território poderá ser beneficiado com financiamentos adicionais; --------------------------- A figura de Reserva da biosfera poderá ser uma ferramenta para os municípios utilizarem
no sentido de gerir os conflitos entre a população local e as autoridades nacionais. ----------------Para o apoio ao Projeto da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica, ficará o
mesmo condicionado à declaração, a anexar à ficha de apoio, onde devem constar
expressamente os seguintes pontos: -------------------------------------------------------------------------- A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica não pode ser impeditiva de
diminuir as restrições existentes no território; -------------------------------------------------------------- A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica não implica restrições adicionais
ao território.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica não define regras de ordenamento
do território ou de utilização de recursos, ficando essas matérias na competência das entidades
que atualmente são responsáveis pela mesma. ------------------------------------------------------------- Ficará em aberto o compromisso de saída da Reserva da Biosfera Transfronteiriça
Meseta Ibérica se o município ou as suas populações assim o entenderem. --------------------------- A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica não implica qualquer custo
financeiro para o município. ---------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, para informar o
executivo que em relação a este tema, em dois mil e doze com as consultas que fizeram
iniciaram procedimentos tendentes às vantagens que teriam para o Município de Figueira de
Castelo Rodrigo em relação à Biosfera e à situação da UNESCO pela distinção e internalização
do território designadamente para o território, designadamente para o turismo. Pesquisaram que
havia um caso de sucesso no Município de Santana na ilha da Madeira. Efetivamente o Sr.
Presidente de Santana na altura o Dr. Rui Moisés, disse que já éramos um parque da Biosfera e
que só precisávamos dos procedimentos para a classificação, pois já tínhamos produtos
endógenos, estávamos a trabalhar no Vale do Côa. Existe um protocolo de colaboração entre o
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município de Figueira e Santana em Março de dois mil e treze que ainda se encontra em vigor,
para eles fazerem acompanhamento e nos darem conta da sua experiência. ------------------------- Disse ainda o Sr. Vereador Dr. António Edmundo Freire Ribeiro, que olharam a volta e
pensaram que Figueira de Castelo Rodrigo tem uma rede natura muito interessante e uma parte
classificada com muita importância, mas fazia todo o sentido aderir com o Parque Natural do
Douro Internacional. Castelo Branco e a Estremadura já fizeram candidatura da Biosfera e
UNESCO. Disse ainda que é uma iniciativa muito boa e para ganhar dimensão que não seja só
do município e sim da região sobretudo transfronteiriça para a união europeia. Mas por outro
lado Macedo de Cavaleiros aderiu sozinho, ficando a dúvida sobre o porquê desta adesão
isolada, pois Macedo é pouco maior que Figueira. ------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Sr. Vice- Presidente para dizer que dos geoparques que conhece a nível
nacional, o do Tejo Internacional e o de Arouca, já estão há muito tempo a trabalhar neste
domínio, pois eles partem de uma base que são fenómenos geológicos extraordinários que tem
um interesse muito importante quer para a sua reservação quer para desenvolvimento económico
da região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Eng.º Nelson Rebolho Bolota, para dizer que ao aderirem
este projeto pensa que só trará vantagens para o nosso conselho, tanto a nível económico como
turístico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara, depois de analisar a presente proposta, deliberou a sua aprovação por
unanimidade de votos dos membros presentes. ----------------------------------------------------------- ------------------------ Aprovação da ata em minuta ---------------------------------------------- A Câmara, deliberou por unanimidade de votos dos membros presentes, que fosse esta ata
aprovada em minuta nos termos do disposto do n.º3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento ------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a
reunião, quando eram onze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada por mim, Liliana Freitas Fareleira Rebelo, Assistente Técnica desta Câmara Municipal,
que a secretariei e redigi, e pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. António Alberto
Raposo Morgado.-----------------------------------------------------------------------------------------
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