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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2014 

 

 

1. Análise das Grandes Opções do Plano 

 

A Autarquia pretende neste orçamento incutir uma ênfase maior na resposta social a vários níveis, assim 

como ao nível do desenvolvimento económico e coesão territorial.  

 

De seguida enumeraremos de forma sintética as várias acções que se pretendem concretizar ao nível 

das várias áreas de actuação municipal: 

 

EDUCAÇÃO 

• Promover uma maior articulação entre os vários parceiros do Conselho Municipal de Educação 

• Reforçar a acção social escolar através do apoio à aquisição de material didáctico, dinamizar o 

banco de livros usados, melhorar o programa de disponibilização de fruta para as crianças e 

implementar os programas de saúde escolar 

• Alargar o apoio aos estudantes do ensino superior através do aumento do nº de bolsas a 

conceder 

• Promover a realização de uma iniciativa que visa premiar e notabilizar os formadores e os 

formandos que se destacam positivamente pela sua qualidade e mérito em cada ano lectivo 

• Abertura da Creche do Parque Empresarial de Padreiro em parceria com a Santa Casa da 

Misericórdia de Arcos de Valdevez 

 

ACÇÃO SOCIAL 

• Reforçar as parcerias no âmbito do Conselho Local de Acção Social 

• Dinamizar o programa de apoio às famílias desfavorecidas, através da comparticipação 

municipal em despesas relacionadas com as rendas, a alimentação, as despesas de saúde e 

educação 

• Manter o apoio financeiro municipal à realização de pequenas obras de reabilitação e melhoria 

do conforto habitacional de agregados familiares com dificuldades económicas 

• Disponibilizar projetos-tipo completos de habitações a custos controlados para famílias 

carenciadas e redução das taxas de licenciamento associadas 

• Pugnar pela melhoria na acessibilidade aos cuidados de saúde  
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• Apoiar as instituições particulares de solidariedade do Concelho nas suas diversas actividades 

sociais 

• Dinamizar a rede de apoio domiciliário, programas de tele-assistência e de pequenas reparações 

domésticas para os idosos e necessitados em parceria com IPSS 

• Apoiar o transporte de pessoas portadoras de deficiência para instituições de acolhimento 

localizadas fora do Concelho, em parceria com IPSS 

• Congregar esforços com a Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez no sentido de se 

obter financiamento para a construção de um Centro de Actividades Ocupacionais e uma 

unidade de alojamento para as pessoas com deficiência nas instalações do Antigo Seminário da 

Confraria Nossa Senhora da Peneda 

 

CULTURA 

• Promover o projecto em torno do pensamento e da obra do Padre Himalaia, que visa o 
desenvolvimento de uma região eco-sustentável. Baseada num modelo organizacional 
cooperativo, em torno de diversas áreas tais como: eficiência energética, tecnológica, saúde, 
nomeadamente a naturopatia, alimentação, pedagogia, agricultura, turismo, cultura, comunidade 
internacional e diáspora, natureza/floresta e desenvolvimento sustentável (arquitetura e 
planeamento local eco-sustentável). Este projecto conta com uma equipa formada por Jacinto 
Rodrigues, onde se pretende envolver diversas entidades, instituições do ensino e associações. 

• Dinamização da actividade cultural realizada na Casa das Artes, junto da população escolar e 
descentralizando pelas freguesias do Concelho 

• Realização e divulgação de iniciativas relativas às comemorações dos 500 anos do Foral do 

Soajo em 2014 e do Concelho em 2015, junto dos arcuenses, envolvendo as escolas e o 

movimento associativo 

• Apoiar as iniciativas culturais e artísticas 

• Apoiar iniciativas de valorização da nossa etnografia, folclore e músicas tradicionais 

 

DESPORTO 

• Apoiar a realização de iniciativas que promovam a prática regular de actividade física, 

nomeadamente junto de crianças, jovens, idosos e pessoas com necessidades 

• Apoiar a realização de um evento que promova actividades desportivas da categoria de 

veteranos 

• Apoiar e intensificar a parceria com as Associações Recreativas e Desportivas no 

desenvolvimento da sua actividade, articulando a realização de diversas actividades pelas 

freguesias 

• Organizar e apoiar a realização de provas desportivas, de impacto regional e nacional, de 

diversas modalidades 
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EMPREGO 

• Aprofundar política de atracção de investimento em parceria com a InCubo e em articulação com 

a AICEP e com as nossas comunidades de emigrantes 

• Promover a implementação de um pacto para a empregabilidade ao nível da CIM do Alto Minho, 

procurando ajustar a oferta formativa à procura e promovendo uma mais fácil inserção de jovens 

e desempregados no mercado de trabalho 

• Lançar um programa de estágios profissionais para recém-licenciados em vários domínios, que 

serão seleccionados com base nas suas ideias de negócio a desenvolver no decurso do estágio, 

com o objectivo de lançarem o seu próprio negócio 

• Apoiar a contratação de pessoas inscritas no Centro de Emprego para colocação ao serviço das 

Freguesias na limpeza e manutenção do espaço pública e rede viária 

• Realização de jornadas de emprego e formação com vista a congregar os vários agentes ao 

nível do emprego e formação e potenciais formandos e desempregados 

• Promover a inovação, criatividade, empreendedorismo e o apoio à criação do auto emprego e 

empresas, em parceria com a In.cubo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

• Dinamizar a criação de um centro de apoio à indústria em parceria com o IPVC 

• Manter os incentivos à atracção de investimento, nomeadamente ao nível da isenção de 

derrama, isenção de taxas de construção e isenção de IMI 

• Criação de uma Via Verde para o Investimento ao nível do processo de licenciamento de 

actividades do comércio, serviços, indústria, agro-pecuária e turismo, o qual consubstancia um 

acompanhamento mais próximo entre o Município e os empresários/promotores e apoio no 

relacionamento com as entidades externas de licenciamento e de apoio ao financiamento 

• Instituir os Empreendimentos de Interesse Municipal, aos quais serão atribuídos um pacote de 

incentivos destinados a apoiar a sua instalação 

• Promover o comércio, em articulação estreita com a ACIAB, através de acções de divulgação e 

do estímulo à participação em programas de financiamento 

• Desenvolver os mercados de proximidade em articulação com a Cooperativa Agrícola, através 

da realização de mercados e feiras de produtos locais e artesanato  

• Apoiar o desenvolvimento florestal através de parcerias com os baldios e as associações 

florestais, tendo em consideração o seu valor ambiental, social e económico 
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• Promover e incentivar as iniciativas empresariais de valorização dos produtos locais, artesanato 

e turismo em espaço rural através da divulgação e apoio no âmbito do próximo Quadro 

Comunitário de Apoio 

• Apoiar na divulgação do banco de terras, em parceria com as entidades responsáveis, facilitando 

o encontro entre os proprietários da terra e quem pretende desenvolver actividade agrícola 

• Promover a política municipal de isenção de IMT na aquisição de habitação própria e 

permanente por parte de jovens até aos 35 anos de idade  

 

TURISMO E AMBIENTE 

• Dinamizar o Conselho Municipal de Turismo, envolvendo todos os parceiros e agentes do sector  

• Dinamização da Porta do Mezio em parceria com a ARDAL 

• Promover o PNPG como espaço de excelência ambiental, potenciando a marca “Reserva da 

Biosfera” da UNESCO 

• Promover e divulgar eventos através de «outdoors» e jornal electrónico e criação de agenda de 

eventos-âncora 

• Desenvolver material promocional do concelho em formato digital e brochuras, site e aplicações 

móveis 

• Dinamizar a realização de eventos de promoção do património histórico, os circuitos turísticos, a 

gastronomia, o vinho verde e o artesanato. 

• Apoiar e acompanhar os investimentos e empreendimentos turísticos a localizarem-se no 

Concelho, bem como as iniciativas de animação turística 

• Dinamizar a iniciativa Pacto de Autarcas, promovendo a excelência ambiental e contribuindo 

para o objectivo de redução 20% dos gases de estufa até 2020. 

 

 

REABILITAÇÃO URBANA 

• Constituir uma Área de Reabilitação Urbana (ARU), incentivando a reabilitação de edifícios pelos 

particulares, através da disponibilização de um pacote de incentivos à reabilitação no espaço 

urbano delimitado, nomeadamente reduções das taxas ao nível do licenciamento, IMI, IMT e IVA 

e celebração de protocolos de financiamento das acções de reabilitação junto da Banca 

• Rever o Plano de Pormenor de S. Paio, o Plano de Urbanização e o PDM, tendo em 

consideração as novas dinâmicas sociais, culturais e económicas, promovendo a dinamização 

dos aglomerados urbanos, nomeadamente os centros históricos e cívicos 
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COESÃO TERRITORIAL 

• Estabelecer protocolos e acordos de execução com as Freguesias com vista à realização de 

diversas obras infra-estruturais e arranjos urbanísticos  

• Redução temporária das tarifas de ramais e ligação de água e saneamento, como incentivo a 

uma maior adesão às redes públicas, contribuindo para a sustentabilidade do sistema 

• Reforçar a iluminação pública e adoptar medidas e investimentos de eficiência energética 

• Apoiar e dinamizar as iniciativas de prevenção e protecção contra incêndios, articulando com as 

diversas entidades envolvidas 

 

 

 

2. Análise do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 

 

Como já referido acima, uma parte substancial da redução do orçamento para 2014 deve-se à alocação 

de menos recursos para a actividade de investimento. Neste sentido, o Plano Plurianual de Investimentos 

tem perspectivado um volume financeiro global 9,8 milhões de euros, o que equivale a uma redução de 

11% face a 2013. 

 

Assim, para além de estarem previstos no PPI todos os investimentos actualmente em curso ou com 

procedimentos administrativos a decorrer, os investimentos que se pretendem levar a cabo, com maior 

incidência para aqueles em que existe financiamento comunitário ou através de contrato-programa.  

 

Contudo, o PPI contempla uma série de projectos, cujo financiamento está dependente da aprovação de 

comparticipação comunitária e cujo valor global de financiamento não definido equivale a 2 milhões de 

euros. No pressuposto de todos estes projectos virem a beneficiar de co-financiamento por fundos 

comunitários, o volume global de despesas de investimento subiria para 11,8 milhões de euros. 

 

Os projectos em apreço e os respectivos valores de financiamento não definido são os seguintes: 

 

• Reconstrução e adaptação do Edifício da rua do Lira (Valeta); 

o 72.000 € 

• Reconstrução e Adaptação do Edifício na Rua Espírito Santo para Habitação Jovem 

o 75.000 € 

• Parque Urbano Municipal - Paço de Giela; 
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o 1.600.000 € 

• Museu da água ao ar livre; 

o 240.000 € 

• Albergue da Juventude, 

o 25.000 € 

 

As Grandes Opções do Plano destinam, ao nível do PPI, metade das despesas de investimento para as 

Funções Sociais. Este facto prende-se nomeadamente com a orientação estratégica apontada para 2014 

em que a Autarquia irá procurar canalizar recursos para investimentos nas áreas sociais, 

complementando a afectação de recursos para apoio social e solidário às famílias mais carenciadas no 

Concelho.  

 

As Funções Económicas consomem 26% da dotação orçamental para despesas de investimento, 

restando às Funções Gerais com apenas 22% dos fundos previstos ao nível do PPI. 

 

É ainda uma opção clara deste orçamento, a orientação de recursos para a reabilitação e conservação do 

vasto património municipal, quer administrativo, social, desportivo, cultural e ainda infra-estrutural.  

 

Como exemplo desta política temos o projecto de “Reconstrução e Adaptação de Edifício na Rua do Lira ” 

e a “Reconstrução e Adaptação do Edifício na Rua Espírito Santo para Habitação Jovem” ambos situados 

na Valeta, com uma dotação de 294.000 €, dos quais apenas 147.000 € tem financiamento definido, 

assim como a aquisição de edifícios devolutos no Centro Histórico com vista à sua reabilitação. 

 

Temos ainda a “Requalificação do Quartel da GNR”, incorporado na reabilitação e conservação do vasto 

património municipal através de um contrato-programa celebrado com o Ministério da Administração 

Interna, comtemplando uma dotação orçamental de 1.748.500 €. Este investimento, para além de 

recuperar um edifício situado em Arcos de Valdevez (S. Paio), traduz um reforço do objectivo de 

Segurança e Ordem Públicas através da melhoria das condições para que o efectivo da GNR possa 

desenvolver condignamente a sua actividade e garantir condições para a manutenção e eventual reforço 

do mesmo contingente, sendo este investimento apoiado a 100% pelo Ministério da Administração 

Interna. 

 

Ao nível da Educação está prevista neste orçamento a realização de obras de manutenção e melhoria 

dos edifícios escolares, bem como aquisição de equipamento, de modo a garantir melhores condições 

para a comunidade educativa.  
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A Autarquia pretende avançar em 2014 com a primeira fase da “Construção do Centro Logístico 

Municipal”, dotando este projecto com uma verba de 464.500 €, o que permitirá a transferência das 

oficinas municipais para este novo Centro, com melhores condições logísticas, uma maior proximidade à 

Câmara Municipal e uma poupança ao nível da renda mensal suportada pelo pavilhão utilizado 

actualmente no Parque Empresarial de Paçô. 

 

Estando neste momento em fase apreciação, por parte da Autoridade de Gestão do ON2, uma 

candidatura relativa ao Paço de Giela, o PPI contempla assim a reabilitação do Paço de Giela e sua 

adaptação a espaço visitável com interesse histórico e divulgação museológica (1.820.000 €, incluindo 

1.600.000 € de financiamento não definido). 

 

Conclusão do Arquivo Municipal, o qual engloba três edifícios, aumentando a funcionalidade do mesmo, 

para além de arquivo e acervo histórico, através da criação de um espaço interactivo dedicado às 

memórias e outro dedicado aos Arcuenses Ilustres (168.000 €). 

 

Prevê-se avançar com a aquisição de um novo projector de cinema, digital e preparado para cinema 3D, 

acompanhando desta forma os últimos avanços tecnológicos na exibição cinematográfica (69.000 €).  

 

Ao nível dos Serviços Colectivos, o Município tem previsto um reforço substancial de fundos para a 

ampliação das redes de água e saneamento, com uma dotação total de 975.000 €. Tendo em vista 

melhoria na resposta da Autarquia ao nível da recolha de resíduos sólidos, foi contemplado no PPI uma 

verba de 87.000 € destinada à aquisição de equipamento para recolha de resíduos. 

 

Ao nível do Desporto, Recreio e Lazer, foram colocadas dotações no PPI para se avançar com o Pavilhão 

Municipal na Zona Desportiva (30.000 €), os Cortes de Ténis (155.000 €), a Requalificação do Campo de 

Rugby (370.000 €), a Reparação e Beneficiação de Espaços Desportivos e de Lazer (610.000 €), onde 

se incluem as obras de melhoria do Complexo Desportivo de Guilhadeses através da colocação 

de relvado sintético e iluminação, melhoria da iluminação do Campo de Futebol de Távora, através da 

colocação de novas torres de iluminação, execução das obras de requalificação do Campo do Rugby 

através da construção de bancadas (370.000 €), construção de um corte de ténis e espaço polidesportivo 

junto ao Complexo das Piscinas Municipais (155.000 €), construção do Centro de Interpretação Ambiental 

do Rio Vez (82.000 €) e execução da Ecovia entre Jolda (S. Paio) e Sistelo, numa extensão de 32 km 

(475.000 €). 
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O PPI prevê dotações para conservar e reabilitar da rede viária municipal e aquisição de equipamento, 

executar pequenas intervenções de melhoria da acessibilidade para todos, reduzindo-se barreiras à 

mobilidade e ampliar a rede de abastecimento de água e saneamento. 

 

Este orçamento contempla uma verba para durante o ano de 2014 realizar projectos para o arranjo 

urbanístico dos acessos à Sede do Concelho, nomeadamente da Rotunda da Solidariedade à Rotunda da 

Variante à EN 101 em Prozelo e da Rotunda 5 de Outubro até à Igreja de Guilhadeses 

 

No âmbito da Indústria e Energia, a Autarquia comtemplou uma dotação destinada aos três Parques 

Empresariais no valor de 175.000 € para 2014. Prevê-se ampliar o Parque Empresarial de Paçô, infra-

estruturar o Parque Empresarial de Álvora, realizar obras de melhoramento nos Parques Empresariais de 

Padreiro e de Mogueiras, incluindo a conectividade dos vários parques empresariais através da 

instalação da rede de fibra óptica (376.000 €) e executar um investimento ao nível da Energia no 

montante de 223.000 €. 

 

Conservação e manutenção do património edificado, com destaque para o Centro Coordenador de 

Transportes, Casa das Artes e Piscina Municipal, melhoramento no Cemitério Municipal e qualificação 

das acessibilidades, assim como melhoramento do serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos, 

através da aquisição de um novo camião e contentores. 

 

A autarquia previu neste orçamento uma verba para obras de melhoramento das infra-estruturas no 

Mercado Municipal (35.000 €), permitindo a criação de melhores condições de venda dos produtos e 

ainda um investimento ao nível da infra-estruturação dos polígonos agro-pecuários (50.000 €), com vista 

à criação de condições para a instalação e desenvolvimento de projectos agro-pecuários, nomeadamente 

as raças autóctones. 

 

No PPI está ainda prevista uma verba para adaptar os espaços no Campo do Trasladário para Lojas de 

Promoção de Produtos Locais (40.000 €), assim como uma verba para investir na sinalização turística no 

Concelho (25.000 €) e para criar a Loja do Turismo Interactiva no Centro Municipal de Informação e 

Turismo (154.000 €). 

 

O executivo prevê ainda criar o Museu da Água ao Ar Livre ao longo das margens do Rio Vez, com a 

realização de obras de recuperação de infra-estruturas hidráulicas, potenciando a acessibilidade criada 

pela Ecovia, reabilitar o edifício da antiga escola primária e adaptação a Albergue da Juventude, 
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dinamizar o projecto da pesca desportiva, através da criação de uma pista e de um centro de recria e 

criar um espaço para parque de auto caravanismo. 

 

 

 

 

Apesar de ter claramente uma menor expressão neste orçamento, o PPI contempla ainda uma dotação 

de 1,5 milhões de euros para 2014, para investimentos ao nível da rede viária nas freguesias. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVO Previsão 
Total 

Financiamento 
Defin. 

Fin. Não 
Definido 

  

Serviços Gerais e Administração 
Pública 

848 500,00 848 500,00 0,00 8,7% 

Segurança e Ordem Públicas  1 748 500,00 1 748 500,00 0,00 17,9% 

Educação  96 000,00 96 000,00 0,00 1,0% 

Habitação e S erviços Coletivos  2 077 500,00 1 930 500,00 147 000,00 19,8% 

Serviços Culturais e Recreativos  e 
Religiosos 

3 940 100,00 2 340 100,00 1 600 000,00 24,0% 
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No que diz respeito ao objetivo Mercados e Feiras surge o projeto da Feira do Gado, que se encontra 

dotado com 40.000 € para 2014 e que será um investimento que vai de encontro aos anseios dos 

produtores de gado e que contribuirá para o fortalecimento desta componente do desenvolvimento rural 

do Concelho, com impacto positivo ao nível da economia local. O Mercado Municipal também contempla 

uma dotação de 37.000 € no PPI. 

 

Com vista á promoção contínua do Turismo no nosso concelho, foi comtemplada uma verba de 154.000 € 

neste PPI com vista á requalificação e apetrechamento tecnológico da Loja de Turismo interativa. 

 

 

 

3.  Análise do Plano de Actividades Relevantes 

 

O Plano de Actividades Relevantes consubstancia as despesas correntes e de capital que, pela sua 

natureza não fazem parte do Plano Plurianual de Investimentos, mas que decorrem do desenvolvimento 

de actividades que merecem relevância pelo que representam em termos de serviço prestado ao 

munícipe e no desenvolvimento do Concelho. 

 

 

 O valor que a autarquia prevê afectar à realização de actividades relevantes situa-se nos 5.658.000 €, ou 

seja mais 5,9% que o montante destinado a actividades relevantes em 2013.  

 

 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 
Caça e Pesca 

120 000,00 120 000,00 0,00 1,2% 

Indústria e Energi a 613 000,00 613 000,00 0,00 6,3% 

Transportes e Comunicações  1 524 000,00 1 524 000,00 0,00 15,6% 

Comércio e Turismo  814 000,00 549 000,00 265 000,00 5,6% 

TOTAL 11 781 
600,00 

9 769 600,00 2 012 000,00 100,0% 
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DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

FUNÇÕES GERAIS   

 Segurança e Ordem Públicas 155.000 € 

FUNÇÕES SOCIAIS   

 Educação 1.369.000 € 

 Segurança e Acção Sociais 237.000 € 

 Habitação e Serviços Colectivos 1.001.000 € 

 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos 983.100 € 

FUNÇÕES 

ECONÓMICAS 

  

 Indústria e Energia 440.000 € 

 Outras Funções Económicas 192.900 € 

OUTRAS FUNÇÕES   

 Transferências para as Freguesias 1.280.000 € 

 

 

O Município continuará, através deste orçamento, a dar atenção ao desenvolvimento de uma série de 

actividades em vários domínios, merecendo destaque, actividades como: 
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� Colaboração com os Bombeiros Voluntários, coordenação da Protecção Civil Municipal e apoio 

às associações de prevenção e combate a fogos florestais; 

� Fornecimento de refeições escolares, gestão dos transportes escolares, atribuição de bolsas de 

estudo para o ensino superior e organização das Actividades de Enriquecimento Curricular, ao 

nível da Educação; 

� Apoio financeiro ao desenvolvimento da actividade associativa no domínio social; 

� Apoio a famílias carenciadas nas despesas com renda, água, saúde, educação, etc; 

� Tratamento de águas residuais, fornecimento e controlo da qualidade da água, recolha dos 

resíduos sólidos urbanos e protecção do meio ambiente e conservação da natureza; 

� Apoio às associações que promovem o desenvolvimento cultural e promoção da cultura através 

de eventos de música, dança, teatro e exposições de arte levadas a cabo através da Casa das 

Artes e ainda a organização da feira do livro, a aquisição de bibliografia para a Biblioteca 

Municipal e co-organização das principais festas concelhias; 

� Apoio à organização da actividade desportiva e realização de eventos desportivos nos diversos 

domínios, em colaboração com as associações desportivas do Concelho, assim como atribuição 

de subsídios às associações recreativas que desenvolvem um trabalho meritório no seio da 

juventude; 

� Promoção da iluminação pública pelo Concelho; 

� Apoio ao desenvolvimento da actividade e investimento de algumas instituições de relevo no 

Concelho, nomeadamente ao nível do fomento económico / atracção de investimento e do 

desenvolvimento rural; 

� Colaboração estreita com as Juntas de Freguesia, por intermédio de protocolos, com vista à 

melhoria das condições de vida das populações e promoção do desenvolvimento harmonioso e 

coesão sócio-económica dos territórios concelhios. 


