UMA COMUNIDADE MAIS FORTE
PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS DO FUTURO
Caras e Caros Arcuenses
Neste momento vivemos um dos maiores desafios das nossas
vidas. Esta pandemia apanhou-nos a todos de surpresa, mas
todos temos enfrentado a COVID com coragem e determinação.
Apesar das dificuldades e dos momentos menos felizes, acredito que esta crise nos tornou numa comunidade mais solidária e
forte para enfrentarmos os desafios do futuro.
A Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, as instituições e
muitos voluntários têm estado desde a primeira hora na linha
da frente no apoio às pessoas, instituições e economia. O Município já investiu 1 Milhão de euros nestes apoios.
Quero agradecer a todos os profissionais que, durante este
período, têm trabalhado para garantir o essencial a todos nós.
Quero felicitar os arcuenses pelo exemplo de civismo e solidariedade que têm demonstrado durante esta pandemia.
Para fazermos face aos desafios da pandemia, das alterações
demográficas, económicas e ambientais e aos objetivos da
Agenda 2030 da ONU, da União Europeia 2030 e do Portugal
2030 é determinante refletirmos sobre o que fizemos e o que
pretendemos fazer para ultrapassarmos a crise e seguirmos em
frente.
Está espelhado nas Contas do Município do ano 2020 o que
fizemos, pois assinalam a maior execução dos últimos anos,
25,7 Milhões de euros. Se consideramos os resultados das
contas desde 2017 até ao final de 2021 atingiremos mais de
125 Milhões euros de execução. A Câmara Municipal está no
top dos municípios, na região norte, na captação de fundos comunitários.
Os investimentos têm sido na educação, ação social, cultura e
desporto, no ambiente, nas redes de água e saneamento, viárias, acessibilidade digital, urbanismo, economia e turismo.
Temos estado a realizar investimentos em diversos domínios e
por todo o concelho.
Este dinamismo resulta da conjugação de vontades, da participação e do trabalho dos arcuenses residentes e emigrantes, das
Juntas de Freguesia, das instituições e das associações.

Queremos continuar a construir um concelho com mais coesão
social e territorial, mais oportunidades para todos e mais qualidade de vida.
Um concelho solidário deve assegurar políticas orientadas
para a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos,
assumindo o lema de não deixar ninguém para trás. Temos
que pugnar para que haja equidade no acesso aos serviços de
interesse geral, incluindo educação, serviços sociais, de saúde,
segurança e justiça, de cultura, habitação e emprego.
Na educação, depois de melhorarmos todas as instalações,
dotando-as de mobiliário, equipamentos e novas tecnologias,
estamos a reforçar a ação social e os programas de promoção do
sucesso escolar. Temos estreitado as relações com o ensino superior e defendemos a deslocalização de cursos ou escolas para
concelhos como o nosso. A Câmara foi convidada para membro
fundador da “Rede Municípios Amigos da Juventude”, considerando as várias politicas de apoio aos jovens.
Iremos continuar a promover a inclusão de pessoas desfavorecidas e melhorar a rede social, apoiando as pessoas desfavorecidas e as instituições sociais, apoiando a ampliação de instalações a aquisição de equipamentos. Reforçamos o apoio à
proteção civil e aos Bombeiros Voluntários e o relacionamento
com a GNR.
Na habitação, nos últimos 4 anos investimos 1 milhão de euros
na reabilitação de 127 casas de famílias, construímos apartamentos para arrendamento jovem e temos uma estratégia local
de habitação que prevê construção, reabilitação, incentivos ao
arrendamento e à habitação, prevendo um investimento de
mais de 9 Milhões de euros nos próximos 6 anos.
Apostamos na qualidade dos serviços públicos, certificando
todos os serviços da Autarquia, criando estruturas, como o gabinete de apoio ao emigrante, apoiando o espaço cidadão e
articulando com as instituições públicas e associativas serviços
de apoio à população.
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Um concelho sustentável deve contribuir para a adaptação climática, para a qualidade ambiental e para a gestão sustentável
e eficiente dos recursos locais. Temos que assegurar o acesso a
espaços verdes e de lazer, a utilização de energias renováveis e
a eficiência energética.
Temos realizado e apoiado vários arranjos urbanísticos, reabilitando e melhorando arruamentos urbanos, parques de estacionamento, jardins e espaços públicos de lazer, bem como vários
centros cívicos nas freguesias. Arcos de Valdevez integra a lista
de 14 vilas/cidades de toda a Europa ao Prémio “European
Green Leaf”.
Estamos a criar uma plataforma de promoção da ecocidadania,
associando equipamentos, como o Museu da Água, a Porta do
Mezio ou a Oficina de Criatividade Himalaia, com iniciativas de
educação e valorização ambiental, envolvendo a população, as
escolas e as empresas.
Nestes dois últimos anos, estamos a investir mais de 8 Milhões
de euros no alargamento das redes públicas de água e de saneamento. Em termos viários, estamos a melhorar a circulação
e a segurança rodoviária pelo concelho, com um investimento
de 5 Milhões de euros.
Para reforçarmos a atratividade do nosso concelho, estamos
a pugnar junto do Governo pela melhoria da EN 101, EN202
e a EN 303 e pela ligação do IC28 à fronteira da Madalena/
Ourense.
As novas acessibilidades digitais também estão em expansão,
estando previsto para este ano que a rede de fibra ótica atinja
quase 90% dos aglomerados do concelho.
Na cultura estamos a dar grandes saltos. Temos uma rede de espaços culturais (Casa das Artes, Paço de Giela, Centro Barroco, o
Museu da Água) e uma agenda cultural de referência regional.
Com as Juntas e as associações temos um programa de descentralização cultural pelas freguesias. Vamos abrir a Oficina
de Criatividade Himalaia, o Centro Biodiversidade em Sistelo e
estão em construção o Espaço Valdevez e o Centro Etnográfico
em Soajo.
Em termos desportivos, iniciamos o processo para a construção
da 3ª fase da Zona Desportiva Municipal. Reabilitamos o Pavilhão Municipal. Com os dois relvados sintéticos em Távora e em
Aboim/Sabadim, temos uma rede de 5 equipamentos desportivos de qualidade reconhecida pala UEFA. Apoiamos as associações na sua atividade e na melhoria das instalações desportivas
e equipamentos. A Autarquia foi considerada como “Município
Amigo do Desporto”.

Um concelho próspero deve garantir uma diversidade económica capaz de assegurar acesso ao emprego e uma sólida base
financeira, sustentável e resiliente.
No nosso concelho, a indústria tem crescido e, apesar da crise
há mais empresas a pretenderem instalar-se no concelho. Trabalhar e investir no concelho tem sido uma prioridade, pretendemos promover as oportunidades do nosso território, fixando
e atraindo mais pessoas, visitantes e investidores para Arcos de
Valdevez.
Temos investido nos incentivos à criação de emprego, na expansão das áreas de acolhimento empresarial, no alargamento
dos incentivos, no apoio às associações e o lançamento dos
programas de apoio ao investimento e retoma da economia na
agricultura e produtos locais, na indústria, no comércio, serviços e turismo. Estamos a constituir o CITIN-Centro de Interface
Tecnológico Industrial e tem como associados o Câmara Municipal, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a CIM do Alto
Minho, a Ceval, a Acibtm e muitas empresas. Pretendemos criar
um centro de atratividade, inovação e competitividade, dotado
de recursos humanos qualificados e de novas tecnologias.
O Turismo tem crescido, resultado em parte das muitas ações
de promoção do concelho, da agenda diversificada de eventos
e da valorização do património natural, construído e cultural e
de uma rede de parceiros institucionais e privados dinâmica.
Temos uma rede de ecovia, trilhos, miradouros, percursos de
bicicleta, cascatas e muitos outros pontos de interesse para a
visitação que estamos a valorizar. Dentro em breve teremos 4
postos de turismo. Arcos de Valdevez foi reconhecido como um
dos melhores destinos verdes da Europa, “Green Destinations
Awards”.
Caras e Caros Arcuenses,
Acredito que com o envolvimento de todos os arcuenses venceremos esta crise e seguiremos em frente com confiança e
esperança num futuro melhor.
A construir Arcos de Valdevez onde Portugal se Fez, Faz e Fará
com Todos.
Abraço Amigo,
João Manuel Esteves
Presidente da Câmara Municipal

O ANO DE TODAS AS DIFICULDADES

O último ano constituiu um desafio para todos. Ninguém
estava preparado para a profunda alteração que se verificou
com a chegada do Sars-Covid-2. A situação que estamos a
viver era, há um ano, impensável para todos. À retoma pós-troika então anunciada, seguiu-se uma profunda crise económica e sanitária à escala global, cuja dimensão e impacto
ainda não conhecemos na sua verdadeira dimensão. Muitas
dúvidas e reflexões ocorreram no espaço europeu onde estamos inseridos, quer relativas à política de reindustrialização
para suprir as necessidades, como aconteceu com os equipamentos de proteção individual, quer quanto à implementação de políticas de solidariedade no âmbito dos países da
União Europeia, bem expressas no Plano de Recuperação e
Resiliência.
A situação de emergência sanitária evidenciou a importância
do espaço europeu e a necessidade de aprofundar a cooperação entre os países da União em áreas tão relevantes como a
saúde. Às questões económicas de coesão social e territorial,
juntam-se as questões da saúde e da investigação científica
em busca de bens de saúde. Estamos confrontados com novos desafios que impõe novas abordagens que ultrapassam
em muito uma visão confinada ao espaço nacional. Cooperar,
estabelecer parcerias, abrirmo-nos ao mundo é hoje uma imposição para podermos manter a nossa qualidade de vida e
bem-estar. A Covid-19 acelerou as mudanças no nosso estilo
de vida, sem nos apercebermos novos conceitos de trabalho
e de lazer tomaram conta dos nossos hábitos, a revolução digital entrou nas nossas vidas com uma celeridade que não
prevíamos. A mudança é mais rápida, trazendo oportunidades mas associando igualmente exclusão.

Neste âmbito ganha relevância o modelo de Estado que
melhor pode monitorizar e regular a mudança vertiginosa a
que assistimos, com a situação excecional de a mesma estar
a ocorrer num contexto de profunda crise. O Estado Social revelou-se como a melhor garantia para permitir o acesso universal a bens essenciais como a saúde ou a educação. Igualmente foi capaz de acionar intervenções direcionadas para os
estratos mais necessitados da população. Constitui-se como
a melhor garantia, nesta situação de crise, para que bens públicos estivessem ao serviço de todos, sendo o acesso à saúde
o exemplo maior. A reflexão sobre o espaço europeu em que
participamos e o modelo social em que assenta o nosso Estado, comparativamente ao que ocorre em grande parte do
planeta, deve mobilizar-nos na preservação do nosso modelo
social e das suas instituições, europeias, nacionais e locais.
A nossa energia deverá centrar-se em aplicar reformas que
aperfeiçoem o modelo social por forma a servir melhor a população, fundamentalmente a mais débil. A existência de um
Estado forte e de uma democracia robusta, com Instituições
que funcionem, é a melhor forma de assegurar a defesa das
liberdades e promoção da igualdade e bem-estar comum.
Os tempos difíceis que vivemos ensinam-nos que os “cantos
de sereia” fomentam ilusões que desaguam em deceções. A
cooperação, a parceria e a solidariedade, no âmbito do Estado Social, são os valores que temos de preservar, porventura
caminhamos mais devagar na certeza que, sem prejuízo da
salvaguarda do pluralismo, juntos iremos mais longe.
					
Comendador Francisco Rodrigues de Araújo (Dr.)
Presidente da Assembleia Municipal
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20 MEDIDAS DE APOIO ÀS PESSOAS, INSTITUIÇÕES

COVID-19

E ECONOMIA - 1 MILHÃO DE EUROS DE APOIOS

CENTRO DE VACINAÇÃO PARA A COVID-19
EM ARCOS DE VALDEVEZ

O centro de vacinação contra a Covid-19 é no Centro de Exposições de Arcos de Valdevez.
Após reunião realizada entre a Câmara Municipal e a ULSAM - Unidade Local de Saúde do Alto Minho,
avançou-se com a criação de um Centro de Vacinação para a Covid-19, que está equipado com 4 salas
de vacinação, uma de recobro, uma de preparação da vacina e outra para atendimento à população.
Este Centro de Vacinação, insere-se no programa de vacinação da Covid-19 das Autoridades de Saúde, disponibilizando um espaço amplo, que permite de forma segura e eficaz proceder-se à vacinação
da população contra a Covid-19.
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Em virtude da evolução da situação pandémica da COVID-19 e da
renovação do Estado de Emergência, a Câmara Municipal, atenta
a esta situação, e no sentido de minorar o impacto da pandemia
junto das famílias, empresas e Instituições, aprovou 20 medidas
de apoio.
A Autarquia reforçou a Linha de Apoio às pessoas com necessidades sociais, idosos isolados, pessoas com necessidades especiais
sem retaguarda familiar e pessoas carenciadas.
Aprovou a abertura de um novo período de candidaturas ao Vale
de Compras Recontro, para apoio a famílias e micro e pequenos
empresários.
Instalou o Centro de Vacinação em articulação com a ULSAM, no
Centro de Exposições.
Disponibilização de espaços com camas para alojamento de pessoas em quarentena.
No apoio às Instituições Sociais pagou os testes de rastreio do
COVID-19 aos utentes e aos colaboradores das instituições sociais,
e entregou gratuitamente equipamentos de proteção individual
consoante as necessidades.
A Câmara Municipal em articulação com as Juntas de Freguesia,
distribuiu máscaras à população do Concelho.
Ao nível da Educação tem apoiado o ensino à distância a aquisição
de computadores e acesso à internet aos alunos ao Agrupamento de Escolas de Valdevez e da EPRALIMA. Apoiou o programa “Escola de Acolhimento” e distribuição de refeições aos alunos com
carência económica, no Centro Escolar de Távora.

O reforço das ações de sensibilização à população também tem
sido realizado, assim como a forte dinamização da campanha de
angariação de voluntários para apoio às instituições sociais.
De igual modo tem realizado ações de desinfeção dos espaços
públicos.
De forma a minorar os contactos e ajudar a travar a pandemia, aprovou a suspensão da atividade em equipamentos municipais,
desportivos, culturais e parques infantis; a suspensão das feiras
quinzenais durante o período de confinamento geral; e a suspensão da emissão de licenças de ruído para festas, alargamento de
horário, arraial e para lançamento de fogo-de-artifício.
Promoveu o reforço da liquidez das instituições, antecipando o
pagamento dos protocolos com as Juntas de Freguesia, Instituições
Sociais, Bombeiros Voluntários e associações.
Naquilo que se refere aos apoios à economia e empresários, reforçou a liquidez das empresas pagando, em menos de um mês,
todas as faturas dos fornecedores do Município.
Isenção do pagamento da renda dos espaços comerciais do
Município, devido ao encerramento dos estabelecimentos durante
o período de confinamento geral.
Isenção do pagamento da taxa de terrado na Feira Quinzenal e
no Mercado Municipal.
Isentou a pequenos empresários o pagamento de taxa fixa de
água, saneamento e de resíduos sólidos urbanos.
Está também a desenvolver o programa de apoio ao relançamento
da economia e do emprego, como são exemplos o PROCOM - Programa de Apoio ao Comércio, o qual se destina a apoiar a criação,
expansão ou modernização de micro e pequenas empresas de comércio no concelho de Arcos de Valdevez.
Programa de Incentivo ao Empreendedorismo e ao Emprego,
que se destina a apoiar micro e pequenas empresas de vários ramos de atividade a realizarem investimentos em instalações, equipamentos e novas tecnologias.
Programa de Valorização dos Produtos e Produtores Locais,
que tem por objeto a promoção da competitividade e inovação
nos setores dos produtos locais, comércio, restauração e hotelaria
arcuense, através da utilização de produtos com o selo da marca
“Terras do Vez – Sabores e Tradições”.
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LINHA DE APOIO A PESSOAS

ENTREGA DE
130 COMPUTADORES

AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ

O Município está a apoiar os alunos e as famílias mais vulneráveis pois é
fundamental garantir a igualdade no acesso à educação a todos os alunos. Assim, entregou 120 computadores ao Agrupamento de Escolas de
Valdevez, que se juntaram aos 10 que já tinha entregue, fruto da parceria
com os Empreendimentos Eólicos do Vale do Minho.
Mais uma vez o Município, em parceria com o Agrupamento de Escolas
e a Associação de Pais e Encarregados de Educação, está atento às necessidades das famílias, ao bem-estar e a qualidade de ensino dos seus alunos, e empenhado em garantir o acesso à educação de todos os alunos,
no âmbito do novo modelo de “Ensino À Distância” através do computador e internet, provocado pela pandemia do novo coronavírus.
Com este apoio perfaz-se um total de cerca de 100.000 euros no apoio
ao “Ensino À Distância”, uma vez que vem complementar os dois protocolos de apoio de cerca de 60.000 euros atribuídos à Associação de Pais e
Encarregados de Educação e ao Agrupamento de Escolas de Valdevez, no
primeiro período de confinamento.

REFORÇO DE PESSOAL E
TRANSPORTES ESCOLARES

Dada a realidade da pandemia de Covid-19 e de forma a cumprir
as orientações da DGS, o Município de Arcos de Valdevez investiu
mais cerca de 75 mil euros para garantir os transportes escola-

REFEIÇÕES AOS ALUNOS MAIS
CARENCIADOS

res no concelho, dando cumprimento da norma de lotação dos
veículos, bem como ao nível do reforço de pessoal operacional
nas escolas.
O Município pretendeu resolver os condicionalismos decorrentes
das medidas da DGS e, simultaneamente, promover a segurança
e bem-estar dos alunos e da comunidade escolar.

A Câmara Municipal, em articulação com o Agrupamento de Escolas, e
segundo orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares,
retomou a atividade das Escolas de Acolhimento, que, no caso arcuense
é o Centro Escolar Padre Himalaya, em Távora, estando este aberto para a
receção e acompanhamento dos filhos ou outros dependentes a cargo de
trabalhadores de serviços essenciais. De igual modo, está disponível para
receber, presencialmente, as crianças e jovens em risco sinalizados pelas
CPCJ e alunos com necessidades educativas especiais.
Com o envolvimento da Autarquia, e a fim de garantir a disponibilização
das refeições necessárias, também são servidas refeições a alunos beneficiários da ação social escolar.
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No âmbito das medidas excecionais e temporárias que foram tomadas
face à situação do novo Coronavírus – COVID-19, criou uma linha de
apoio às pessoas com necessidades sociais (idosos isolados, pessoas
com necessidades especiais sem retaguarda familiar e pessoas
carenciadas), através da qual pode ser solicitado o apoio para posterior
encaminhamento para entidades e serviços competentes.

Ligue

258 520 504
(dias úteis, das 09h00 às 17h30)

105 MIL EUROS
DE APOIO ÀS
INSTITUIÇÕES
SOCIAIS

Dada a atual conjuntura que se vive, a Câmara Municipal tem estado atenta às necessidades das IPSS´s do concelho, tendo
celebrado protocolos de apoio à atividade
corrente, no valor global de 105.000,00€.

AUTARQUIA APOIOU
CAMPANHA DE
VACINAÇÃO DA GRIPE
SAZONAL

Este ano as pessoas maiores de 65 anos
não precisaram de se deslocar ao Centro de
Saúde da sua área de residência para pro-

cederem à vacinação contra a gripe, tendo
tido a oportunidade de o fazer, de forma
gratuita, na sua Junta de Freguesia.
Esta campanha de sensibilização de vacinação contra a gripe foi uma iniciativa do
Serviço Nacional de saúde, do Município,
Juntas de Freguesia do concelho de Arcos
de Valdevez e da Unidade Local de Saúde
do Alto Minho.
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VALE DE NATAL

APOIA 1000 FAMÍLIAS
E O COMÉRCIO LOCAL

Numa época em que todos passamos por
momentos de grande dificuldade, devido
à situação pandémica em que vivemos, é
importante unir esforços e criar condições
para podermos viver um Natal que, embora diferente, mantenha o mesmo espírito
de solidariedade e de entreajuda.

Seguindo este lema, o Município de Arcos
de Valdevez, decidiu atribuir às famílias arcuenses, em situação de maior vulnerabilidade social, um “Vale de Natal”, para poderem utilizar no comércio local, durante esta
época natalícia.
O objetivo foi apoiar as famílias e o comércio tradicional através da realização de
compras nos diversos estabelecimentos do
comércio local.

APOIO A TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS

VALE DE COMPRAS “RECONTRO”
Tendo em conta a evolução da situação
pandémica e a continuidade do estado
emergência, o Município relançou o Vale
de Compras Recontro, iniciativa que nas
suas duas últimas edições apoiou um número significativo de famílias que sofre-

ram uma quebra de rendimentos devido
ao COVID-19.
Considerando que a situação de muitos
destes agregados poderá manter-se ou
mesmo ter-se agravado, a Câmara Municipal decidiu dar continuidade a este apoio.

APOIA E PROMOVE TURISMO

O Município de Arcos de Valdevez criou o Programa de Apoio ao Turismo de Arcos de Valdevez (PATAV) com o objetivo de promover o
turismo do concelho, minimizar o impacto negativo decorrente da
COVID-19, contribuir para a sustentabilidade dos agentes turísticos
e reconhecer o trabalho dos profissionais da saúde, da segurança, da
proteção civil, das Estruturas Residenciais para Idosos e do Serviço de
Apoio domiciliário das IPSS’s, durante o período do Estado de Emergência.
Este programa, recebeu inscrições de profissionais, que operam no
concelho de Arcos de Valdevez, nas áreas da saúde, bombeiros, forças
de segurança, das Estruturas Residenciais para Idosos e do Serviço de
Apoio domiciliário das IPSS’s, aos quais são atribuídos vouchers para
descontar em alojamentos e restaurantes locais, aderentes ao PATAV,
como forma de reconhecimento do esforço e trabalho realizado.
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ENTREGUES

20.000 MÁSCARAS
AOS ARCUENSES

Contando com o apoio das Juntas de Freguesia, o Município entregou cerca de 20
mil máscaras de proteção individual, adquiridas a empresas arcuenses, para serem
distribuídas junto dos residentes.
Desta forma, o Município visa reforçar a
importância da utilização de máscara de
proteção individual e, simbolicamente,
demonstrar que ainda será um acessório
necessário num futuro próximo. Através
desta iniciativa, o Município pretende dar
o seu contributo para garantir a segurança
e saúde dos munícipes e estimular o tecido
empresarial do concelho.

ENTREGA MÁSCARAS
E PAGA TESTES
A INSTITUIÇÕES
SOCIAIS E
BOMBEIROS

A Câmara Municipal voltou a distribuir variado equipamento de proteção individual
pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS`S) do concelho e Bombeiros Voluntários, bem como lhes continua a
comparticipar a realização de testes de rastreio ao COVD-19.
Estes investimentos por parte da Autarquia
são realizados a pensar na melhoria da qualidade dos serviços prestados, no incremento da segurança de todos os profissionais
e voluntários, bem como da população em
geral.
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Na mobilidade e reabilitação de espaços urbanos está previsto investir cerca de 4 milhões de euros na beneficiação da rede
viária nas freguesias e no reforço da segurança rodoviária por todo
o concelho. Continuaremos a realizar obras de reabilitação urbana
no centro histórico e em outros espaços públicos em várias freguesias. Na rede de transportes públicos, estamos a comparticipar financeiramente a manutenção de 12 linhas de carreira pública. Ao
nível da transição digital estamos a expandir a rede de fibra ótica
pelo concelho.
Na habitação vamos avançar com a construção, reabilitação e
aquisição de habitações e com a conclusão da obra de reabilitação
para arrendamento jovem na rua do Lira, estando previsto um investimento superior a 1,2 milhões de euros.

32 MILHÕES DE EUROS

ARCOS DE VALDEVEZ APROVA O MAIOR ORÇAMENTO DE SEMPRE
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
aprovou o Orçamento e Grandes Opções
do Plano para 2021 de 32 milhões de
euros, o maior de sempre.
Este Orçamento pretende consolidar
a estratégia de desenvolvimento
sustentável de Arcos de Valdevez, através
da concretização de um conjunto de
projetos e ações que contribuam para
a melhoria da qualidade de vida, apoio
às famílias e instituições e dinamização
da economia local, procurando o
equilíbrio entre a sustentabilidade social,
económica e ambiental.
As Grandes Opções do Plano para 2021
assumem um investimento na ordem dos
21,5 milhões de euros, representando o
maior investimento em funções sociais,
com cerca de 12 milhões de euros e em
funções económicas, com mais de 6,6
milhões de euros.
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A relação de proximidade à população e de parceria com várias entidades concelhias
será reforçada, com a previsão de transferências superiores a 4,6 milhões de euros
de apoio à atividade das Juntas de Freguesia, das Instituições e Associações. Serão apoiados programas e as medidas de apoio ao nível da educação e ação
social e da dinamização da economia e da atividade cultural, ambiental, desportiva e
recreativa no concelho. Na melhoria da qualidade dos serviços prestados vamos continuar a realizar investimento na transição digital e interatividade com os cidadãos, com
um investimento superior a 680 mil euros.
Este orçamento contempla ainda um plano de prevenção e mitigação dos efeitos da
COVID 19. Vamos reforçar o apoio às famílias, às pessoas desfavorecidas e aos trabalhadores com perda de rendimentos. Vamos continuar a cooperar com as entidades
locais de saúde, segurança e ordem pública e a apoiar as instituições sociais. Vamos
continuar a apoiar a retoma da economia com o lançamento de novos programas de
apoio à modernização da atividade empresarial e de incentivo ao empreendedorismo
e emprego.
No ano 2021 pretendemos concluir e lançar projetos de investimentos de relevo para
o concelho e para os arcuenses.

Na cultura, desporto, recreio e lazer vamos abrir as Oficinas de
Criatividade Himalaya e iniciar a intervenção no Espaço Valdevez
- Memória Arcuense. Com um investimento na ordem de 1,5 milhões de euros iremos iniciar as obras da 3ª Fase da Zona Desportiva e continuar a apoiar o investimento na melhoria das instalações
associativas.
No dinamismo da atividade turística e económica vamos investir mais de 2,6 milhões de euros. No Turismo vamos abrir o
Parque Biológico da Porta do Mezio, o Centro de Biodiversidade e

Turismo em Sistelo e o Centro Interpretativo da Geologia na Gavieira. Vamos construir o Centro Interpretativo e Etnográfico em Soajo.
Será melhorada a rede de ecovias, passadiços e miradouros, os locais de visitação, entre a Miranda e o Extremo e iremos intervir no
Monte do Castelo. Vamos criar mais um espaço de comercialização
de produtos locais, as Esplanadas do Vez.
Na atração de investimento e criação de emprego, vamos
continuar a investir na expansão dos parques empresariais, nomeadamente em Paçô e Padreiro. Serão reforçados os incentivos à
criação de empresas e emprego. Vamos apoiar a criação do Centro
de Interface Tecnológico Industrial (CITIN) numa parceria com instituições universitárias e empresas, dando um salto qualitativo na
investigação e inovação e formação de cariz superior.
O Município conta com o envolvimento ativo e participativo dos
arcuenses residentes e emigrantes, das autarquias, das associações
e instituições e das empresas.
Para o Presidente da Câmara Municipal “Este Orçamento é mais
uma etapa da estratégia de desenvolvimento sustentável para
Arcos de Valdevez. Estamos a construir um concelho com mais
educação e solidariedade, mais saúde e segurança, mais verde e
sustentável, mais próximo e conectado e com mais crescimento,
inovação e atratividade”.

MAIS OPORTUNIDADES PARA TODOS

Na educação vamos investir 1,7 milhões de euros na modernização das instalações
em novas tecnologias e no reforço da ação social escolar.
No ambiente os investimentos serão superiores a 4,3 milhões de euros na ampliação
e gestão eficiente das redes de abastecimento de água, saneamento, resíduos sólidos
e energia.
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COMISSÃO
EUROPEIA
ELEGE PROJETO

ARCOS DE
VALDEVEZ NO TOP
DOS MUNICÍPIOS
DO MINHO NA
CAPTAÇÃO DE FUNDOS
COMUNITÁRIOS

“MUSEU DE
ÁGUA AO AR
LIVRE” COMO

EXEMPLO DE BOAS
PRÁTICAS
A Comissão Europeia elege projeto
do Museu da Água ao Ar Livre como
exemplo de boas práticas
A Comissão Europeia, através da DG
REGIO, encontra-se a promover no
seu website oficial, um conjunto de
projetos apoiados pelos Fundos Comunitários.
Foi com grande satisfação que a Câmara Municipal recebeu a notícia de que
o Projeto “Museu da Água ao Ar Livre
do Rio Vez”, apoiado através do Norte
2020, integra o portfólio da plataforma eletrónica da DG REGIO, como um
exemplo de boas práticas.
Segundo a Comissão Europeia o projeto do Museu da Água ao ar Livre

MUSEU DA ÁGUA
AO AR LIVRE
CANDIDATO
AO PRÉMIO
NACIONAL DE
SUSTENTABILIDADE

O Museu da Água ao Ar Livre candidatou-se à 1ª edição do Prémio
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destaca-se por ter contribuído “para
a promoção do património natural,
arquitetónico e cultural associado ao
rio Vez na Região Norte de Portugal.
Através do mesmo foi possível criar
um percurso ao longo do Rio Vez e vários pontos de observação a partir dos
quais o visitante pode observar a flora
e a fauna nativas.”
De referir que este Museu é único no
país e reforça, renova e amplia o papel
de Arcos de Valdevez como porta da
mais importante Reserva da Biosfera,
declarada pela Unesco, existente no
noroeste peninsular – o Parque Nacional Peneda-Gerês /Parque Transfronteiriço Gerês/Xurés.
Nacional de Sustentabilidade, na
categoria "Bem-estar e Cidades Sustentáveis", promovido pela Cofina
Media, S.A.
Esta iniciativa tem como objetivo reconhecer, divulgar e premiar as melhores políticas e práticas, na defesa
da sustentabilidade global, de forma a estimular e sensibilizar a sociedade para a crescente importância e
impacto da aplicação dos princípios
de Sustentabilidade no dia-a-dia dos
diferentes tipos de Entidades Públicas, Privadas, Coletivas e Individuais
e da sua relação com diversas áreas
da sociedade e do conhecimento.

ALTO MINHO E ARCOS
DE VALDEVEZ SÃO OS
MELHORES DESTINOS
VERDES DA EUROPA

ARCOS DE VALDEVEZ
SELECIONADO PARA O

PRÉMIO EUROPEAN
GREEN LEAF 2022

Arcos de Valdevez faz parte das 14 cidades / vilas
selecionadas para concorrer ao Prémio European
Green Leaf 2022.
O “European Green Leaf Awards” visa reconhecer
as conquistas ambientais das cidades e vilas, que
buscam a sustentabilidade urbana e a eco inovação, bem como inspirar outras a tomar medidas
positivas para tornar as suas cidades e vilas adequadas à vida.
Um painel de doze especialistas independentes
realizarão uma avaliação técnica de cada inscrição
para selecionar uma lista de cidades finalistas.

O Alto Minho e Arcos de Valdevez foram reconhecidos pela Green Destinations Awards como um dos
melhores destinos verdes da Europa, no que diz
respeito à inovação e boas práticas na gestão do
turismo da região, no âmbito de uma política de
sustentabilidade.
A região do Alto Minho foi a primeira NUT III de
Portugal a ser recompensada com platina, de acordo com os padrões do Conselho Global de Turismo
Sustentável.

SISTELO DISTINGUIDO
PELO EUROPEAN BEST
DESTINATIONS

Sistelo é uma das mais bem guardadas pedras preciosas da Europa
e quem o diz é o site European
Best Destinations que a colocou
em 5º lugar ao nível dos Best Hidden Gems 2020.
O European Best Destinations é
um site de viagens desenvolvido
para promover a cultura e o turismo na Europa. Em parceria com os
principais agentes de turismo da
Europa e a Rede EDEN, composta
pelos vencedores e finalistas dos
prémios de Destinos Europeus de
Excelência, promove uma melhor
compreensão da riqueza, diversidade e qualidade dos destinos europeus.

Arcos de Valdevez destaca-se de entre os
24 municípios da região do Minho com
maior eficácia na captação de fundos
comunitários aprovados por habitante,
ocupando a 1º posição no ranking dos
municípios de média dimensão e a 4ª
posição no ranking geral, de acordo
com os dados publicados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), na
publicação “NORTE UE Dinâmicas dos

Fundos Europeus na Região – Programas Nacionais e Regionais”.
A Câmara Municipal, à data de 30 de
junho de 2020, obteve 44 operações
aprovadas pelo programa Portugal
2020, o que representou um investimento elegível aprovado superior a 22
milhões de euros e um fundo aprovado,
superior a 18,7 milhões de euros.

ALTO MINHO E
ARCOS DE VALDEVEZ
NO TOP 100
SUSTAINABLE
DESTINATIONS 2020

O Alto Minho e Arcos de Valdevez, em
2020, integraram, pela terceira vez, a
lista de 100 Destinos Sustentáveis do
Mundo 2020, no âmbito da iniciativa
“Top 100 Sustainable Destinations
2020”. Foram reconhecidos como um
dos melhores destinos sustentáveis do
Mundo, no que diz respeito à qualida-

de, eficiência e transferência de boas
práticas na gestão do turismo da região,
no âmbito de uma política de sustentabilidade.

ARCOS DE VALDEVEZ
DISTINGUIDO COM
PRÉMIO “CINCO
ESTRELAS REGIÕES”

Foi com grande orgulho que a Autarquia
recebeu a notícia de mais uma distinção
de Arcos de Valdevez, com o Prémio
“Cinco Estrelas Regiões” na categoria
“Vilas”.
A atribuição destes prémios é baseada
num estudo de mercado, que visa dis-

tinguir o melhor das regiões no País,
concretizado através de uma amostra,
com mais de 310 mil indivíduos.
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OFICINAS DE CRIATIVIDADE HIMALAYA
INVESTIMENTO DE CERCA DE 2 MILHÕES DE EUROS
O Município de Arcos de Valdevez decidiu homenagear Padre Manuel Himalaya, um dos
maiores cientistas e visionários portugueses
da viragem do século XIX, com a criação de um
espaço assente no pensamento do cientista e
no impacto da sua investigação no conhecimento científico da contemporaneidade.
Num investimento de cerca de 2 milhões de
euros, as Oficinas de Criatividade Himalaya
são um espaço destinado a promover a Ciência e a sustentabilidade no concelho, na região
e no país. Este cientista arcuense, de renome
internacional, percorreu o mundo em busca
de novas abordagens científicas e de conhecimento, sendo também hoje bases fundamentais de desenvolvimento deste projeto.
O espaço está presentemente finalizado
nas suas múltiplas áreas, incluindo o
Hemisfério/Dome de projeção 360º, o Centro
da Ecocidadania, o Núcleo Interpretativo
Himalaya, o Labirinto Himalaya e os
laboratórios.
A operação “Oficina de Criatividade Himalaya”, é cofinanciada pelo FEDER, Programa
Operacional Norte2020, Portugal2020, Eixo
Prioritário 4-Qualidade Ambiental, com um Investimento Elegível de 1 334 474,95€ e Comparticipação Comunitária de 1 134 303,71 €.
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PADRE HIMALAYA EM GRANDE
DESTAQUE NA REVISTA

“NATIONAL GEOGRAPHIC”

“A revista National Geographic, do mês de outubro do ano
transato, apresentou, em grande destaque, um dos maiores
cientistas e visionários portugueses da viragem do século
XIX, o Padre Manuel Himalaya, nascido em Cendufe, Arcos
de Valdevez.
O Pirelióforo, a fantástica máquina solar, como protagonista deste artigo, representa uma das invenções do percurso
excecional deste cientista, tendo-lhe garantido, em 1904, o
Grande Prémio da Exposição Internacional de St. Louis, nos
EUA. Este engenho “tinha como objetivo o aproveitamento
industrial e agrícola do calor do Sol, uma visão revolucionária das energias renováveis no início do século XX”, realça a
publicação.”
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ARCOS DE VALDEVEZ VAI TER ESPAÇO DEDICADO AOS

7000 ANOS DE HISTÓRIA DO CONCELHO
O Município de Arcos de Valdevez vai
criar o “Espaço Valdevez”, junto à Praça Municipal, inspirado na figura de
Félix Alves Pereira, um dos maiores arqueólogos portugueses do seu tempo.
Pretende-se criar um percurso de visita
e de museu que percorre 7000 anos de
História do concelho, e do seu impacto
na realidade do país, desde a Pré-história até à Implantação da República.
Este espaço será composto por cinco
salas dando especial relevância a algumas das áreas arqueológicas onde Félix
Alves Pereira trabalhou. Todas as salas
de exposição deverão conter remissões
para os monumentos e locais de Arcos
de Valdevez, num convite capaz de cativar e aproximar os visitantes do património cultural do concelho.
O projeto “Plataforma da Memória
Arcuense: Espaço Valdevez / Arcos de
Valdevez” consiste na beneficiação de
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um edifício existente, propriedade do
Município e localizado em pleno centro
urbano de Arcos de Valdevez. O Espaço
Valdevez será equipado por vários conteúdos, particularmente, equipamentos interativos, que realcem os marcos
importantes da História do concelho,
permitindo a fácil integração do público nos acontecimentos cronológicos.
A operação “NORTE-04-2316-FEDER-000359 - Plataforma da Memória
Arcuense: Espaço Valdevez / Arcos de
Valdevez” é cofinanciada pelo FEDER,
Programa Operacional Norte2020, Portugal 2020, Eixo Prioritário 4 – Qualidade Ambiental, com um Investimento
Elegível de 334.091,06,00€ e Comparticipação Comunitária de 283.977,30€,
e encontra-se também integrada no
PARU - Plano de Ação de Regeneração
Urbana de Arcos de Valdevez.

Félix Bernardino da Costa
Alves Pereira, de seu nome
completo, filho de António
Alves Pereira e de D. Felizarda
Joaquina Lima da Costa Lobo,
nasceu em Arcos de Valdevez
no lugar de Novelhos, freguesia de São Paio, a 1 de abril de 1865; faleceu
em Sintra em outubro de 1936.
Depois de ter obtido o grau de bacharel em
Direito na Universidade de Coimbra, abriu escritório de advogado em Arcos de Valdevez, que
rapidamente abandonou.
Apesar de um percurso relevante noutras áreas,
a sua paixão profunda foi a Arqueologia, que
nunca pode seguir de forma profissional fruto
de várias contingências de vida e das necessidades de assegurar estabilidade e conforto
familiar. Félix Alves Pereira desenvolveu larga
atividade arqueológica e de investigação histórica na sua terra natal, onde interveio em várias
estações arqueológicas do concelho, com resultados em múltiplas publicações de referência
nacional.

CENTRO
INTERPRETATIVO
E ETNOGRÁFICO
DE SOAJO

legado histórico e etnográfico deste antigo
concelho, através de um discurso interpretativo que seja acessível a escolas, turistas e
à própria comunidade local.
Nele estarão presentes três temáticas que
se entrecruzam: a História, o Território e a
Etnografia, que serão comunicadas através
de uma multiplicidade de meios, assentes
no multimédia, vídeos, objetos e painéis
interpretativos.

O Centro será também um ponto de partida e não um fim em si, pelo que tentará
introduzir o visitante ao espaço maior que
vai visitar; com toda a riqueza material,
imaterial e natural de Soajo, deseja-se criar
conteúdos localizados que permitam a
um visitante munido de um smart-phone
descobrir in loco as histórias e o património
existentes na povoação.

“ROCHAS
QUE CONTAM
HISTÓRIAS” EM

ção ambiental que permitam realçar e comunicar os valores naturais do território,
disponibilizando informação, apoiando
a sua visitação e o seu conhecimento. Em
simultâneo, contribui para a promoção e
sensibilização ambiental dos cidadãos, no
estudo de temáticas ligadas ao ambiente,
e na promoção da Reserva da Biosfera do
PNPG.
De forma inovadora, esta operação vem
tornar Arcos de Valdevez, num grande centro interpretativo, onde se vão identificar e
interpretar um conjunto diverso de valores

naturais, destacando a geologia e geomorfologia e a sua relação com os restantes
valores naturais presentes.
A
candidatura
“POSEUR-03-2215FC-000059 – Rochas que Contam Histórias – Arcos de Valdevez”, é cofinanciada
pelo FC, Programa Operacional POSEUR,
Portugal2020, Eixo Prioritário 3 – Proteger
o ambiente e promover a eficiência dos recursos, com um Investimento Elegível de
342.555,00€ e Comparticipação Comunitária de 291.171,75€.

A localizar no Largo do Eiró, no edifício
da antiga Casa da Câmara, o Centro Interpretativo e Etnográfico de Soajo, com um
custo de 155 mil euros, irá promover o

ARCOS DE VALDEVEZ

O Município de Arcos de Valdevez, tirando
partido das caraterísticas do seu território,
rico em recursos naturais, criou o projeto
“Rochas que Contam Histórias”.
Este projeto, direcionado à comunidade
jovem e escolar, tem como objetivo criar
instrumentos de sensibilização e educa-
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AVENIDA DE
LIGAÇÃO DA EN101
ENTRE A ROTUNDA
DA SOLIDARIEDADE
À ROTUNDA DA
VARIANTE EM
PROZELO”
EM CONCLUSÃO

A empreitada “Avenida de ligação da Rotunda da Solidariedade à Rotunda da Variante” está em fase de conclusão. Num investimento superior a 1,5 milhão de euros,
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esta intervenção vem contribuir para a mobilidade urbana e sustentável do concelho,
visando a beneficiação das condições de
circulação para peões e ciclistas, mediante
um troço ciclável, e automóveis, no arruamento entre a rotunda da Solidariedade
e a rotunda da variante em Proselo, numa
extensão total de cerca de 1260 metros.
As obras realizadas na EN101 contemplam
trabalhos de requalificação, melhoramento
e embelezamento, conciliados com uma
intervenção ao nível das infraestruturas públicas e drenagem superficial, melhorando,
desta forma, a mobilidade urbana.

A criação de uma rede ciclável a interligar
a sede do Concelho encontra-se integrada
na visão estratégica do município. Deste
modo, a presente empreitada deverá contemplar um corredor de circulação de velocípedes a conectar a zona do Centro Escolar
até ao desvio de acesso à ecovia que se
desenvolve junto do Rio Vez.
O Município com esta intervenção vem
criar melhores condições de circulação no
concelho, melhorando um dos principais
troços de ligação à vila de Arcos de Valdevez, e promovendo, em simultâneo, a mobilidade sustentável.

INVESTIMENTO DE
500 MIL EUROS
PARA DAR NOVA
VIDA ÀS “LEIRAS
DO ESPÍRITO
SANTO”

A intervenção terá lugar numa área com 7600
m2, na margem direita do rio Vez. Este é um
espaço de continuidade ao longo do rio que
necessita de ser resgatado para uso dos arcuenses, integrando a Ecovia do Vez e a marginal pedonal que se estende desde a entrada
da vila ao longo da avenida do Recontro. Este
espaço desenvolve-se em 3 leiras terraceadas

e muradas, desde o parque de estacionamento do Largo do Cristina até à margem do rio
Vez.
A proposta tem como principal objetivo a integração de um espaço verde de uso público na
marginal urbana da vila que procurará trazer
a população para o seu usufruto, complementando e interligando dois importantes locais
da vida de Arcos de Valdevez - a praia Fluvial
da Valeta e o Campo do Trasladário.
A intervenção cria um espaço capaz de albergar eventos de exterior para eventos culturais,
concertos, feiras, ou mesmo um festival, relacionado com equipamentos e mobiliário urbano a desenvolver pelo município. Será ainda,
integrado o percurso marginal da ecovia.
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EDUCAÇÃO

2017
2018
2019
2020

8.423.419€

Remodelação da Escola EB2/3 de Arcos de Valdevez

Reabilitação da Escola Básica de Távora

Entrega de computadores pessoais
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Reabilitação do Pavilhão do Centro Escolar de Sabadim Reabilitação do Jardim-de-Infância de Giela

Município ofereceu livros e fichas de
trabalho a alunos do 1º ciclo

5 MILHÕES
DE EUROS NA
MELHORIA DOS

ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO
Todos os estabelecimentos de ensino de
Arcos de Valdevez foram ou estão a ser alvo
de obras de reabilitação, num investimento
de cerca de 5 milhões de euros.
As intervenções têm como objetivo, para
além de melhorar os equipamentos de
ensino, reduzir problemas de infiltrações
nos interiores, pinturas dos interiores e exteriores, adaptação de espaços, bem como
remoção e substituição de coberturas.
A reabilitação da cobertura e fachadas do
Bloco 4 da EB2,3/S de Arcos de Valdevez
encontra-se a decorrer a bom ritmo.
A intervenção passa pela reabilitação da
envolvente exterior do edifício e caixilharias, incidindo sobretudo na reparação dos
elementos deteriorados e danificados da
fachada, da substituição total da cobertura
em fibrocimento por painéis sandwich.
Por outro lado foram igualmente realizadas
intervenções ao nível das caixilharias do
refeitório e bar/bufete do bloco 4.
No âmbito dos investimentos realizados na
melhoria das instalações desportivas para
a comunidade escolar encontra-se a reabilitação do Pavilhão Municipal.
No Centro Escolar Dr. Manuel da Costa
Brandão, em Sabadim, reparou-se totalmente a cobertura do pavilhão desportivo.

O Município de Arcos de Valdevez reabilitou as fachadas e a cobertura do Jardim de
Infância de Giela.

Todo este investimento resulta
da ambição do Município de
Arcos de Valdevez garantir
boas condições de segurança
e conforto, contribuindo para
a aprendizagem das crianças e
jovens arcuenses.
Está a ampliar o Jardim de Infância de Távora, para contemplar uma terceira sala.
Procedeu-se ainda à adaptação da Escola

Primária do Salgueiral, em Távora (Santa
Maria), para acolher as crianças do Jardim
de Infância de Távora. A obra realizada visa
adaptar e melhorar o espaço, para receber
as crianças do pré-escolar.
Ainda neste âmbito, foram realizadas obras
de adaptação e melhoramento no Jardim
de Infância de Paçô.
De referir que estes investimentos começaram com as obras da EB 2,3/S.
Todo este investimento resulta da ambição
do Município de Arcos de Valdevez em garantir as condições de segurança, conforto
e a modernização do seu parque escolar,
contribuindo para as melhores condições
de aprendizagem dos arcuenses.

Atribuição de Bolsas de Estudo
a alunos do Ensino Superior
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OBRA DE CERCA DE 160
MIL EUROS NO JARDIM DE
INFÂNCIA DO CENTRO ESCOLAR
PADRE HIMALAYA

451 MIL EUROS

PARA OBRAS NO
BLOCO 4 DA EB2/3S

A Câmara Municipal realiza benfeitorias no BLOCO 4 da EB2/3S no valor de
451.240,39€
A Câmara Municipal procedeu à realização
da empreitada de “Execução de Caixilharias e estores do Bloco 4 da EB23/s”, no
valor de 142.676,00€ e à reabilitação da
cobertura e fachadas do Bloco 4 da EB2,3/S
de Arcos de Valdevez, num investimento de
308.564,39 €.
Ao nível da execução de caixilharias e fachadas, pretendeu-se melhorar o comportamento energético passivo, potenciando a
eficiência energética do sistema de aquecimento e a melhoria dos níveis e conforto
de iluminação interior.
Já a reabilitação da cobertura e fachadas

do Bloco 4 da EB2,3/S de Arcos de Valdevez, passou pela reabilitação da envolvente
exterior do edifício, incidindo sobretudo na
substituição total da cobertura em fibrocimento.
Por outro lado, porque também cabe à escola proporcionar que as refeições sejam
realizadas em condições de conforto, se-

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO
PAVILHÃO MUNICIPAL COM
VALOR DE 192 MIL EUROS
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gurança e bem-estar, em ambientes agradáveis e acolhedores, que demonstrem
o respeito que a mesma tem para com os
alunos, foram igualmente realizadas intervenções ao nível das caixilharias do refeitório/Bar, iluminação, bem como feito o
revestimento nos tetos.

A Câmara Municipal realizou também a beneficiação do Pavilhão
Municipal, pelo valor global de 93.929,07€ e a empreitada do
“Pavilhão Municipal de Arcos de Valdevez - Reabilitação de revestimentos interiores e caixilharias do pavilhão desportivo”, no valor de
68.888,45€, e a beneficiação do pavimento desportivo pelo valor
de 29.222.13€.

A autarquia de Arcos de Valdevez deu início à empreitada “Alteração
e Ampliação do Jardim de Infância - Escola Padre Himalaya”, num
investimento de 158.819,32 euros, visando tornar este espaço
mais funcional para o desenvolvimento das correspondentes atividades escolares.
O Jardim de Infância da Escola Padre Himalaya contará com mais
uma sala, assim como uma zona de recreio coberto, comum e de
apoio às salas de atividades. Para além disso, esta intervenção
contempla a deslocalização do vestiário das crianças, reafectando
o seu espaço para ampliação das instalações sanitárias, alterações
ao nível da cozinha e espaços de apoio, bem como a redefinição das
circulações interiores do edifício.
Com esta empreitada, o Município de Arcos de Valdevez pretende
capacitar este equipamento, com mais uma sala, criando aqui 3 salas de atividades. Assim, esta intervenção contribui para o aumento
da capacidade do espaço para 75 alunos, oferecendo melhores condições de conforto, segurança e aprendizagem às crianças.
De referir que, com esta obra, a Câmara Municipal está a criar mais
condições para que as famílias que trabalham no parque empresarial de Padreiro tenham mais e melhores condições de educação
para os seus filhos, uma vez que estão perto do local de trabalho.

77 MIL EUROS PARA
REABILITAÇÃO
DO PAVILHÃO DO
CENTRO ESCOLAR
DE SABADIM

O pavilhão desportivo do Centro Escolar
Dr. Manuel da Costa Brandão, em Sabadim, foi reabilitado, num investimento de
77.227,66 €.
Com esta intervenção pretendeu-se resolver um conjunto de patologias que a atual
construção denotava, ao nível da cobertura
inclinada e da cobertura plana.
Foi realizada a reparação total da cobertura
incluindo muretes laterais, passando pela
substituição total da chapa, caleiros e rufos.
A presente empreitada visou melhorar o
espaço de desporto e lazer, bem como o
ambiente de aprendizagem dos alunos.
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MUNICÍPIO INVESTE

900 MIL EUROS
EM AÇÃO SOCIAL
ESCOLAR

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
vai investir, no ano letivo 2020/2021, cerca
de 900 mil euros em transportes escolares,
refeições e auxílios económicos a alunos
do concelho.
Uma vez que, devido à pandemia de Covid-19, o presente ano letivo teve de ser ar-

ticulado de uma nova forma, foi criado um
plano de transportes complementar àquele que é realizado todos os anos. O referido
plano inclui o recurso à implementação de
circuitos especiais para alunos, oferecendo
o transporte aos alunos de forma ajustada
aos horários de funcionamento das escolas. No que diz respeito ao transporte escolar o investimento global previsto é de
650.921,30€. O número de alunos estimado para transportar no presente ano letivo
é de 855, distribuídos pelos diferentes níveis de ensino.
A ação social escolar contempla uma verba
de 30.000,00 euros, para atribuição de
auxílios económicos a alunos carenciados
do 1º e 2º ciclo do ensino básico. A Câmara
Municipal assegura um apoio direto aos
alunos através da oferta e comparticipação
no valor total de livros de fichas, abrangendo 748 alunos.
A nível de refeições, a Câmara Municipal

ARCOS DE VALDEVEZ

DIMINUI TAXAS
DE RETENÇÃO
E DESISTÊNCIA
ESCOLAR NO

ENSINO BÁSICO
prevê celebrar protocolos, tendo em vista o
fornecimento de refeições escolares no valor total de 162.496,80 euros, destinadas
aos alunos dos jardins-de-infância de Soajo, Vila Fonche, Giela e Paçô e aos alunos do
1º ciclo da EB de Arcos de Valdevez.
Para além disso, com uma verba de
50.270,00 euros, foram contratados docentes para realizar o acompanhamento
necessário aos alunos nas Atividades de
Enriquecimento Curricular.
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ENTREGA DE 130

COMPUTADORES
AO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE VALDEVEZ

SERVIÇO DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS

A Câmara Municipal incentivou e continua
a apoiar a criação do serviço de Atividades
de Ocupação dos Tempos Livres para os
alunos da Escola Básica Padre Himalaya,
em Távora Sta. Maria e Escola Básica em Sabadim, em articulação com o Agrupamento
de Escolas.
O Município celebrou protocolos de colaboração no valor global de 8.820,00€ com

De acordo com um estudo sobre o programa “Norte - Educação - CCDR-N”, a taxa de
retenção escolar no ensino básico, em Arcos de Valdevez desceu para 1,6%, localizada, significativamente, abaixo da média do
território Continente, que ficou nos 3,7%.
O Município de Arcos de Valdevez congratula os alunos, professores, encarregados de

a ADECAS – Associação Desportiva e Cultural de Aboim/Sabadim e com o Centro
Recreativo e Cultural de Távora, que visam
apoiar o funcionamento do ATL no presente
ano letivo, consoante o número de alunos
inscritos.
Ciente da importância de apoiar as famílias
arcuenses, a Câmara Municipal incentivou
ao aparecimento de ATL junto aos Centros
Escolares, nomeadamente Sabadim e Távora. Desta forma os alunos saem das escolas
ao final do dia e estão nestes centros até às
20h00, sendo apoiados nos estudos, realizando atividades e praticando desporto.
Através deste suporte é possível aos pais
trabalharem e realizarem outras tarefas durante este período.

Estas são ainda formas de apoiar as famílias, fornecendo às crianças e respetivos
pais um serviço de proximidade e qualidade.
A Câmara Municipal continua, assim, a incentivar a fixação das pessoas nos seus locais de residência e dos alunos nos centros
escolares fora da sede do concelho.

O Município está a apoiar os alunos e as famílias mais vulneráveis pois é fundamental
garantir a igualdade no acesso à educação
a todos os alunos. Assim, entregou 120
computadores ao Agrupamento de Escolas
de Valdevez, que se juntaram aos 10 que
já tinha entregue, fruto da parceria com
os Empreendimentos Eólicos do Vale do
Minho.

educação e toda a comunidade educativa
por estes resultados. A Câmara Municipal
congratula-os por estes resultados uma vez
que tem trabalhado em parceria com a comunidade escolar na melhoria do parque
escolar de Arcos de Valdevez e na melhoria

das condições de conforto e bem-estar de
toda a comunidade escolar, nomeadamente em obras nos estabelecimentos de ensino, em transportes escolares, refeições e
auxílios económicos a alunos do concelho.

Mais uma vez o Município, em parceria
com o Agrupamento de Escolas e a Associação de Pais e Encarregados de Educação,
está atento às necessidades das famílias,
ao bem-estar e a qualidade de ensino dos
seus alunos, e empenhado em garantir o
acesso à educação de todos os alunos, no
âmbito do novo modelo de “Ensino À Distância” através do computador e internet,
provocado pela pandemia do novo coronavírus.
Com este apoio perfaz-se um total de cerca
de 100.000 euros no apoio ao “Ensino À
Distância”, uma vez que vem complemen-

tar os dois protocolos de apoio de cerca
de 60.000 euros atribuídos à Associação
de Pais e Encarregados de Educação e ao
Agrupamento de Escolas de Valdevez, no
primeiro período de confinamento.

MUNICÍPIO INTEGRA REDE NACIONAL

DE MUNICÍPIOS AMIGOS DA
JUVENTUDE

O Município de Arcos de Valdevez é membro fundador, na Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude.
Esta plataforma, criada no final do ano de 2020 pela Federação Nacional
de Associações Juvenis (FNAJ) e que conta já com mais de 70 Municípios
portugueses, tem como missão consolidar a ligação e cooperação entre o
movimento associativo juvenil e as autarquias, traduzindo-se numa rede
de contacto e compromisso para a implementação de reais políticas de
juventude, potenciadora de uma abordagem inovadora na forma de encarar as questões da participação jovem.
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AÇÃO SOCIAL
HABITAÇÃO
PROTEÇÃO
CIVIL

2017
2018
2019
2020

3.725.198€

Apoio à ampliação dos Lares

Apoios ao Bombeiros Voluntários

Conselheira Municipal
para a Igualdade
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Habitação para Arrendamento Jovem
Largo da Valeta e Rua do Lira

Covid-19 - Disponibilizadas
260 camas para quarentena

Campanha sobre Igualdade de Género “Vez de Igualdade”

Realojamento de Famílias em
Habitações Sociais

Apoio a Vítimas de
Violência Doméstica

Projeto Piloto para Cuidadores
Informais

ANTES

DEPOIS

1 MILHÃO
DE
EUROS NA

RECUPERAÇÃO

HABITAÇÕES
DE 127
FAMÍLIAS
ARCUENSES

O Município de Arcos de Valdevez continua a promover
a melhoria das condições de
habitabilidade das famílias
arcuenses.
O Câmara Municipal, tem
vindo a apoiar a recuperação
de habitações, através do
Serviço de Ação Social, tendo,
desde 2017 até ao momento,
apoiado 127 famílias, no valor
global de cerca de 1 milhão de
euros. Em simultâneo, esta estratégia contribui para a reabilitação urbana do concelho de
Arcos de Valdevez.
Os apoios tem como objetivo
apoiar a reabilitação de habitações de pessoas e agregados familiares carenciados do
concelho de Arcos de Valdevez,
assumindo um papel relevante ao nível social, no que respeita ao fomento da qualidade
de vida, através da criação de
condições de habitabilidade e
conforto aos munícipes, bem
como evitar não deslocar as
pessoas das suas casas e manter o seu local de residência.

Nova sala de audiências no Palácio da Justiça
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OBRA PARA

APOIO A OBRAS DO
CENTRO DE ATIVIDADES
OCUPACIONAIS - CAO

HABITAÇÃO JOVEM
NA RUA DO LIRA EM

Celebrado protocolo de colaboração com a Santa Casa
da Misericórdia de Arcos de Valdevez, no valor de
200.000€, para apoiar as obras de ampliação do Lar Residencial para Jovens portadores de deficiência.
A capacidade deste lar foi duplicada, passando de 15
para 30 pessoas portadoras de deficiência.

BOM ANDAMENTO

Está a decorrer a reconstrução e ampliação
de um edifício para habitação, constituído
por 5 apartamentos, no centro histórico da
Vila, mais precisamente na Rua do Lira, no
valor de cerca de 295 mil euros.
Com o objetivo de apoiar a fixação dos
jovens e famílias em Arcos de Valdevez,
o edifício será reabilitado para a função
habitacional com a construção de 5 fogos,
sendo 2 apartamentos T1, 1 apartamento
T2 e 2 apartamentos T3. De referir que o
Municipio Já tinha recuperado anteriormente um outro edifício com 4 apartamentos para apoiar os jovens no arrendamento
de apartamentos a valores inferiores aos do
mercado.

ENTREGUES
84 CAMAS
HOSPITALARES A
LARES DE IDOSOS

INTERVENÇÃO NA

EXTENSÃO DO
CENTRO DE SAÚDE
EM SOAJO

A Câmara Municipal interviu na Extensão
do Centro de Saúde de Soajo para que o
espaço fique com as melhores condições,
reabrir e receber os utentes.
Em época de pandemia este investimento
reveste-se de total importância, pois irá
contribuir para um atendimento mais céle-

AÇÕES DE
CAPACITAÇÃO DAS
IPSS’s APOIADAS PELO

MUNICÍPIO ARCUENSE

Integrado no Plano de Atividades do Conselho Local de Ação Social, que prevê a realização de ações de capacitação das IPSS’s
em áreas do seu interesse e necessidade,
decorreu o Projeto de Formação Ação – Regulamento de Proteção de Dados Pessoais
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O Município de Arcos de Valdevez voltou
a colaborar na entrega de 84 camas articuladas a seis Instituições Particulares de
Solidariedade Social do concelho, visando
a melhoria das condições de conforto e a
re e eficaz às pessoas e melhorar a qualidade dos serviços à população.

Este é mais um investimento realizado a
pensar nos arcuenses e na sua saúde e
bem-estar.

no Terceiro Setor.
Este projeto foi apoiado pela Câmara Municipal no montante global de 17.140€,
através da celebração protocolo com 10
Instituições Particulares de Solidariedade
Social do concelho, nomeadamente o Centro Social e Paroquial de Soajo; Centro Paroquial e Social de Grade; Centro Paroquial
e Social de S. Jorge; Centro Social e Paroquial do Vale; Centro Paroquial e Social
de Guilhadeses; Centro Paroquial e Social
de Arcos de Valdevez; Centro Paroquial e

Social de Rio Frio; Associação Social Recreativa Juventude de Vila Fonche; Santa Casa
da Misericórdia de Arcos de Valdevez; Cruz
Vermelha Portuguesa – Delegação de Arcos
de Valdevez.

MUNICÍPIO APRESENTA

PLANO MUNICIPAL
PARA A IGUALDADE E
NÃO DISCRIMINAÇÃO

O documento dá sequência a todo o trabalho
que vem sendo desenvolvido pelo Município
ao nível da promoção da igualdade e não discriminação e dos compromissos assumidos
com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
O plano integra um conjunto de medidas a

modernização das estruturas residenciais
para idosos. Esta entrega decorre de uma
parceria com a Diáspora, nomeadamente
com um conterrâneo com ligações a Arcos
de Valdevez que tem adquirido estas camas hospitalares numa entidade de saúde
alemã.
Juntos, a Câmara Municipal e as IPSS´s do
concelho, têm colaborado na construção de
um concelho mais solidário, mais inclusivo
e com melhor qualidade de vida.
implementar, tanto nas vertentes internas
como externas. Na vertente interna assume
a missão de promover o compromisso com
a igualdade e não discriminação na cultura
organizacional Municipal, adotando uma
política de comunicação inclusiva, visando a
melhoria contínua pelo bem-estar e motivação dos colaboradores. Já na vertente externa
o foco é promover a igualdade no concelho,
intervindo nos domínios da cidadania e participação, emprego, formação, educação, cultura, desporto, saúde, ação social, violência,
justiça e segurança.
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CÂMARA APOIA

CÂMARA MUNICIPAL
E GNR VISITARAM
IDOSOS ISOLADOS

A Câmara Municipal e a GNR visitiram
idosos isolados do concelho na época natalícia, alegrando-os com uma visita e distribuindo Bolo-rei.
Esta foi uma forma de estar mais perto
destas pessoas, que passam muito tempo
sozinhas, e de lhes dar algum alento, afeto
e sabor a tradição nesta época Natalícia.
Aproveitaram também para se inteirarem
das necessidades das pessoas e deixar

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
ARCOS DE VALDEVEZ

algumas palavras de contentamento e esperança num futuro melhor, transmitindo
a todos muita força e coragem para conti-

nuarem a cumprir as regras da COVID-19,
com o desejo de que o próximo ano seja
diferente.

VISITA ÀS INSTITUIÇÕES
SOCIAIS

Este ano, dadas as circunstâncias, o Natal
Run Solidário não pôde sair à rua, no entanto o espírito solidário manteve-se.
Apesar de não se terem realizado a cami30

nhada e corrida habituais, a população
teve a oportunidade de ajudar a completar
o Natal de famílias arcuenses, contribuindo
com bens alimentares para a Associação
Cáritas – Delegação de Arcos de Valdevez.
A Câmara Municipal recolheu os bens alimentares doados e entregou-os à Cáritas
para posterior distribuição.
Ao manter a recolha de alimentos, o Município e a população contribuíram para

a emergência pré-hospitalar, como reforço complementar ao SBV
– Suporte Básico de Vida, de forma a garantir a continuidade de parâmetros de qualidade na assistência pré-hospitalar à população.

MUNICÍPIO APOIA EQUIPA DE

INTERVENÇÃO PERMANENTE

A Câmara Municipal visando a promoção da proximidade, prestando apoio financeiro e técnico e a troca
de experiências, tem, com regularidade, realizado
visitas e encontros com as Instituições Sociais do
Concelho.
Na altura do natal, como forma a proporcionar mais
alegria em altura de pandemia aos utentes e colaboradores das instituições sociais do concelho, a Câmara Municipal distribuiu por todos os Lares e Serviços
de Apoio Domiciliário Bolo-rei, equipamentos de
proteção individual e um vale de apoio financeiro
para a realização das festas de Natal, de cada instituição.
A Câmara Municipal levou estes bens às Instituições
Sociais que prestam auxílio aos idosos no concelho,
permitindo que dessa forma utentes e colaboradores pudessem ter um sabor a tradição nesta época
Natalícia.

ARCOS DE
VALDEVEZ VOLTOU A
UNIR-SE PARA
AJUDAR QUEM
PRECISA

A Câmara Municipal celebrou um protocolo de colaboração com
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de
Valdevez, no valor de 60.000,00 euros.
Este protocolo de cooperação tem como objetivos fundamentais
a cooperação das duas entidades nos domínios do aviso, alerta,
intervenção, apoio e socorro através do corpo de Bombeiros Voluntários; Colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil,
na implementação e coordenação de programas de prevenção e
vigilância de fogos florestais; no asseguramento, com plena eficácia, das comunicações telefónicas, via rádio ou outras, na Central de
Comunicações, 24 horas por dia, todos os dias do ano e assegurar

A Câmara Municipal em articulação com a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, solicitou à
Autoridade Nacional de Proteção Civil a criação de mais uma EIP
- Equipa de Intervenção Permanente.
As EIP visam assegurar, em permanência, o socorro às populações.

ajudar a Cáritas a chegar a mais famílias,
construindo uma comunidade mais solidária e inclusiva.

440 MIL EUROS
NA DEFESA DA
FLORESTA CONTRA
INCÊNDIOS

Neste último ano, a Câmara Municipal procedeu à intervenção em pontos de água,
caminhos florestais e à realização de limpezas de terrenos, no valor de cerca de 320
mil euros.
Naquilo que toca aos pontos de água, a intervenção da Câmara Municipal teve como
finalidade garantir a operacionalidade de

10 pontos de água distribuídos pelo concelho.
No âmbito, da limpeza de mato, trilhos e
limpezas coercivas, foram intervencionados 270 mil m2. Foram também celebrados protocolos com equipas de Sapadores
Florestais que realizaram ações de limpeza
de mato e vias, bem como de vigilância e
apoio ao combate de incêndios.

Mais recentemente, a Câmara Municipal
aprovou novos protocolos com equipas de
Sapadores Florestais, no valor de 120 mil
euros, as quais realizarão a limpeza de cerca de 40km, duas vezes por ano.
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URBANISMO E
REDE VIÁRIA

2017
2018
2019
2020

7.788.272€

Requalificação da entrada da Sede do Concelho em Guilhadeses

INVESTIMENTOS EM CURSO
DE CERCA DE

5 MILHÕES DE EUROS
NA REDE VIÁRIA

Ao nível da mobilidade e reabilitação de espaços urbanos a Câmara
Municipal tem em curso investimentos de cerca de 5 milhões de
euros na beneficiação da rede viária nas freguesias e no reforço da
segurança rodoviária por todo o concelho. Continua a realizar obras
de reabilitação urbana no centro histórico e em outros espaços públicos em várias freguesias.

Repavimentada a EN-101 entre a Aspra e Sabadim e a Rotunda em Prozelo
Aboim das Choças

Reabilitação da estrada Dr. Félix Alves Pereira

Reabilitação urbana - Rua de S. Bento

Beneficiações e pavimentações em várias estradas das freguesias do Concelho
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Guilhadeses

Mei

Aguiã

Mais estacionamento na Sede do Concelho

Limpeza de caminhos vicinais e municipais

Miranda

Giela
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RUA PADRE MANUEL
HIMALAYA ABERTA À
CIRCULAÇÃO

A empreitada de “Reabilitação do Espaço
Público do Centro Histórico – 4º fase (Rua
Padre Manuel Himalaya)”, está concluída e
aberta à circulação viária e pedonal.
Com um investimento total de
313.093,37€, teve como objetivo aumentar a atratividade do centro urbano, através
da melhoria na acessibilidade e mobilidade rodoviária e pedonal.

Através da mesma foram melhoradas as
condições de circulação e fluidez viária e
de segurança pedonal da zona, tornando
o centro histórico cada vez mais acessível

e atrativo, bem como melhorada a área
envolvente da Oficina de Criatividade Himalaya.

RECONVERSÃO
NA LAMELA

JUNTO AO RIO VEZ
EM ANDAMENTO

No âmbito da Mobilidade Urbana Sustentável, está em curso a empreitada “Reconversão do Arruamento da Margem Esquerda do Rio Vez – Lamela”, no montante de
300.530,99 €.

ENTRE A
ROTUNDA PADRE
HIMALAYA E A
ROTUNDA NA PROVA

A Câmara Municipal concluiu a empreitada de Reabilitação do
Espaço Público do Centro Histórico – espaços envolventes ao
Cemitério Municipal, a qual englobou a execução de um Parque de estacionamento de apoio à futura Casa Mortuária e ao
Cemitério Municipal de S. Bento.
Com esta empreitada ficaram agora disponíveis 12 lugares
de estacionamento, e mais um para pessoas com mobilidade
condicionada.

A Câmara Municipal aprovou a abertura de
procedimento concursal pelo valor base de
135.000,00 euros para intervir na Rua Nunes de Azevedo.
Através desta empreitada será feita a refor34

mulação das infraestruturas de abastecimento de água, saneamento, iluminação e
telecomunicações, bem como a reformulação do espaço através da melhoria dos passeios, da reorganização do estacionamento
e dos espaços ajardinados.

até ao pontilhão antigo.
Pretende-se com esta intervenção criar um
traçado mais urbano e com isso assegurar
maior conforto e segurança aos peões e
ciclistas.
A presente empreitada é cofinanciada pelo
FEDER, Programa Operacional Norte2020,
Portugal2020, Eixo Prioritário 3 – Economia de baixo teor de carbono, com um Investimento Elegível de 81.687,38€ e Comparticipação Comunitária de 69.434,27€.

EM ESTUDO A RECONVERSÃO E
REQUALIFICAÇÃO DA EN101

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
EM S. BENTO

OBRAS DE
REABILITAÇÃO
NAS RUAS NUNES
DE AZEVEDO E DR.
GERMANO AMORIM

Com esta obra está a ser melhorada a acessibilidade e mobilidade rodoviária e pedonal na zona ribeirinha da vila de Arcos de
Valdevez.
Está a ser feito o redimensionamento do
arruamento, dos passeios e aumentado
o número de lugares de estacionamento,
incluindo lugares para pessoas com mobilidade condicionada.
Também será dada continuidade ao passadiço desde a zona do pontilhão da Azenha

RIO

Este investimento permitirá realizar a
infraestruturação do troço de rua, com introdução de passeio/ecovia ao longo da
margem do Rio Vez.

Foi também aprovada a abertura de procedimento para levar a efeito a reabilitação
da Rua Dr. Germano Amorim, pelo valor
base de 149.900,00 euros. Através desta
empreitada proceder-se-á a renovação dos
pavimentos e à melhoria das condições de
mobilidade.

REIVINDICADA
MELHORIA DA
LIGAÇÃO ENTRE ARCOS

DE VALDEVEZ/PONTE DA
BARCA E A FRONTEIRA DA
MADALENA/OURENSE

As Câmaras Municipais de Arcos de Valdevez e de Ponte da Barca enviaram uma
missiva ao Primeiro Ministro reivindicando
mais uma vez a melhoria da estrada que
liga o IC 28 à fronteira da Madalena com
Ourense/Espanha.
Esta via é muito importante e estratégica

VEZ

EN 1

01

para a competitividade destes municípios
e da região.
A melhoria da estrada permitirá colocar as
pessoas e os produtos a menos de 30 minutos das redes rodoferroviárias principais
de ligação a Madrid e ao centro da Europa,
isto porque irá ligar com a autoestrada de
acesso à Europa (A52).
A via também permitirá a ligação com o
TGV uma vez que está em construção a sul
de Ourense/Celanova a estação da Linha de
Alta Velocidade entre Madrid-Galiza.
Estas Câmaras Municipais há mais de uma
década que têm vindo a reivindicar esta

ligação, nomeadamente junto do Governo.
As duas Autarquias pretendem que o
Governo considere prioritária a execução
desta via no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, de forma a alavancar as
relações económicas e transfronteiriças e a
atratividade dos municípios e da região.
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2017
2018
2019
2020

PARCERIA COM AS

JUNTAS DE
FREGUESIA

Padreiro

Vilela

Jolda S. Paio

Miranda

Gavieira

Soajo

Senharei

Sabadim

Cendufe

Guilhadeses

Grade

Prozelo

Parada

Rio de Moinhos

Sistelo

Vila Fonche

Monte Redondo

Gondoriz

Rio Frio

Paçô

Oliveira

5.722.450€

2 MILHÕES DE EUROS DE COLABORAÇÃO ENTRE A
CÂMARA MUNICIPAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA
A Câmara Municipal reuniu com as Juntas de Freguesia do Concelho para apresentar os apoios a celebrar no âmbito dos protocolos
de consignação e os acordos de transferências
Esta parceria tem vindo a ser reforçada no sentido do reforço da
proximidade na concretização das necessidades das pessoas pelas
36 freguesias do Concelho.
No âmbito desta parceria são realizadas obras de melhoramento
da rede viária, de edifícios, arranjos urbanísticos e centros cívicos.
Todo este investimento soma com os outros investimentos reali-
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zados pela própria Câmara Municipal por todo o concelho e pelos
investimentos realizados por cada uma das Juntas de Freguesia.
Esta parceria entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia é
essencial pois assegura um serviço público de proximidade e contribui para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de
todos arcuenses.
Para o corrente ano de 2021 estão previstas transferências para a
Juntas de Freguesia no valor de 2 milhões de euros.
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ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

2017
2018
2019
2020

5.723.589€

DESDE O ANO
TRANSATO QUE
ESTÃO A DECORRER

OBRAS NO VALOR
DE 8,5 MILHÕES
DE EUROS PELO

CONCELHO
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Ao nível do Abastecimento de Água, a Câmara Municipal tem em curso, em fase
de conclusão e a arrancar em breve várias
empreitadas.
Está em execução o Reforço do Abastecimento de Água ao Sistema do Mezio a partir de Ermelo, Carralcova e Vilela de Grade,
o reforço ao Parque Empresarial de Padreiro, e a Rio Frio (S. Vicente).
Terminaram recentemente empreitadas
em Paredes do Vale - Vale, Gração e Vilarinho do Souto.
Estão também a ser concluídos projetos,
nomeadamente ao nível da expansão da
rede de Abastecimento a Ferreiros (Gon-

doriz), Barbeitos (Álvora), Bouças Donas e
Bostelinhos (Cabana Maior), Mourisca (Portela), Barreirós (Eiras e Mei) Parral, Barreiró,
Lordelo, Vilela Seca, e Tabarca (Cabreiro),
Vila Franca e Grijó (Rio Frio), S. Mamede e
Travassos, (Senharei), EN101 (Sabadim) e
Aspra (Aboim das Choças).
Para este investimento de 8,5 milhões de
euros estão consideradas as obras da Água
do Norte, no valor de cerca de 2,5 milhões
de euros e as obras que a Águas do Alto
Minho estão a executar na melhoria da
eficiência hídrica no valor cerca de 1,5 milhões de euros.
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SANEAMENTO
E RESÍDUOS
SÓLIDOS

2017
2018
2019
2020

4.535.175€
ESTÃO EM CURSO
INVESTIMENTOS
NO VALOR DE

2 MILHÕES DE
EUROS
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Ao nível da expansão da rede de
saneamento o Município tem em curso e a
iniciar várias intervenções, nomeadamente
a ampliação da rede de Saneamento a
Giela, Couto, Ázere, Oliveira, Paçô, Santar,
Aguiã e Soajo.
De referir que a Câmara Municipal também
tem delineados projetos para continuar a
expansão da rede de saneamento em mais

freguesias do concelho.
De referir que a Águas do Norte está a realizar obras de expansão da rede de saneamento em alta no valor de no valor global
de cerca de 600 mil euros.
A rede de recolha de resíduos sólidos urbanos está a consolidar e a incrementar a
recolha seletiva.
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ECONOMIA
E ENERGIA

2017
2018
2019
2020

6.624.225€
PARQUE EMPRESARIAL DE PAÇÔ

EXPANSÃO DOS PARQUES EMPRESARIAIS
16 NOVOS LOTES

A Câmara Municipal tem promovido a expansão dos parques empresariais e a instalação de muitas empresas internacionais
e nacionais, nomeadamente, em número
crescente de empresas de Arcos de Valdevez.
Através do investimento previsto para a

Requalificação do Mercado Municipal

Rede de Fibra Ótica
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“Espumante do Vez”

Expovez - Feira do Alto Minho

Encontros com a Diáspora

expansão das áreas empresariais, pretende-se continuar a aposta na captação de
investimento e aumento do emprego qualificado, contribuindo, desta forma, para
a fixação da população, nomeadamente,
jovem.
Estão a avançar as obras de expansão dos

Parques Empresariais de Padreiro e de
Paçô, onde vão surgir 16 novos lotes, destinados à indústria, com a finalidade de
dar resposta às solicitações de investidores
para estabelecimento de unidades produtivas nos Parques Empresariais.

Feira das Artes e Ofícios

Expansão dos Parques Empresariais

PARQUE EMPRESARIAL DE PADREIRO
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PROCOM - PROGRAMA DE APOIO AO COMÉRCIO DE

ARCOS DE VALDEVEZ

A Câmara Municipal criou o Programa de Apoio ao Comércio de
Arcos de Valdevez (PROCOM), o qual se destina a apoiar a criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas
de comércio no concelho de Arcos de Valdevez, e, através do qual
podem beneficiar as micro e pequenas empresas, independente-

mente da sua forma jurídica.
Na 1ª fase das candidaturas foram apoiados catorze comércios na
sede do Concelho, Guilhadeses, Soajo e Aboim das Choças, no valor de 142 mil euros.

3 PROGRAMAS DE APOIO AOS
PRODUTORES LOCAIS, COMÉRCIO
E TURISMO
• Programa de Apoio aos
Produtores Locais, Comércio e
Turismo
Tem por objetivo o apoio à modernização e promoção dos produtores
locais, do comércio, da restauração
e da hotelaria arcuense, através do
incentivo ao consumo de produtos
genuínos e de qualidade superior,
à sua utilização na gastronomia arcuense, incrementar a valorização e
a comercialização dos produtos e dinamizar a restauração e o comércio.
• Programa de Valorização dos Produtos e Produtores Locais
Pretende promover os produtores e os produtos locais com a marca “Terras do
Vez – Sabores e Tradições”. Com esta marca pretende-se impulsionar a valorização e promoção dos produtos arcuenses, de qualidade superior, genuínos e
certificados, contribuindo para a sua divulgação e valorização, bem como para
a valorização dos seus produtores e para o fomento da agricultura, comércio e
do turismo.
Programa de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego
Destina-se a apoiar micro e pequenas
empresas de vários ramos de atividade
a realizarem investimentos em
instalações, equipamentos e novas
tecnologias.

PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO
DE VINHOS PARA APOIAR

A RESTAURAÇÃO E
OS PRODUTORES/
ENGARRAFADORES LOCAIS
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De modo a apoiar a restauração e os produtores/engarrafadores locais, o Município de
Arcos de Valdevez celebrou uma parceria com a AVVEZ – Associação de Vinhos
de Arcos de Valdevez com o objetivo de promover os produtos locais, nomeadamente vinhos, e apoiar a restauração e os produtores arcuenses. Esta iniciativa
dinamizada pelo Município, surgiu no seguimento da campanha “Vinhos de
Arcos de Valdevez – Restaurante Aderente” e pretendeu presentear todos os 25
restaurantes aderentes com uma caixa de vinho de cada um dos oito produtores/engarrafadores, associados da AVVEZ.

APOIOS A TRABALHADORES
E EMPRESAS
• Isenção do pagamento de derrama municipal
sobre o lucro das empresas.
• Redução de 75% das taxas municipais relativas
a licenciamentos de projetos agrícolas, florestais,
pecuários, comerciais, industriais, turísticos e de
serviços.
• Via Verde para o empreendedor, acompanhamento e redução em 50% dos prazos de licenciamento.
• Apoio às empresas com o pagamento, em
menos de um mês, de todas as faturas validadas dos
fornecedores do Município;
• Comparticipar na totalidade as tarifas fixas
de água e de saneamento e a taxa de resíduos
sólidos urbanos de pequenas empresas dos
dicversos sectores.
• Isentar do pagamento da renda todos os
espaços comerciais arrendados pelo Município que
tiveram que encerrar.
• Isentar o pagamento da taxa de terrado na
Feira; Quinzenal e no Mercado Municipal.
• Lançamento de programas de apoio à retoma
da economia.
• Dinamizar o mercado municipal, as feiras de
produtos locais, gastronomia e artesanato.
• Desenvolver uma Plataforma Digital de promoção do comércio, empresas, produtos e serviços
locais e de um Programa de apoio ao consumo de
produtos locais “Terras de Valdevez”.
• Incentivos Fiscais à Reabilitação Urbana (ARU)
Redução do IVA de 23% para 6% nas empreitadas,
Isenção de IMT e IMI e Dedução à coleta de IRC em
30%.
• Redução de IMI e IMT na reabilitação de edifícios
e turismo.
• Intensificar as relações com as empresas.
• Agilizar a integração no emprego de jovens e
desempregados.
• Apoio à realização de estágios para jovens.
• Expansão dos Parques Empresariais bem localizados e infraestruturados para o estabelecimento de
empresas, com terrenos a valores simbólicos.
• Apoios na criação e/ou internacionalização de
empresas.
• Cooperação para Investigação e Inovação
Apoio na instalação de um Centro de Interface Tecnológico Industrial (CITIN) no concelho, numa parceria
com instituições universitárias e empresas, dando
um salto na investigação e inovação e na formação
de cariz superior.
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CAMPANHA DE APOIO AO
COMÉRCIO LOCAL

Foi a pensar nos empresários que viram os seus estabelecimentos encerrados, bem como na retoma da economia, que a Câmara
Municipal e a ACIAB lançaram a campanha “Compre no Comércio
Tradicional- Comércio Seguro”, a qual apelava às compras em segurança no comércio tradicional, cumprindo as regras da DGS.
Através desta campanha, que englobou o envio por correio de desdobráveis e a colocação de outdoors na via pública com mensagens
de apelo à compra no comércio tradicional, foram explicadas as regras de etiqueta respiratória e as medidas sanitárias a implementar
para que fosse possível realizar as compras em segurança, entre as
quais o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos à entra-

da dos estabelecimentos, o cumprimento da distância mínima de
segurança ou a necessidade de se aguardar no exterior pela vez
de entrada.

10 MILHÕES DE EUROS
DE INVESTIMENTO DE
7 EMPRESAS NOS
PARQUES EMPRESARIAIS

JUNTOS NA DINAMIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DA ECONOMIA DO
CONCELHO

O Município de Arcos de Valdevez continua a colaborar com a
ACIAB – Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e
Ponte da Barca, na dinamização e promoção da economia do concelho de Arcos de Valdevez.
Através da atribuição de um apoio financeiro 12.000,00 euros à
ACIAB - Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e
Ponte da Barca, está a desenvolver uma Plataforma Digital e Colaborativa para as empresas do concelho de Arcos de Valdevez. O
projeto surge para promover e dinamizar a economia, apoiar o
comércio e as empresas do concelho. Em simultâneo, reforça a presença online, mobiliza e partilha dados com interesse para atrair
potenciais investidores/empreendedores, permitindo uma maior
capacidade de inovação e de criatividade, utilizando as novas tec-

CERCA DE 212 MIL
EUROS PARA O PROJETO
ESPLANADAS DO VEZ
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9,6 MILHÕES
DE EUROS NA
nologias de informação na promoção da economia local, num quadro de inteligência territorial.
Com este projeto o Município pretende reabilitar os armazéns
de alguns serviços municipais, situados no Trasladário, para a
instalação de espaços comerciais e divulgação dos produtos locais,
que serão complementados com um espaço exterior de apoio para
zonas de espetáculos e feiras mostras.

ESTRATÉGIA
LOCAL DE
HABITAÇÃO

DE ARCOS DE
VALDEVEZ

As novas empresas prevêem a criação de novos postos de trabalho,
podendo vir a atingir cerca de 160 empregos.
Num investimento privado que ronda os 10 milhões de euros,
abriram recentemente nos Parques Empresariais arcuenses, uma
carpintaria e uma oficina auto de pintura automóvel, estando também em curso a instalação de novas empresas, nomeadamente
de fabricação automatismos; de fabricação de revestimentos em
madeira, uma oficina, bem como a instalação de uma empresa de
comercialização produtos alimentares e outra de material elétrico.

pela autarquia, nomeadamente, o reforço
da oferta de habitações sociais e da reabilitação de habitações existentes, a melhoria
no acesso ao Mercado de Arrendamento, a
promoção, a reabilitação de habitação própria permanente e o apoio à Reabilitação
no Espaço Rural, assim como a melhoria
da Gestão e Serviços municipais ao nível
habitacional.

A Câmara Municipal aprovou esta estratégia por um horizonte temporal de 7 anos,
tendo em vista a criação de uma gestão eficiente e sustentável, que permita dar resposta aos agregados familiares do concelho que vivem com necessidades ao nível
habitacional criando melhores condições
para a fixação e atração de pessoas.

A Estratégia Local de Habitação (ELH) é uma
estratégia de atuação definida pelo Município, que reúne um conjunto de medidas
integradas, visando incrementar a oferta
e melhorar a Habitação Social, melhorar o
acesso ao Mercado de Arrendamento, criar
incentivos à Habitação Própria e melhorar
a Gestão e Serviços municipais no setor da
Habitação.
O Município de Arcos de Valdevez pretende
investir 9,6 milhões de euros nesta estratégia, que inclui diversas medidas definidas
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186 MIL EUROS
PARA A
CONTINUIDADE
DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS

O Município de Arcos de Valdevez com o
objetivo de assegurar os serviços essenciais a toda a população, assumiu uma responsabilidade financeira de 185.928,13€,
para garantir o serviço de transporte público, no concelho.
Com as carreiras públicas já em funcionamento no concelho de Arcos de Valdevez
encontra-se coberto por 16 linhas, nomeadamente Extremo/Loureda – Arcos, Senharei (travassos) – Arcos, Eiras/Aguiã – Arcos,
Carpa – Sabadim, Soajo – Arcos, Carpa –
Távora, Ermelo - Arcos por, Oliveira, Sistelo
– Arcos, Ermelo – Arcos, Miranda – Arcos,
CCT - Prozelo – Sabadim, CCT - Giela – Sabadim, Arcos - Ponte de Lima (por P.Barca),
Arcos - Ponte de Lima (por Refoios), Ponte

de Lima - Arcos (por Refoios) e Arcos - Távora
(por Santar).
O serviço funciona de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde,
garantindo a segurança de todos os ocupantes.
O investimento conta com o apoio do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da
Oferta de Transporte Público – PROTransP e
do Programa de Apoio à Redução Tarifária
nos Transportes Públicos - PART, no valor de
cerca de 100 mil euros.
A Câmara Municipal com a manutenção
destas rotas pretende reforçar o transporte
público coletivo, e, em simultâneo, aumentar a acessibilidade no concelho.

ARCOS DE VALDEVEZ
NA CONSTITUIÇÃO DO

CITIN - CENTRO
DE INTERFACE
TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL

O Município de Arcos de Valdevez em parceria com o IPVC - Instituto Politécnico de

Viana do Castelo, a CIM Alto Minho - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho,
o CEVAL – Confederação de Empresas do
Alto Minho, a ACIBTM – Associação para o
Centro de Incubação de Base Tecnológica
do Minho e um conjunto de empresas industriais vai fazer parte da constituição do
CITIN.
Este projeto, com sede na In.cubo, surge
com o propósito de dinamizar a economia
da região, promover atividades de inves-

tigação, inovação e desenvolvimento de
novas tecnologias, processos e produtos,
bem como reforçar o emprego altamente
qualificado e o emprego científico.
Para além disso, pressupõe o aumento da
competitividade do tecido empresarial e
social da região, a promoção da capacitação
técnica e tecnológica, bem como, a promoção da colaboração institucional entre as
instituições cientificas e de ensino superior
com o tecido produtivo.

MUNICÍPIO APOIA
CRIAÇÃO DO

ESPAÇO CIDADÃO

A Câmara Municipal apoiou a criação do
Espaço Cidadão na sede da Junta da União
de Freguesias de Arcos Salvador, Vilafonche
e Parada, no Largo da Valeta.
Com horário de funcionamento das 09,00h
às 18,00h, neste espaço os Cidadãos poderão tratar de diversos assuntos como por
exemplo proceder à Renovação da Carta de

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
MUNICIPAL

A Câmara aprovou o Regulamento do Orçamento Participativo Municipal. Uma iniciativa que pretende promover uma maior
proximidade aos cidadãos, consolidando a
sua participação democrática e o envolvimento dos mesmos à causa pública.
O Regulamento incide sobre as áreas de
Cidadania, Responsabilidade Social e Juventude; Cultura, Desporto, Bem-Estar e
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Condução, do Cartão do Cidadão ou fazer
pedidos de Registo Criminal.
Este é mais um apoio do Município que

visa agilizar e simplificar a vida dos arcuenses.

Associativismo; Ambiente e Sustentabilidade; Promoção Empresarial e Territorial.

Podem participar no OPM todos os cidadãos com idade superior ou igual a 14
anos, naturais, residentes, trabalhadores
ou estudantes em Arcos de Valdevez.
Com esta iniciativa é visado o envolvimento de todo o concelho, através da participação dos cidadãos nas políticas governativas
locais sendo, portanto, um importante
instrumento na promoção da cidadania, do
diálogo e da aproximação dos munícipes
ao poder político, numa visão cívica e de
responsabilidade pública.

ARCOS DE VALDEVEZ
APOSTA NOS SERVIÇOS
DIGITAIS

REDE DE FIBRA
ÓTICA ATINGE

ESTE ANO 90% DOS
AGLOMERADOS DO
CONCELHO

A Câmara Municipal encontra-se a investir
na expansão da rede de fibra ótica pelo
concelho.

Atualmente está em curso a extensão da
rede da sede do concelho até à vila de Soajo, pelo valor de 60.000,00 €, assim como
em direção as freguesias de Cabana Maior,
São Jorge e Ermelo, Vale, Ázere, Grade,
Carralcova; Rio Frio, Miranda, Távora (São
Vicente), Cendufe, Padreiro e Prozelo.
Para reforçar a presença de fibra noutras localidades, está em curso mais uma expansão da rede no valor de 69.000,00€, tendo
em vista a extensão da rede às freguesias a
Norte do Concelho.
O projeto a executar, ligará em fibra ótica
Sistelo, Extremo, Padroso, Aboim e Sabadim, Álvora, Loureda e Portela.
Com estes investimentos a Câmara Municipal continua a trabalhar para criar condições para que as pessoas possam ter comunicações digitais avançadas e rápidas, bem
como proporcionar melhores condições
para o teletrabalho, a fixação e atração de
pessoas e investimento.

COBERTURA
DA REDE DE

TELECOMUNICAÇÕES

ESTÁ A SER AUMENTADA
NO CONCELHO

A Altice Portugal já instalou uma antena na
freguesia de Souto e vai instalar mais duas
nas freguesias de Rio Frio e Cabana Maior.
Cada antena vai melhorar a rede de cobertura no Concelho.
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TURISMO

SECRETÁRIA DE
ESTADO DO TURISMO

2017
2018
2019
2020

EM ARCOS DE VALDEVEZ

3.760.396€

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve em Arcos de Valdevez.
O Presidente da Câmara Municipal realizou uma curta apresentação do concelho
e das suas potencialidades, onde teve a
oportunidade de focar alguns aspetos importantes para a valorização do território e
dos seus recursos, tendo realçado o grande
crescimento do turismo e a importância
deste setor para a economia local.
Dentre os aspetos mais importantes para o

concelho, e para que este possa continuar a
evoluir favoravelmente naquilo que toca à
procura turística, o autarca solicitou o apoio
da Secretária de Estado do Turismo para a
criação de um Programa de Promoção do
PNPG, para a melhoria de locais de visitação no concelho e um programa de incentivo de apoio a micro e médias empresas, e
ainda apelou à ajuda da tutela no processo
de classificação Nacional do Santuário da
Senhora da Peneda.
Esta visita foi acompanhada pelo Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro
Martins e por Diretores do Turismo de Portugal.

ALOJAMENTO TURÍSTICO CRESCE
Sistelo - Vencedor das
7 Maravilhas de Portugal/
Aldeias

Museu da Água ao Ar Livre do
Rio Vez

Sistelo classificada como
Paisagem Cultural

Mais de 1700 Jovens no
Abraço à Floresta

trilhos. arcos de valdevez.pt
Desenvolvimento de novo site
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Charutos dos Arcos - 7 Maravilhas
Doces de Portugal

Programa de Apoio ao Turismo
(PATAV)

Arcos de Valdevez com prémio
“Cinco Estrelas Regiões”

Jovens de todo o País plantarem mil
árvores

Arcos à Mesa:
Gastronomia

Plataforma de Turismo
www.visitarcos.pt

Valorização do Património Cultural
Forte de Bragandelo - Extremo

A Plataforma do Turismo de Portugal, Travel
Bi, atesta crescimento de 6,3% naquilo que
toca ao alojamento local, sendo a oferta
atual de um total de 200 unidades entre
Empreendimentos Turísticos e Alojamento
Local.
A par da procura turística, mesmo em época de pandemia, Arcos de Valdevez está em
franco crescimento naquilo que toca à oferta de Alojamento Local, sendo o Município

do Alto Minho que mais cresceu no último
ano, apresentando um aumento 6,3% naquilo que toca ao alojamento local.
Ao nível da oferta global, Arcos de Valdevez
apresenta agora um total de 200 unidades
entre Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local, com um total de 747 quartos
e capacidade para 1582 hóspedes.
Estes dados refletem a atenção o investimento e promoção que o Município tem

dado ao setor do turismo, o qual é um forte
dinamizador económico do concelho.
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ECOVIA EM
SOAJO

PARQUE
BIOLÓGICO DO
MEZIO CONCLUÍDO

O Parque Biológico da Porta do Mezio encontra-se praticamente concluído, estando,
atualmente, em curso pequenas obras para
serem recriados os habitats naturais das espécies e o acolhimento de animais.
De igual modo está a ser desenvolvido
um sistema imersivo em realidade virtual
sobre os valores do PNPG, bem como um
sistema informativo de realidade aumentada para a fauna e flora existente no parque
biológico.
O Parque é composto por uma parte zoológica e uma outra parte dedicada à botânica, expondo, numa área de cerca de 11 ha,
uma seleção de 27 espécies animais autóctones, entre as quais animais selvagens
como a raposa-vermelha (Vulpes vulpes), o
corço (Capreolus capreolus) ou o bufo-real
(Bubo bubo), e animais domésticos ou de
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quinta, como a galinha preta lusitânica, a
ovelha churra do Minho ou a vaca Cachena,
inseridos num espaço destinado a funcionar como Quinta Pedagógica, de acordo e
em cumprimento com as regras de bem-estar animal.
Também será possível desfrutar das plantas autóctones do Parque Nacional, como
carvalhos, medronheiros e pinheiros, que
estarão representadas por toda a área e
todas se encontrarão também convenientemente identificadas.
Numa primeira fase, a construção do Parque Biológico recebeu financiamento do
programa NORTE 2020, um instrumento
financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal, numa
comparticipação de 85% do valor predestinado de 480,408,22€. A última fase
desta intervenção, no montante global de
824,358,60€, é financiada pelo POSEUR,
Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos, Eixo e conta
com uma comparticipação em 85%.

A Câmara Municipal vai reabilitar os acessos ao Poço Negro e ao Poço do Bento, em
Soajo.
Com a referida intervenção, o Município
visa aumentar a atratividade do local, retirando partido da sua biodiversidade, riqueza histórica, ambiental e paisagística. Assim, pretende-se a execução de trabalhos
de reabilitação dos acessos partir da E.M.
530 ao Poço Negro e ao Poço do Bento, na
freguesia de Soajo, nomeadamente ao nível do piso, guarda-corpos e escadaria.
Para além disso, de modo a permitir o
acesso pedonal entre as margens no Poço
Negro à Ecovia, prevê-se, ainda, a construção de uma travessia suspensa sobre o rio
Adrão.
Numa segunda fase, está prevista a execução de um canal exclusivo de acesso pedo-

nal entre o Poço Negro e o Poço do Bento,
bem como a recuperação e reabilitação das
poldras existentes.
A
operação
“NORTE-06-3928-FEDER-000034 - Qualificação das Experiências de Turismo de Aldeia no Minho
- Passadiço do Poço Negro (Soajo) / Arcos
de Valdevez”, é cofinanciada pelo FEDER,
programa operacional Norte2020, Portugal2020, Eixo Prioritário 6 – Emprego e

Mobilidade dos Trabalhadores, com um
Investimento Elegível de 131.970,00
€ e Comparticipação Comunitária de
112.174,50 €.
Assim, o Município de Arcos de Valdevez,
visa reforçar a oferta turística regional, no
âmbito do turismo de natureza, oferecendo, desta forma, mais e melhores rotas e
redes turísticas, assentes no património
cultural, material e imaterial da região.

praticantes da modalidade possam usufruir de alguns equipamentos, como instalações sanitárias e balneários, equipamentos de lavagem de bicicletas, estação de
reparação de bicicletas e zona de estaciona-

mento. Estão a ser preparados mais dois locais para a instalação de Centros de Bicicletas e Caminhadas, um na Porta do Mezio e
outro junto às Piscinas Municipais.
Este centro, integra uma rede regional de
equipamentos municipais vocacionados
para a preservação e promoção da identidade local, receção e apoio aos visitantes
de Arcos de Valdevez.
A operação “Aldeias do Alto Minho –
Walking & Cycling”, no âmbito do programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização
Turística do Interior, é cofinanciada pelo
Turismo de Portugal, com um Investimento
Elegível de 80.000,00 euros e Comparticipação de 72.000,00 euros.

REDE DE

CENTRO DE
BICICLETAS &
CAMINHADAS

EM SOAJO, MEZIO E
ARCOS DE VALDEVEZ

O Município de Arcos de Valdevez vai criar
um Centro de Bicicletas & Caminhadas, em
Soajo, com o propósito de melhorar a experiência turística e promover o espaço rural,
através da fruição mais sustentada dos recursos naturais e patrimoniais, em Soajo.
A Câmara Municipal consignou a empreitada “Centro de BTT em Soajo - Alteração
e Ampliação de Edifício”, inserida no projeto “Aldeias do Alto Minho – Walking &
Cycling”, da CIM Alto Minho.
Esta empreitada foi adjudicada à empresa Amorim & Coroas, Lda., pelo valor de
45.420,10 euros.
Este Centro de Bicicletas & Caminhadas,
inserido no Parque Nacional Peneda-Gerês,
terá uma instalação de apoio, para que os
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ESTRICA - SISTELO

CENTRO DE
PROMOÇÃO E
SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL DE
SISTELO E DO
RIO VEZ CONCLUÍDO

Este projeto está na fase de conclusão da
programação dos equipamentos multimédia que vão corporizar o Centro Interpretativo da Paisagem Cultural Evolutiva Viva de

CASA DE REQUEIJO
SERÁ A NOVA

Sistelo.
Através deste Centro, o município pretende promover a divulgação do património
natural e da sua ligação ao rio Vez, fomentando a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável do território.
Os trilhos existentes no território, os espigueiros e os moinhos, serão dotados de
ferramentas e conteúdos para promover a
sensibilização ambiental e a preservação
do património. Estão a ser fornecidos conteúdos e ferramentas com a finalidade de
receber atividades de sensibilização e edu-

cação ambiental, vocacionado para o público estudantil, mas também para o público
em geral.
A candidatura “POSEUR-03-2215- FC000066 – Promoção e Sensibilização
Ambiental de Sistelo e do Rio Vez”, é cofinanciada pelo FC, Programa Operacional
POSEUR, Portugal2020, Eixo Prioritário
3 – Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos, com um Investimento
Elegível de 132 mil euros.

RECUPERADOS
MIRADOUROS
EM VÁRIOS PONTOS
DO CONCELHO

A Câmara Municipal recuperou
miradouros em vários pontos do
concelho, nomeadamente o Miradouro do Castelo de Santa Cruz,
o Miradouro de São Mamede
(Senharei), o Miradouro da Estrica
e Miradouro de Padrão (Sistelo),
o Miradouro de Tibo (Gavieira),
o Miradouro de Cabana Maior, o
Miradouro do Coto Velho (Soajo),o

CASTELO DE SANTA CRUZ - VILA FONCHE

Miradouro do Castelo da Miranda (Miranda) e o Miradouro de
Cunhas (Soajo).
Estes miradouros são alguns dos
vários pontos de interesse do concelho, onde se pode apreciar uma
bela paisagem.
Foram colocadas placas de apoio
à interpretação da paisagem, com
uma nova imagem, bem como
recuperados os pisos dos recintos.
Com estas intervenções é, agora,
possível desfrutar destes espaços
de uma forma mais aprazível e
com mais segurança.

CUNHAS - SOAJO

UNIDADE
HOTELEIRA NO

CONCELHO

Esta nova unidade de cinco estrelas pertence ao grupo Luna Hotels & Resorts e
resultará da recuperação do solar histórico
do século XVII (antiga Casa de Requeijo),
convertido num hotel de charme com 22
unidades de alojamento, 20 quartos duplos, sendo um deles adaptado a utentes
com mobilidade condicionada e 2 suites,
piscina interior e exterior, aquecida todo o
ano, restaurante e bar e uma capela de estilo barroco. A abertura está agendada para o
segundo semestre de 2021.
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TIBO - GAVIEIRA

COTO VELHO - SOAJO

CASTELO DA MIRANDA

S. MAMEDE - SENHAREI

CABANA MAIOR

PADRÃO - SISTELO

55

NOVO PERCURSO
DA ECOVIA ENTRE

O POÇO DAS CALDEIRAS
(LOUREDA) E
S. SEBASTIÃO (CABREIRO)

trabalhos de implantação de uma ecovia de
carater turístico, melhorando, consequente
- mente, a segurança dos utilizadores e

permitindo percorrer a ecovia de modo
contínuo. No domínio do PROVERE, a operação
“NORTE-06-3928-FEDER-000044
- Qualificação das Experiências de Turismo
de Natureza no Minho – Ecovia de Loureda
– Cabreiro / Arcos de Valdevez”, é cofinanciada pelo FEDER, programa operacional
Norte2020, Portugal2020, Eixo Prioritário
6 – Emprego e Mobilidade dos Trabalhadores, com um Investimento Elegível de
185.500,00€ e Comparticipação Comunitária de 157.455,37€.

ESCALADA DO
PENEDO DA
MEADINHA

O Penedo da Meadinha é conhecido
como o “Yosemite Europeu”.
Está a ser desenvolvido na Zona de Escalada da Meadinha um projeto, fruto
de uma colaboração ativa da Federa-

Está em construção o novo percurso da Ecovia em Arcos de Valdevez, entre o Poço das
Caldeiras, freguesia de Loureda, e S. Sebastião, freguesia de Cabreiro, numa extensão
de 1850 metros.
Atá à data, o troço existente desenvolvia-se
ao longo dos caminhos municipais 1254-1
e 1286. Deste modo, a empreitada “Expansão da Rede de Ecovias do Alto Minho – Ecovia de Loureda/Cabreiro”, adjudicada pelo
valor de 157.455,37€, prevê a execução de

CASCATA DE
ÁGUA EM RIO
CABRÃO

A Câmara Municipal investiu mais
de 9.000,00€ num novo percurso
pedestre, mais precisamente na freguesia de Rio Cabrão, onde ao longo
de 820 metros, os visitantes podem
usufruir da natureza em estado
puro, do som da água e da frescura
das árvores.
Este percurso leva os caminhantes
até uma cascata de água imponente que deixa boquiaberto quem
lá chega. Este é mais um ponto de
atração turística no concelho, fruto
do empenho do Municipio em atrair
visitantes e valorizar o seu concelho.
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ção Portuguesa de Montanhismo e
Escalada, com a Câmara Municipal de
Arcos de Valdevez, a comunidade de
escaladores da Galiza e portuguesa, a
Junta de Freguesia da Gavieira, outras
entidades e a população local.
O penedo da Meadinha é conhecido
como o “Yosemite Europeu” devido à
dificuldade da escalada que apresenta.

VAI NASCER
UM ABRIGO DE
MONTANHA NO

SANTUÁRIO DE
NOSSA SENHORA DA
PENEDA

O Município de Arcos de Valdevez vai criar
um abrigo de montanha num dos quartéis
do Santuário de Nossa Senhora da Peneda,
na freguesia da Gavieira, em parceria com
a Confraria de Nossa Senhora da Peneda.
Com este projeto, o Município de Arcos de
Valdevez prevê aumentar a oferta ao nível
do alojamento dentro da área do Parque
Nacional Peneda-Gerês, contribuindo para
a dinamização do Turismo de Natureza no
concelho, bem como para a valorização do
património cultural.
Pretende-se intervir num dos quartéis do

Santuário de Nossa Senhora da Peneda,
afim de criar camaratas, espaços destinados a instalações sanitárias e copa. Assim, o
Santuário será dotado com um espaço que
permita alojar os romeiros da Peneda, da

Via Mariana, os turistas e os montanhistas
que façam a travessia do Parque Nacional
Peneda-Gerês ou escolham o local para
prática de escalada e outras atividades de
montanha.
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3º POSTO DE
TURISMO NA
PENEDA, GAVIEIRA

O Município de Arcos de Valdevez inaugurou um novo Posto de Turismo, no edifício
da Casa das Estampas, do Santuário de
Nossa Senhora da Peneda. Este é o terceiro
posto de turismo e dinamização turística do
concelho.
Este espaço, cedido ao Município, median-

te a celebração de um protocolo de colaboração com a Confraria de Nossa Senhora da
Peneda, vem assumir a importante função
de promover a região junto dos visitantes,
que todos os dias circulam pelo Santuário e
por esta zona do Parque Nacional Peneda-Gerês.
Uma vez que a região é cada vez mais procurada a nível turístico, foi preocupação do
Município complementar este local com
um centro dedicado à promoção turística

disponibilizando a informação necessária
para completar o percurso do visitante.
Assim, este projeto vem complementar a
oferta promocional e turística arcuense e
contribuir para a dinamização das áreas
de culto, do turismo de natureza, da gastronomia, do artesanato, do comércio e
do alojamento, numa área de excelência
ambiental, integrada no Parque Nacional
Peneda-Gerês e Reserva Mundial da Biosfera, declarada pela UNESCO.

EXPOSIÇÃO “SANTUÁRIO
DE NOSSA SENHORA DA
PENEDA: 800 ANOS DE
HISTÓRIA”

A aparição de Nossa Senhora das Neves
em 1220 e a provável edificação de uma
pequena ermida no local durante o século XIII criam um culto devocional durante
a Idade Média, que se consolidou até aos
nossos dias.
São 800 anos de História que construíram
um Património único, fazendo deste local
um dos mais belos e fascinantes do nosso
país, ligando como nenhum outro a Natureza, a História e o Homem.

PAPA FRANCISCO CONCEDE
INDULGÊNCIA PLENÁRIA
AO SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DA PENEDA
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MUNICÍPIO EM
PARCERIA PARA
CERTIFICAR

“CAMINHO
MINHOTO
RIBEIRO”, COMO
“CAMINHO DE
SANTIAGO”

O Caminho Minhoto Ribeiro é um dos caminhos mais antigos, que liga o norte de
Portugal à cidade do apóstolo Santiago.

Esta exposição procurou recriar essa identidade singular, hoje observada em elementos patrimoniais diversos e multifacetados,
como o templo-igreja principal, do século
XIX, o escadório das virtudes, de 1854, o
grande terreiro, o magnífico escadório e
as suas 20 capelas, ou o largo do Anjo S.
Gabriel, do século XVIII, todos unidos pela

O Santuário de Nossa Senhora da Peneda celebrou
800 anos de culto mariano. Nesse âmbito, o Papa
Francisco tomou a decisão de conceder indulgência
plenária, do dia 5 de agosto a 8 de setembro, aos
fiéis cristãos que acorressem, em peregrinação, ao
Santuário de Nossa Senhora da Peneda, em Arcos de
Valdevez.
Aos fiéis que se encontrassem impedidos de peregrinar ao santuário mariano, por causa da idade
avançada, por doença ou por outra causa grave, foi-

beleza e força natural do local, razões, entre
outras, que levaram à apresentação pelo
Município e pela Confraria de um processo
de classificação nacional para o Santuário,
realizado neste ano de 2020, procurando
assim o necessário reconhecimento e valorização deste notável Património.

-lhes igualmente, concedida a Indulgência Plenária
cumprindo assim que possível as três condições habituais, e se reunissem espiritualmente às celebrações
deste aniversário.
O Santuário de Nossa Senhora Peneda celebrou os
800 anos de culto em 2020, e segundo a memória
da aparição, a 5 de agosto de 1220 Nossa Senhora
apareceu a uma pastorinha pedindo-lhe para construir uma ermida.
A Câmara Municipal apoiou a construção da Porta Jubilar, bem como o restauro de um espaço do Santuário, para aí conter uma área expositiva, que permite
aos visitantes viajar no tempo e ficarem a conhecer
os principais acontecimentos nestes 800 anos de
existência.

ESPAÇOS CULTURAIS
DE ARCOS DE
VALDEVEZ TÊM SELO
“CLEAN & SAFE”

Vários espaços culturais municipais em
Arcos de Valdevez já foram contemplados
com o Selo “Clean&Safe”, que certifica
o cumprimento das recomendações da
Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2.
O Turismo de Portugal, em articulação com

PROJETO “GERÊS/XURÉS
DINÂMICO”

Melhorar a qualidade de vida da população
local, aumentar a atratividade turística, económica e demográfica do território, foram
os objetivos desta candidatura.
Teve lugar em Arcos de Valdevez a sessão
de encerramento do projeto GERÊS XURÉS
DINÁMICO, que contou com a colaboração
dos municípios portugueses e espanhóis
que compõem a Reserva da Biosfera Trans-

No mês de dezembro, foi assinado o protocolo entre o Município de Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Ponte da Barca,
Vila Verde e Braga, com vista à reativação e
promoção desta rota.
Um percurso que remete para uma viagem
histórica e de elevada importância para o
Norte de Portugal, tendo por isso sido desenvolvido um projeto de certificação do
‘Caminho Minhoto Ribeiro’, com o apoio
dos vários municípios.
Uma rota histórica, que segue na maior
parte através de caminhos medievais e calçadas romanas, tendo início na cidade de
Braga e unindo seis municípios minhotos.
A certificação e consequente recuperação
deste caminho ancestral, para o concelho
de Arcos de Valdevez e para a região, representa um produto de elevado valor a nível
turístico, religioso, cultural e económico
em prol do desenvolvimento do território.
a Entidade Regional do Turismo do Porto e
Norte de Portugal, atribuiu o selo “Clean
& Safe” à Casa das Artes/Biblioteca Municipal, ao Centro Interpretativo do Barroco
e ao Paço de Giela, após já ter atribuído o
mesmo selo à Loja Interativa de Turismo de
Arcos de Valdevez.
O selo exige a implementação de um plano de contingência que, de acordo com as
recomendações da Direção-Geral da Saúde,
deve assegurar o uso obrigatório de máscara, o cumprimento da etiqueta respiratória
e do distanciamento social e higienização
fronteriza Gerês-Xurés e vários parceiros.
Este projeto foi implementado no único
espaço natural protegido de carácter transnacional na eurorregião Galiza – Norte de
Portugal.
O Presidente da Câmara Municipal, João
Esteves explicou que o principal objetivo
deste projeto foi o Reforço da entidade e
identidade da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés através do seu
desenvolvimento económico e turístico

necessária dos espaços, para evitar riscos
de contágio e garantir os procedimentos
seguros para o seu funcionamento.
sustentável e da proteção e conservação do
seu património natural e cultural.

59

PROGRAMA DA RTP1 “AQUI PORTUGAL” EM ARCOS DE VALDEVEZ

“BLOG TRIP” DO
TURISMO DO
PORTO E NORTE DE
PORTUGAL EM ARCOS
DE VALDEVEZ

Numa visita organizada pelo Município de
Arcos de Valdevez, um grupo de jornalistas
e bloggers esteve no concelho, no âmbito
das Jornadas Gastronómicas, do Turismo
do Porto e Norte de Portugal, inseridas no
Projeto POCTEP “Gerês-Xurês Dinâmico”.
O grupo, composto pela revista Visão,

revista Evasões, Jornal Público, Two Find
a Way, Passaporte no Bolso, Wander Life
Blog e Dobrar Fronteiras, especializado em
viagens e turismo, durante dois dias, teve
a oportunidade de descobrir os encantos
naturais e a diversidade cultural da região,
através da descoberta de alguns dos locais mais emblemáticos. Posteriormente,
partilharam, com a comunidade digital,
as experiências que vivenciaram no nosso
concelho, contribuindo, em simultâneo,
para a promoção do concelho como destino
turístico, a nível nacional e internacional.

TRILHOS DE ARCOS
DE VALDEVEZ
DESTACADOS NA
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PROGRAMA “SOMOS PORTUGAL” DA TVI DESTACOU ARCOS DE VALDEVEZ

ARCOS DE VALDEVEZ
NA EDIÇÃO

“ESCÁPATE CERCA”

EM TODA A ESPANHA

“REVISTA VISÃO”

Arcos de Valdevez, em destaque, no guia “Os Melhores Trilhos” da revista Visão.
O guia Visão, que acompanhou
a uma das edições da revista
Visão, destacou trilhos e caminhadas, em Arcos de Valdevez,
e está repleto de dicas para percorrer, ao longo de 300 km, as
paisagens idílicas de Arcos de
Valdevez.
O destaque no guia Visão resulta do investimento do Município de Arcos de Valdevez
em promoção e valorização
das potencialidades naturais e
turísticas do concelho, através
da criação de infraestruturas
verdes, que resultaram da reabilitação de caminhos antigos
de floresta, de montanha e de

PROGRAMA “ESPECIAL VERÃO” DO PORTO CANAL EM ARCOS DE VALDEVEZ

proximidade a zonas ribeirinhas. Em simultâneo, a criação destes percursos pedonais
contribui para a valorização e
qualificação do espaço rural,
para a promoção da mobilidade pedonal, clicável e equestre,
bem como para a dinamização
das economias locais.
Para mais informações consulte o site www.visitarcos.pt ou
www.trilhos.arcosdevaldevez.
pt

No início de novembro Arcos
de Valdevez integrou uma
edição do caderno de turismo
"Escápate Cerca" publicado
pelo Grupo EPI - Editorial Prensa Ibérica.
Com distribuição em todos os
seus diários generalistas, esta
publicação abarcou quase a
totalidade do território espanhol.
Este caderno foi incluído nas
páginas centrais dos 19 jornais do grupo, integrando os
seguintes títulos: Córdoba,
Diari de Girona, Diario de
Ibiza, Diario de Mallorca, El
Día, El Periódico de Aragón,
El Periódico de Catalunya, El
Periódico Extremadura, Faro
de Vigo, Información Alicante,
La Nueva España, La Opinión

PORTO CANAL EM ARCOS DE VALDEVEZ PARA DESCOBRIR TRADIÇÕES DO NOSSO NATAL

A Coruña, La Opinión de Málaga, La Opinión de Murcia, La
Opinión-El Correo de Zamora,
La Provincia, Levante, Mediterráneo y Regió 7.
Esta foi mais uma oportunidade que o Municipio não quis
perder para dar a conhecer as
suas potencialidades e qualidades turísticas além fronteiras, tendo por isso integrado
esta publicação de forte impacto no território espanhol.

ARCOS DE VALDEVEZ NO “ENTRE
SERRAS - A NATUREZA DO PARQUE
NACIONAL PENEDA-GERÊS” DA RTP1

A RTP destacou a Natureza do Parque Nacional Peneda-Gerês através
do documentário “Entre Serras - A Natureza do Parque Nacional da
Peneda-Gerês”.
Com muita influência na vida do concelho de Arcos de Valdevez, e
cada vez mais procurada, esta área protegida apresenta um vasto património natural e cultural.
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DESPORTO E
ASSOCIATIVISMO

2017
2018
2019
2020

1

2

3.684.937€

EXPANSÃO DA ZONA
DESPORTIVA
O Município de Arcos de Valdevez vai ampliar a zona despor-

Estádio Municipal

Estádio Municipal de Rugby
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Campo de Jogos Padre Arieiro - Guilhadeses

Campo da Coutada

tiva do concelho, tendo adquirido mais um terreno situado
no lugar de Secas, da União de Freguesias de Arcos de Valdevez (S. Paio) e Giela.
Para concluir o complexo desportivo de Arcos de Valdevez,
projeto iniciado há mais de 30 anos, o Município procedeu,
recentemente, à aquisição de um terreno denominado
“Campo do Padre”, sito em Sobreira-Requeijo, pelo valor de
52.164,00 euros.
Com a aquisição deste terreno dá-se por concluída a área
necessária para dar andamento ao projeto de expansão, resultando num investimento total de 382 mil euros.
Em suma, com esta ampliação surgirão junto ao Campo de
Rugby já existente, um campo relvado para a prática de atividades desportivas entre as quais o futebol de 11 ou rugby,
complementado com três outros recintos para a prática de
outras atividades. Estas zonas são estruturadas por zonas verdes e percursos de lazer, pontuadas por circuitos de manutenção e fitness, com parede de escalada e parque infantil.
Na continuação será criado um percurso para ligar com o
espaço destinado para a construção de campos de ténis e
padel.
O Município pretende a melhoria da oferta desportiva e de
lazer do concelho, para residentes e visitantes.

1

2
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248 MIL EUROS
PARA APOIAR
ATIVIDADE
ASSOCIATIVA

A Câmara Municipal continua a apoiar atividade associativa, tendo celebrado protocolos de atividade no montante global de
248 mil euros.
A Autarquia reconhece o importante papel
do movimento associativo no Concelho,
pois ele é parceiro no desenvolvimento
cultural, recreativo, juvenil, social e despor-

ADECAS

660 MIL EUROS
MELHORARAM
INSTALAÇÕES
DESPORTIVAS

Encontram-se terminadas as Requalificações dos campos de Jogos do Adecas e do
Centro Cultural e Recreativo de Távora, no
valor global de 660.629,38€.
Com estas empreitadas dotaram-se os campos de relvados sintéticos, para proporcionar as condições ideais à prática desportiva
de futebol, garantindo o enquadramento
com a envolvente em termos naturais e

ambientais.
As soluções adotadas para os campos permitem a prática de futebol de 11 e futebol
de 7. Todos os materiais são construídos de
acordo com as normas da UEFA, FIFA, FPF e
de acordo com a norma EN748.
Estas Associações manterão parcerias com
os respetivos Centros Escolares de Sabadim
e de Távora, já que ao possuírem melhores
condições para a prática desportiva, vão
melhorar as sinergias entre as entidades,
podendo os campos ser utilizados no âmbito das atividades desenvolvidas pelas
escolas.

tivo.
É fundamental dar continuidade à cooperação, apoiando logística e financeiramente
as atividades promovidas pelas coletividades ao longo do ano.
A estes apoios à atividade corrente, a Câmara Municipal junta a colaboração em
outros domínios, nomeadamente o apoio
à construção, beneficiação e cedência de
instalações, ou a aquisição de viaturas e
equipamentos.
Sem a dedicação e parceria existentes, tornava-se impossível prestar à comunidade
o serviço que se presta de forma diversifi-

cada, em termos de atividade e idades dos
públicos, cobrindo todo o concelho através
das associações e das instituições.

ARCOS DE
VALDEVEZ TEM
5 RELVADOS
SINTÉTICOS
O Município tem apoiado a renovação dos campos de futebol de Arcos
de Valdevez contando já com cinco
relvados sintéticos.
Estádio Municipal, ARC Guilhadeses,
ARC de Paçô, Adecas e CRC de Távora.

CRC TÁVORA
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MUNICÍPIO ARCUENSE

ASSINALOU DIA
DA FLORESTA
AUTÓCTONE

De forma assinalar o Dia da Floresta Autóctone, o Município de Arcos de Valdevez dinamizou várias ações para promover junto
da população, a importância da conservação das florestas locais. Na Escola Básica
Professor António Alves Melo Machado,
realizou-se uma aula de campo sobre a

importância da floresta autóctone e a plantação de uma árvore em conjunto com os
alunos, e, na margem do rio Vez, em Guilhadeses, uma plantação que contou com
a participação dos alunos da Escola Profissional do Alto Lima. Os alunos plantaram
100 árvores de espécies ribeirinhas que
resultaram da candidatura do Município ao
Projeto “Floresta Comum”.
Foram ainda plantados exemplares de
amieiros e bétulas, de médio porte, nas
margens do rio Vez, na zona urbana, dotados de um QR-Code, que permite saber
mais sobre esta espécie ribeirinha.

Ainda no âmbito das comemorações do
Dia da Floresta Autóctone, esteve patente
ao público, no Centro de receção do Museu
da Água ao Ar Livre do Rio Vez, a Exposição
“Árvores Nativas de Portugal”, bem como
decorreu o desafio “A mais bela Árvore Nativa” junto das instituições de solidariedade social, o qual pretendeu que os utentes
recriassem uma espécie da floresta nativa,
quer em maquete, em bordado, em desenho, em poster ou outra forma que achassem pertinente, usando diversos materiais
(materiais naturais ou reciclados).

jovem, que representa hoje, um dos instrumentos básicos de participação eficaz
na solução dos problemas que afetam o
ambiente.

O programa EcoVoluntariado do Vez englobou três ações principais: Limpeza e
controlo de espécies invasoras; Vigilância
da natureza de bicicleta e Vigilância da
floresta.

ECOVOLUNTARIADO
DO VEZ

O Município de Arcos de Valdevez promoveu em parceria com o Instituto Português
do Desporto e Juventude (IPDJ) um Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e
Florestas: o EcoVoluntariado do Vez.
Este foi um programa direcionado para
jovens com idades compreendidas entre
os 18 e os 30 anos, e pretendeu promover
a cidadania ambiental e o voluntariado

MUNICÍPIO ENTREGA ECOPONTOS
EM ESCOLAS DO CONCELHO

O Município continua a sensibilizar e incentivar os munícipes
para os comportamentos ambientalmente responsáveis.
Com o objetivo de incrementar hábitos de
reciclagem desde cedo, o Município, em
parceria com a RESULIMA, distribuiu um
conjunto de 3 ecopontos domésticos (embalagens, vidro e papel/cartão) para as salas
das escolas do Concelho.
Com esta iniciativa, a Autarquia quer sensibilizar crianças, e a comunidade educativa
para a importância da reciclagem na preservação do meio ambiente, na medida em
que reduz drasticamente a quantidade de
resíduos depositados em aterro e permite a criação de novos
produtos reduzindo o consumo de recursos naturais.
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DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
CELEBRADO NA PRAIA FLUVIAL DA VALETA
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o Conselho Nacional de Juventude (CNJ),
a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e em estreita colaboração com a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Viana do Castelo
(FAJUVIC), promoveu no dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude,
através de uma iniciativa com o propósito de sensibilizar os mais jovens para a
sustentabilidade ambiental.
A Praia fluvial de Arcos de Valdevez foi o local da iniciativa.

ESCOLAS DE ARCOS DE
VALDEVEZ VENCEM

PROGRAMA ECOVALOR

As escolas Básica Padre Himalaya e a
Escola Profissional do Alto Lima, em
Arcos de Valdevez, arrecadaram o primeiro e segundo lugares, respetivamente, do programa Ecovalor 2019/2020.
O programa Ecovalor, destinado a todos os municípios da área de intervenção da RESULIMA, tem como objetivo promover boas práticas
ambientais em estabelecimentos de ensino, premiando os estabelecimentos que apresentarem melhor desempenho na separação de embalagens usadas.
No concelho de Arcos de Valdevez, participaram 6 escolas, nomeadamente a EB2,3/S de Arcos de Valdevez, Centro Escolar Dr. Manuel da
Costa Brandão, Escola Básica Padre Himalaya, Escola Básica Prof. António Melo Machado, EB1 de Eira do Penedo – Soajo e a Escola Profissional
do Alto Lima.

CÂMARA MUNICIPAL OFERECEU PINHEIROS DE NATAL

Desde há alguns anos que a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez tem disponibilizado no Mercado Municipal, “Pinheirinhos
de Natal” a todos os interessados. Uma medida para evitar o corte de árvores viáveis
e a destruição da floresta em crescimento,
durante a quadra natalícia.
Estes pinheiros, oferecidos pelo Município
para a decoração de Natal, foram cortados
pelos sapadores florestais, em zonas selecionadas para operações de silvicultura
preventiva, proporcionando assim melho-

res condições de desenvolvimento às restantes árvores envolventes.
A iniciativa da Câmara Municipal visa evitar
o corte indiscriminado de árvores no concelho e, ao mesmo tempo, criar condições
para que os munícipes não fiquem privados de um dos mais simbólicos elementos
do Natal: o pinheiro.
A Câmara Municipal aproveita para agradecer também a colaboração dos Baldios de
S. Jorge na escolha e doação dos exemplares a distribuir.
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CULTURA

MÚSICA/CONCERTOS

2017
2018
2019
2020

7.665.157€
MANEL CRUZ

Festas de Nª Sª da Lapa

Recriação Histórica do Recontro de Valdevez

Carnaval

BÁRBARA TINOCO

RITA GUERRA
S. João da Valeta

Centro Interpretativo do Barroco
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Cultura em Movimento

Centro Megalítico Mezio/Gião

D’Art-Vez - Bienal de Arte

Paço de Giela

Hallowen no Paço de Giela

Casa das Artes reforço conforto e
segurança

MIGUEL TELA
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“CULTURA EM MOVIMENTO” DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL PELAS FREGUESIAS
O Projeto Municipal de Descentralização
Cultural nas Freguesias, “Cultura em Movimento”, tem como principal objetivo, proporcionar a um vasto grupo da população,
o acesso a atividades culturais em diversos
espaços das freguesias arcuenses. Deste

modo, pretende-se criar dinâmicas locais e
facilitar o acesso a projetos de teatro, música e arte, assim como proceder à formação
e sensibilização de novos públicos.
Este projeto, no último ano, devido à situação de Pandemia teve que ficar suspenso,

mas até aqui tem revelado ser uma importante iniciativa para apoiar e dinamizar a
cultura junto da população, permitindo o
acesso às diversas propostas culturais do
concelho, em várias geografias do território.

TEATRO - “O GRANDE HOMEM” REGRESSOU AO PALCO DA CASA DAS ARTES

Após a paragem abrupta em março, a retoma da Casa das Artes de Arcos de Valdevez
foi feita “passo a passo” e respeitando todas as medidas de segurança para prevenir
a propagação de Covid-19.
Nesse sentido, e com uma enorme vontade
de estar de volta, a companhia de teatro

GTV - Grupo de Teatro do Vez regressou ao
palco da Casa das Artes, para permitir aos
nossos arcuenses, que residem no estrangeiro, assistir à peça “O Grande Homem”,
inserida no Programa do Centenário da
morte de Teixeira de Queiroz.
Este projeto criativo, envolve teatro e mú-

COMPANHIA RITUAIS DELL ARTE
APRESENTOU MUSICAL INFANTIL

“A BELA E O MONSTRO”

A Companhia Rituais Dell Arte trouxe à Casa das Artes o
espetáculo “A Bela e o Monstro”, o sexto musical infantil
para toda a família desta companhia.
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sica, em torno do único texto dramático
produzido pelo escritor Teixeira de Queiroz, e tem como propósito acompanhar a
transição do século XIX para o XX e abordar
algumas questões que, ainda hoje, se aplicam à Sociedade.

ESPETÁCULO DE DANÇA/FLAMENCO
“LA NAVE DE TESEO” PELA
COMPANHIA PUERTO FLAMENCO

O grupo Puerto Flamenco (Espanha) trouxe à Casa das Artes o espetaculo
Nave de Teseo, uma síntese da expressão clássica da cultura do flamenco
e do inovador numa procura contemporânea pela essência e autenticidade do género flamenco.

EXPOSIÇÃO DO
CONCURSO DE
FOTOGRAFIA
“ARCOS PELA
LENTE” NO CAMPO
DO TRASLADÁRIO

“Arcos pela Lente” foi o tema
do concurso de fotografia
promovido pelo Município de Arcos de Valdevez. Esta iniciativa,
que decorreu ao longo do mês de novembro de 2020, surgiu com
o objetivo de apresentar as paisagens naturais do concelho em
diversas perspetivas e de estimular a descoberta e a curiosidade
pelo património paisagístico de Arcos de Valdevez.
Aberto ao público em geral a partir dos 18 anos de idade e com
residência em qualquer município do país, contou com 117 participantes e um total de mais de 300 fotografias.
Para apreciação e conhecimento geral da população, o Municipio
disponibilizou no Campo do Trasladário os registos que estiveram
a concurso.

BAÚ DE MEMÓRIAS
NO JARDIM DE
INFÂNCIA EM TÁVORA

Os meninos do JI de Infância da Escola
Básica Padre Himalaya, encontram-se provisoriamente instalados na antiga Escola
Primária do Salgueiral, em Távora, enquanto as obras de melhoria do seu infantário
estão em curso.
Porque esta vinda das crianças para o Salgueiral trouxe uma nova vida a este espaço

O grande vencedor, Romano Alves, a quem foi entregue pelo
Presidente da Câmara Municipal o respetivo prémio.

e à comunidade envolvente, que voltou a
ouvir risos e brincadeiras infantis enquanto
trabalha os campos, a Associação Cultural
do Povo de Távora teve a ideia de criar um
baú de memórias sobre a importância desta escola.
As crianças, os pais, as educadoras, associados, deixaram o seu testemunho, em
formato de mensagem escrita, neste baú
que será aberto no dia 28 de novembro de
2035, a data de celebração dos 18 anos da
criança mais nova a frequentar esta escola

atualmente.
O Presidente da Câmara Municipal, João
Esteves também deixou a sua mensagem,
que leu em voz alta a todos os presentes e
colocou no baú.
Aludindo à importância da nossa terra e
das nossas raízes, terminou a sua intervenção com uma passagem do livro “O
Principezinho” que refere “ O Futuro não é
o lugar para onde estamos a ir, mas o lugar
que estamos a criar”.
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ATIVIDADES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
ATIVIDADES EDUCATIVAS
COM OS JARDINS DE
INFÂNCIA

A Casa das Artes desenvolve projetos
anuais de atividades complementares com
os Jardins de Infância concelhios, distribuídas por várias áreas como o Desporto,
Artes Plásticas, Ambiente, Património e a
Promoção e Incentivo à leitura; nesta área

ARCOS DE VALDEVEZ
CELEBROU O
CARNAVAL DIGITAL

Devido à situação pandémica atual, o Carnaval arcuense não pôde ser celebrado nos
moldes habituais. Normalmente seriam
dias vividos intensamente pelos foliões,
desde os mais pequenos aos mais graúdos.
Assim, para assinalar a data, a Câmara Municipal e a Associação de Festas Folia prepararam uma programação que irá relembrar
o Entrudo Arcuense desde o ano de 2003
até 2020.
Foram divulgados vídeos promocionais

26 MIL PESSOAS
ENVOLVIDAS EM
SORTEIO DIGITAL
(GIVEAWAY)
ARCUENSE

O sorteio desenvolvido pelo Município de
Arcos de Valdevez teve como principal objetivo apoiar o Comércio Local, e interagir,
em simultâneo, com a comunidade digital,
durante a época natalícia.
Esta iniciativa do Município garantiu uma
dinamização nas suas redes sociais, con-

sobre o Carnaval Digital nas redes sociais
da Câmara Municipal e da Folia, bem como
nos sites oficiais.
A organização incentivou ainda os Foliões
a colocarem fotografias de recordações
dos Carnavais em que participaram com
a #18anoscarnavalavv, bem como a utilizarem nas suas fotos de perfil das redes

sociais a moldura sobre a presença dos 18
anos do Carnaval, criada especificamente
para o efeito.
O lançamento do Documentário 18 ANOS
de CARNAVAL ARCUENSE (2003 a 2020) “O
MAIOR CARNAVAL DO NORTE DE PORTUGAL”, na terça-feira, foi momento alto desta
celebração digital.

tando com cerca de 5 mil participações, na
totalidade.
Desta forma, pretendeu-se promover as
compras no comércio tradicional contribuindo para a dinamização da economia
do concelho. Este passatempo realizado,
em simultâneo, no Instagram e no Facebook do Município de Arcos de Valdevez
consistiu na entrega de 10 Vales de Natal
no valor de 100€, por sorteio aleatório,
para descontar no comércio local.
Com participação gratuita e de fácil acesso,
o público digital mostrou elevada adesão
ao giveaway, tendo resultado num alcan-

ce total de cerca de 26 mil pessoas, entre
likes, comentários, partilhas e visitas às páginas das redes sociais, contribuindo para
um crescimento significativo da comunidade digital nas duas plataformas.
Os vencedores foram anunciados, nas redes sociais do Município de Arcos de Valdevez no dia 18 de dezembro de 2020 e
contaram com uma entrega formal, com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, tendo este lhes
desejado um Feliz Natal, um Próspero Ano
Novo e Boas Compras no Comércio Tradicional.

dades lúdicas que permitem igualmente
transmitir algumas técnicas de ajuda para
lidar com os seus sentimentos.
Estas atividades ligadas à leitura são da responsabilidade da equipa técnica da Biblioteca Municipal, que visa assim continuar a
promover o incentivo à leitura, tanto com
atividades na área infantil como em rede,
estimulando também a leitura em casa.

uma ligação vídeo onde os dois edis, Dr.
Eneas Comiche e Dr. João Manuel Esteves,
na presença da Embaixadora de Portugal
em Moçambique, do Diretor do Instituto
Camões e de outros representantes de ambos os países, manifestaram o seu empenho em trabalhar em prol da promoção da
língua portuguesa e da educação.
Esta cerimónia foi o culminar de um processo que teve como âncora a primeira
edição do Dia da Língua Portuguesa, 5 de
maio de 2020, conforme determinado pela

UNESCO.
O Município de Arcos de Valdevez, decidiu
lançar uma iniciativa com o objetivo de oferecer à Cidade de Maputo livros atuais e em
bom estado de conservação, contribuindo
assim para a promoção da cultura e ciência
em língua portuguesa junto dos munícipes
Maputenses, nomeadamente estudantes
de todos os níveis de ensino, desde o ensino básico ao ensino superior e, simultaneamente criar boas relações entre Maputo e
Arcos de Valdevez.

UNIDOS PELA LÍNGUA
PORTUGUESA
MAPUTO ORGANIZA

CERIMÓNIA PARA A
RECEÇÃO DOS LIVROS
ENVIADOS POR
ARCOS DE VALDEVEZ

Chegaram a Maputo as 8 paletes de livros
oferecidos pelo Município de Arcos de Valdevez. Em outubro, no decorrer das celebrações da sexta edição da Feira do Livro,
na capital de Moçambique, o Presidente do
Conselho Municipal de Maputo, Dr. Eneas
Comiche, fez questão de agradecer a iniciativa através de uma cerimónia na qual
os dois concelhos estiveram ligados por
videoconferência. Para tal, foi estabelecida

APRESENTAÇÃO DO LIVRO:

“O HOMEM QUE NÃO
TINHA UMA FAZENDA
EM ÁFRICA”, DE ALFREDO
DE SOUSA TOMAZ
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específica, foram desenvolvidas ações com
o objetivo de ajudar as crianças a conhecer e a distinguir as diferentes emoções e
sentimentos, sobretudo num momento
singular como o que atravessamos; através
da história “O lobo que aprendeu a lidar
com os seus sentimentos”, por exemplo,
são proporcionados às crianças momentos
divertidos e de aprendizagem, com ativi-

O livro "O Homem que não tinha uma
fazenda em África", do autor Alfredo
de Sousa Tomaz, foi apresentado no
dia 17 de outubro, na Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo. O livro
encontra-se disponível na Biblioteca.
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ATIVIDADES NO PAÇO DE GIELA

MAGIA DE
NATAL REGRESSOU

A ARCOS DE VALDEVEZ

Mais de 1 milhão de lâmpadas LED
iluminaram as ruas
O Município e a ACIAB prepararam um conjunto de iniciativas de forma a reforçar o
espírito natalício junto das pessoas e crianças, bem como contribuir para a dinamização do comércio local.
Apesar da situação de pandemia que se

vive, a vila de Arcos de Valdevez preparou-se para viver em pleno o espírito do Natal.
As ruas vestiram-se a rigor e, juntamente
com a iluminação natalícia, a música e a
animação nas principais artérias, o cenário
ficou composto.
O comércio local também enfeitou as suas
montras, que surgiram mais bonitas e iluminadas.
Na Praça Municipal esteve exibida a habitual exposição das árvores feitas pelas
IPSS´S, escolas e associações concelhias.
Para colmatar a inexistência das habituais

feiras e mercados de Natal, o Municipio decidiu este ano apostar mais fortemente ao
nível da decoração e iluminação das ruas,
tendo ultrapassado o marco do milhão de
lâmpadas LED. Com esta medida quis dar
outra visibilidade à vila, criar um espírito
mais alegre nos arcuenses e visitantes e, ao
mesmo tempo, estimular o comércio.
Apesar das contingências, ao longo de quase um mês a população e visitantes tiveram ao dispor iniciativas de várias índoles,
como concertos, coros ou animação para os
mais pequenos.

do Município adaptada à atual situação,
distribuindo na totalidade cerca de 1000
presentes na comunidade escolar, entre
alunos, professores, educadores e assistentes operacionais, num esforço logístico sig-

nificativo da autarquia, através do seu Serviço de Cultura, que se desenrolou todos os
dias entre 15 e 18 de dezembro, percorrendo muitos quilómetros para levar emoção e
alegria aos arcuenses mais novos.

“O PAI NATAL VAI À
ESCOLA”

Na impossibilidade de realizar a tradicional
Festa de Natal no Auditório da Casa das Artes, em contexto de pandemia e neste ano
cheio de desafios, o Município de Arcos de
Valdevez convidou o Pai Natal, a Mãe Natal
e os seus Duendes a visitar, com o devido
distanciamento e com a máscara colocada, a totalidade dos Jardins de Infância da
Rede Pública e Privada e todas as turmas
das escolas do 1.º Ciclo do concelho, onde
deixou presentes e votos de um Feliz Natal
e, claro, muita alegria e sonhos, fundamentais num momento tão adverso e de difícil
socialização como o que vivemos.
“O Pai Natal vai à escola” é uma iniciativa
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ATIVIDADES NO CENTRO INTERPRETATIVO DO BARROCO

ATIVIDADES NA PORTA DO MEZIO

ATIVIDADES NO MUSEU DA ÁGUA AO AR LIVRE
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ARCOS DE VALDEVEZ É
PALCO PRIVILEGIADO
DE FILMAGEM DA

ARCOS DE VALDEVEZ
VOLTA A SER CENÁRIO DE
NOVELA DA TVI

NOVA SÉRIE DA RTP
“VENTO NORTE”

Arcos de Valdevez foi uma das três localida- financeiro e logístico do Município de Arcos
des do Norte de Portugal envolvidas neste de Valdevez, que desta forma assume a improjeto televisivo, sendo que as característi- portância destes projetos para a promoção
cas únicas da sede do concelho ao nivel da
do território arcuense,
Natureza e do Patrisendo que cada vez
Arcos de Valdevez foi uma das três
mónio levaram à sua
mais o concelho é
localidades do Norte de Portugal
escolha como cenário
destino de rodagem
envolvidas neste projeto televisivo,
destacado de filmade diversas produções
sendo que as características únicas
gem da série da RTP
nacionais de grande
da sede do concelho ao nivel da
“Vento Norte”, que
Natureza e do Património levaram
impacto mediático.
decorreu localmente
à sua escolha como cenário
nos meses de Setemdestacado de filmagem(…)
“Vento Norte” é uma
bro e Outubro.
série histórica balizaA zona do Centro Histórico da Vila foi ponto da entre o final da Primeira Guerra Mundial
de registo principal, uma vez que repre- (1918) e o Golpe Militar de 28 de Maio de
senta na perfeição os enquadramentos 1926, assumindo uma vertente de “romande época pretendidos pela produção, as- ce histórico”, numa “visão de um Portugal à
segurando por tal a necessária viagem no beira da Ditadura, em plenos anos loucos”
tempo. As filmagens contaram com o apoio e onde não faltam igualmente as “perso-

nagens que ajudaram a moldar a cultura
portuguesa do século XX”.
Composta na primeira temporada por 10
episódios, a série será exibida pela RTP em
2021 e conta com acordos de transmissão
para Angola, Moçambique, Estados Unidos, Canadá, França e Luxemburgo.

NOVA SÉRIE DA RTP
“CHEGAR A CASA”
ESCOLHE ARCOS DE
VALDEVEZ COMO
PALCO PRINCIPAL

A RTP realizou as gravações desta série,
uma coprodução da SPi e da produtora
espanhola CTV, cujas rodagens em Arcos
de Valdevez decorreram durante o mês de
novembro.
Contando com o apoio do Município arcuense, este projeto foi mais uma aposta
da edilidade na promoção e valorização do
concelho através da atividade cinematográfica, colocando Arcos de Valdevez, cada
vez mais, como um destino de referência
nacional para a produção de conteúdos de
cinema e televisão.
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Arcos de Valdevez volta a ser cenário de destaque da próxima novela da TVI/Plural, contando para o efeito com o apoio do Município
arcuense.
A nova novela da TVI, tem como cenário a localidade de Soajo, bem
como outros locais do concelho de Arcos de Arcos de Valdevez, nomeadamente o Paço de Giela, o Centro Histórico, o Santuário de
Nossa Senhora da Peneda e as várias paisagens naturais do Parque
Nacional. Também serão feitas referências a outras áreas de promoção turística, como a gastronomia, cultura e património.
O Município de Arcos de Valdevez assegurará um apoio à Plural Entertainment Portugal S.A na produção dos trechos da nova telenovela rodados no concelho. Esta nova aposta da ficção nacional surge
em prol da promoção do território português, nomeadamente do
norte do país, ao ser exibida em horário nobre, gerando imediato
retorno mediático.
O Município de Arcos de Valdevez acredita que esta nova aposta
nacional contribuirá ainda mais para a promoção do concelho, prin-

cipalmente ao nível do mercado interno e, em simultâneo, para a
dinamização da economia de Arcos de Valdevez.

MUNICÍPIO LANÇOU VIDEO PROMOCIONAL “ABRACE A NATUREZA”

Realizada por Sérgio Graciano e escrita pela
dupla de argumentistas já galardoadas internacionalmente Filipa Poppe e Joana Andrade, “Chegar a Casa” conta a história de
uma mulher que regressa à sua terra natal,
Arcos de Valdevez, depois de uma vida de
15 anos em Santiago de Compostela, após
o fracasso do seu casamento.

Esta nova série conta com Joana Seixas,
como protagonista, Rosa do Canto, Anabela
Moreira, Rúben Gomes, Rui Melo, Alfredo
Brito, Rodrigo Tomás e Duarte Melo, entre
os principais papéis; a Galiza incorpora os
reconhecidos atores Miguel Ángel Blanco e
Sara Casasnovas.
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DIÁSPORA
ARCUENSE

Dada a situação pandémica que vivemos
não foi possível voltar a realizar o encontro
anual com a Diáspora em Arcos de Valdevez, assim como as visitas às várias comunidades arcuenses espalhadas pelo mundo.
Estes são momentos que servem para a
troca de contatos e experiências entre os

vários participantes e abrem espaço para
um diálogo mais vantajoso e intenso entre
a Autarquia e os vários arcuenses da nossa
Diáspora. São uma oportunidade ímpar
para a valorização do papel das comunidades arcuenses e para o fortalecimento
dos laços que nos unem em torno de um
propósito comum: o melhor para Arcos de
Valdevez e para os Arcuenses.
As nossas Comunidades de emigrantes
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GABINETE DE APOIO AO
EMIGRANTE

Uma vez que, para a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
assume particular relevância a relação com a comunidade
de emigrantes arcuenses, este gabinete surge para prestar
apoios diversos assentes, nomeadamente, no regresso e
reinserção dos emigrantes no país.
Dirigido aos emigrantes, àqueles que já regressaram, assim
como todos os cidadãos e empresas que pretendam iniciar
um processo migratório, com o GAE - Gabinete de Apoio ao
Emigrante, o Município pretende oferecer um atendimento
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desempenham um papel importante na
promoção do que é viver, visitar e investir
em Arcos de Valdevez, divulgando a cultura
e as potencialidades do nosso Concelho e
contribuindo decisivamente para que Arcos
de Valdevez fortaleça a sua atratividade.
Esperamos que estes encontros se voltem a
tornar realidade muito em breve para que
seja possível reavivar memórias e conservar os laços especiais que mantemos.

2017

2019

de grande proximidade e dar apoio em várias áreas, fomentando a inter-relação entre o Município e as Comunidades
Portuguesas.
O GAE está capacitado para responder a questões inerentes
ao regresso dos cidadãos e reinserção em todas as suas vertentes, seja social, jurídica, económica, investimento, emprego, estudos, entre outras. Para além disso, o serviço encontra-se apto a apoiar os emigrantes em matérias da competência
da Câmara Municipal, nomeadamente nos Licenciamentos,
Alvarás, Projetos e Ação Social, assim como prestar apoio junto de outros organismos públicos.

