
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM 
 Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no Auditório da Casa das Artes de 
Arcos de Valdevez, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, sob a 
presidência de Francisco Rodrigues de Araújo, secretariado pelos senhores Manuel Caldas Brito e António 
Amorim Lima, primeiro e segundo secretários, respetivamente. ------------------------------------------------ 
 À chamada, que se efetuou às quinze horas, por falta de quórum à hora marcada para o início da 
reunião (catorze horas e trinta minutos), responderam sessenta membros da Assembleia Municipal. --------- 

JUSTIFICAÇÕES DE FALTA – apresentaram justificação de falta, que foi aceite, os senhores José 
Carlos Ferreira Cerqueira, Maria Madalena Afonso Alves Pereira Pimenta Ferreira, Sandrina Fátima Parga 
Alves Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes nesta reunião, nem justificaram a sua falta os senhores Alexandra 
Cristina Rodrigues Esteves, Celine Caridade Morais, David Manuel Rodrigues Ferreira Gomes, Joaquim 
José Luís Marques Campos, Jorge Ferraz Gonçalves Lage, Marco Filipe Amorim de Brito, Paulo Jorge 
Pinto Fernandes, Porfírio Fernandes Dias, Romão Paulo Amorim Fernandes de Araújo e Sérgio Paulo Dias 
Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Presidentes das Juntas da Freguesia de Paçô – Albino Mário Borges Ferrão – e da 
União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão – João Alves de Oliveira – comunicaram que 
seriam substituídos pelos respetivos secretários – Armando Ferreira Gomes e Rosa Maria Martins Amorim 
Brito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÕES E CORRESPONDÊNCIA: - o Senhor Presidente da Assembleia informou que os 
senhores Angélica Leite Costa Ferreira, Luís Miguel Esteves Fernandes e Tânia Machado Pereira, do 
Grupo Municipal do PSD, solicitaram substituição por ausência temporária inferior a trinta dias, tendo sido 
convocados para os substituir nesta sessão os senhores José Carlos Ferreira Cerqueira, Maria José 
Martins da Silva Fernandes e Marco Filipe Amorim de Brito. ----------------------------------------------------------- 

Deu conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão, referindo que a mesma 
estava à disposição de quem pretendesse consultá-la. --------------------------------------------------------------------- 

Tendo-se procedido ao registo magnético da sessão, e verificando-se estar o mesmo em boas 
condições, nesta ata apenas se faz referência às intervenções ocorridas. -------------------------------------------- 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM: - 
não houve inscrições para discussão do projeto da ata, vindo o mesmo a ser aprovado, por 
unanimidade. Não participaram na votação os ausentes na sessão a que a mesma respeita. ----------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Intervieram os senhores António Maria Sousa – Anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Ivo Batista (PSD) – 

Anexos 7 e 8; Emília Cerqueira (PSD) – Anexo 9; Fernanda Cerqueira (PSD) – Anexo 10; Helena Silva 
(PSD) – Anexo 11; João Simões (PS) – Anexo 12; Elizabeth Fernandes (PSD) – Anexo 13; Fernando 
Fonseca (CDS/PP) – Anexo 14; Sandra Barreira (CDU); Rui Amorim (PSD) – Anexo 15; Rui Aguiam e 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Virgílio Pereira de 

Sousa, antigo Secretário da Junta de Freguesia de Cendufe (Anexo 1), apresentado pelo Grupo Municipal 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Mário Fernandes 
de Sá, funcionário do Município (Anexo 2), apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito pelos 
Grupos Municipais do PSD e do CDS/PP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor Duarte Barros (CDS/PP). ---------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Adolfo José 

Sampaio (Anexo 3), apresentado pelo Grupo Municipal do PS e subscrito pelos Grupos Municipais do 
PSD e do CDS/PP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Expressou declaração de voto o Senhor Duarte Barros (CDS/PP). ---------------------------------------- 
- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor ao Dr. Nuno Miguel de Sousa Ribeiro Soares, 

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural do Município (Anexo 4), apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressou declaração de voto o Senhor Duarte Barros (CDS/PP). ---------------------------------------- 
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- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor à Dra. Isabel Maria Loureiro de Carvalho, 

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo do Município (Anexo 5), apresentado pelo 
Grupo Municipal do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor ao Senhor José Joaquim Dantas Coelho, 
Coordenador Técnico da Secção de Apoio aos Espaços Urbanos e Resíduos do Município (Anexo 6), 
apresentado pelo Grupo Municipal do PS. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor ao Clube de Rugby de Arcos de Valdevez 
(Anexo 7), pela comemoração dos seus quarenta anos de dedicação ao desporto e à comunidade, 
apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e subscrito pelo Grupo Municipal do PS. ------------------------------ 

- Aprovado, por unanimidade, voto de louvor ao lusodescendente Steven da Costa (Anexo 
8), pela conquista da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos 2020, na modalidade de Karaté (-67 Kg), 
apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e subscrito pelo Grupo Municipal do PS. ------------------------------ 

- Aprovada, por unanimidade, moção de repúdio aos CTT (Anexo 15) pelo incumprimento da 
concessão do serviço postal, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e subscrito pelo Grupo Municipal 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
PONTO UM – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXECUTIVO (JUNHO - AGOSTO / 2021): - 

previamente distribuído por escrito, na forma habitual, o Relatório fica arquivado nos documentos que 
fazem parte desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores João Simões (PS) – Anexo 16, Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 17, 
Sandra Barreira (CDU), Vítor Sousa (PS) – Anexo 18, António Maria Sousa, Rui Aguiam – Anexo 19, 
Ricardo Coelho e Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS  – PROPOSTA DE APRECIAÇÃO E PRONÚNCIA SOBRE O TURISMO, O SEU 

PRESENTE E FUTURO EM ARCOS DE VALDEVEZ, APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO 
PS: - o Senhor Vítor Sousa reforçou a proposta já apresentada na sessão anterior – Anexo 20, solicitando 
que fosse colocado a votação o conjunto de medidas que aqui se transcrevem: ------------------------------------ 

“1 - Que o Sr. Presidente da Câmara Municipal se dignasse dar conhecimento a esta Assembleia 
da composição do Conselho Municipal de Turismo, da sua agenda de reunião e ordem de trabalhos e que 
fosse incluído na sua composição um elemento de cada grupo político eleito para esta Assembleia 
Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Dado estarmos em plena revisão do Plano Diretor Municipal, que seja integrado no mesmo 
diretrizes claras dos locais de interesse turístico onde a colocação de infraestruturas de visitação e 
usufruto da natureza fossem sinónimo de poder de atração e de captação turística; ------------------------------- 

3 - Que a Câmara municipal desenvolvesse esforços e diálogo com as entidades escolares 
existentes no concelho de forma a poderem ser implementados num menor prazo possível cursos de 
formação profissional que focassem nas reais necessidades do setor; ------------------------------------------------- 

4 - Que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Manuel Esteves, enquanto Presidente da Comissão 
de Cogestão do Parque Nacional da Peneda Gerês, desenvolvesse esforços junto do Presidente do 
Conselho Diretivo do ICNF, IP, no sentido de impulsionar a marca natural.pt, nas regiões do Parque 
Nacional; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5 - Que se promovesse a constituição do Fórum Permanente do Turismo Sustentável nas regiões 
do Parque Nacional, abrindo caminho para a segunda fase da CETS e a certificação de empresários com 
a carta europeia de turismo sustentável;” --------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Luís Machado (PSD) – Anexo 21, Duarte Barros (CDS/PP) – Anexo 22, 
João Simões (PS) – Anexo 23, Rui Aguiam, Manuel Barreira, Vítor Sousa (PS) e Presidente da Câmara. --- 

- A Assembleia deliberou, por maioria com oito votos a favor – Sandra Barreira, Duarte 
Barros, Fernando Fonseca, Céu Rodrigues, João Simões, Vítor Sousa, Pedro Alves e António Maria 
Sousa – e cinco abstenções – Filipe Costa, Rui Aguiam, Luís Carlos Pinto, Horácio Cerqueira e Mário 
Cerqueira – rejeitar a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PS (Anexo 20). ---------------------- 

- Deliberou também, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Grupo 
Municipal do PSD (Anexo 21), que comporta as seguintes recomendações ao Município: --------------------- 

“a) Continue a articular com os parceiros a implementação de políticas, projetos e boas práticas 
que assegurem que a atividade turística continue a crescer e a gerar um impacto positivo e sustentável na 
vida das pessoas e na economia; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Pugne junto do Governo pelo reforço e desburocratização dos programas de apoio à alavanca 

da economia e do setor do turismo no pós pandemia, nomeadamente no apoio a micro e médias 
empresas, considerando o crescimento do turismo e a importância deste setor para a economia local: ------ 

c) Pugne junto do Governo por uma maior articulação e reforço dos apoios financeiros para as 
autarquias, nomeadamente para a criação de um programa de promoção do território, destinado à 
melhoria de locais de visitação e à promoção da economia circular e da sustentabilidade ambiental no 
concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Continue a dinamizar um turismo responsável, orientado para a sustentabilidade dos recursos, 
a autenticidade cultural das comunidades e a criação de oportunidades, indispensáveis ao progresso 
sustentável em Arcos de Valdevez; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Continue a assegurar que a estratégia municipal de desenvolvimento para Arcos de Valdevez, 
assuma uma visão integrada da sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental, que potencie a 
criação de rendimento e emprego, a atração de visitantes, turistas e investidores, a valorização dos 
recursos naturais, da qualidade ambiental, da cultura e da melhoria da qualidade de vida no concelho. ----- 

PONTO TRÊS – PROPOSTAS DE REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AOS 
PRODUTORES LOCAIS, COMÉRCIO E TURISMO  E DAS NORMAS DO PROGRAMA DE 
VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS E PRODUTORES LOCAIS: - o Senhor Presidente da Câmara referiu 
que, nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, o projeto de Regulamento do 
Programa de Apoio aos Produtores Locais, Comércio e Turismo, bem como as Normas do Programa de 
Valorização dos Produtos e Produtores Locais, foram submetidos a um período de consulta pública para 
recolha de sugestões, com publicação no Diário da República, 2ª Série, nº 40, de 26 de fevereiro de 2021, 
não tendo sido apresentada qualquer sugestão ou contributo para a modificação dos mesmos, pelo que, 
nos termos do disposto na alínea g) do nº1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, eram submetidos à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------ 

Intervieram os senhores Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 24, Vítor Sousa (PS) – Anexo 25, 
Filipe Costa (PDR) e Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento do Programa de Apoio 
aos Produtores Locais, Comércio e Turismo e as Normas do Programa de Valorização dos 
Produtos e Produtores Locais, em conformidade com o previsto na alínea g) do nº 1 do artigo 25º, do 
Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. --------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE 
INCENTIVOS À HABITAÇÃO EM ARCOS DE VALDEVEZ: - o Senhor Presidente da Câmara referiu que 
esta proposta, cujos objetivos principais são a criação de condições de fixação dos jovens e a reabilitação 
de imóveis degradados, foi igualmente submetida a um período de consulta pública para recolha de 
sugestões pelo prazo de trinta dias úteis, nos termos do disposto no artigo 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, e publicada no Diário da República, 2ª série, nº 93, de 13 de maio de 2021, 
não tendo merecido qualquer sugestão ou contributo no sentido da sua alteração, pelo que era sujeita à 
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea g) do nº 1 do Anexo I à Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores João Simões (PS) – Anexo 26, Céu Rodrigues (CDS/PP) – Anexo 27 e 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal para a 
Concessão de Incentivos à Habitação em Arcos de Valdevez, em conformidade com o previsto na 
alínea g) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------ 

PONTO CINCO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE REVERSÃO DO 
IMÓVEL DO SOLAR DE REQUEIJO: - o Senhor Presidente da Câmara informou que a Staroteis - 
Sociedade Hoteleira, SA, de Albufeira, solicitou que lhe seja concedido o prazo adicional de doze meses 
ao prazo que ficou estabelecido para cumprimento da condição de reversão do imóvel, quanto à data da 
entrada em funcionamento do empreendimento turístico, para poder concluir os trabalhos em curso no 
Solar de Requeijo e obter o licenciamento necessário para abertura do mesmo, alegando que a pandemia 
provocada pelo vírus COVID19 levou a atrasos consecutivos dos trabalhos contratados para a execução 
da obra. Acrescentou que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de vinte e sete de abril de dois 
mil e dezoito, autorizou as condições de reversão do imóvel do Solar de Requeijo, referindo a condição b) 
o prazo máximo de trinta e seis meses após a data aquisição para entrada em funcionamento do 
empreendimento turístico. Terminou salientando que se pretendia a aprovação da Assembleia à alteração 
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do prazo referido na citada condição, que passará a ter a seguinte redação: “b) se o empreendimento 
turístico não vier a entrar em funcionamento no prazo máximo de quarenta e oito meses após a data da 
sua aquisição;” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Duarte Barros (CDS/PP) – Anexo 28, Vítor Sousa (PS) – Anexo 29 e 
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria com dois votos contra – João Simões e Vítor Sousa – e 
em conformidade com o previsto na alínea i) do nº 1 do artigo 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, aprovar a alteração das condições de reversão do imóvel do Solar 
de Requeijo, consubstanciada na prorrogação do prazo por doze meses, alterando assim a 
condição b) das cláusulas de reversão constantes da escritura de aquisição do imóvel e do registo 
predial, que passará a ter a seguinte redação: ---------------------------------------------------------------------------- 

b) se o empreendimento turístico não vier a entrar em funcionamento no prazo máximo de 
quarenta e oito meses após a data da sua aquisição. ------------------------------------------------------------------ 

PONTO SEIS – MOÇÃO “EM DEFESA DE UM SERVIÇO DE ÁGUA PÚBLICA ACESSÍVEL A 
TODOS OS ARCUENSES”, APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE TÁVORA (STA. MARIA E S. VICENTE), ANTÓNIO MARIA ARAÚJO SOUSA: - o 
proponente apresentou a moção, propondo “a revogação do contrato estabelecido com a AdAM e, 
consequentemente, a reversão da concessão do serviço de abastecimento de água, que deverá voltar a 
ser gerido pelo Município.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 30, João Simões (PS) – Anexo 
31, Rui Aguiam – Anexo 32, Emília Cerqueira (PSD), Presidente da Assembleia, Presidente da Câmara e 
António Maria Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria com dois votos a favor – Fernando Fonseca e António 
Maria Sousa – e três abstenções – João Simões, Vítor Sousa e Pedro Alves – rejeitar a moção “Em 
defesa de um serviço de água pública acessível a todos os Arcuenses”, apresentada pelo Senhor 
Presidente da Junta da União de Freguesias de Távora (Sta. Maria e S. Vicente) – António Maria Araújo 
Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Expressaram declaração de voto os senhores Duarte Barros (CDS/PP), António Maria Sousa, 
Emília Cerqueira (PSD), Fernando Fonseca (CDS/PP) e Rui Aguiam. ------------------------------------------------- 

PONTO SETE – PROPOSTA DE APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR CENSUS 2021 
E O SEU IMPACTO LOCAL E REGIONAL, APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DO PS: - o 
Senhor João Simões salientou o “declínio demográfico que os CENSOS 2021 reportam”, apresentando 
algumas medidas possíveis para inverter esta tendência – Anexo 33. -------------------------------------------------- 

Intervieram os senhores Fernando Fonseca (CDS/PP) – Anexo 34, Elizabeth Fernandes (PSD) – 
Anexo 35, Rui Aguiam – Anexo 36 e Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------- 

- A Assembleia deliberou, por maioria com três abstenções – Duarte Barros, Fernando 
Fonseca e Céu Rodrigues – aprovar a recomendação a enviar ao Governo, apresentada pelo Grupo 
Municipal do PSD (Anexo 35). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expressaram declaração de voto os senhores António Maria Sousa e Duarte Barros (CDS/PP). - 
APROVAÇÃO EM MINUTA: - o Senhor Presidente da Assembleia leu a minuta da ata desta 

sessão, colocando-a à apreciação do Plenário. Não havendo inscrições para a sua discussão, passou-se 
de imediato à votação, vindo o documento a ser aprovado por unanimidade, em conformidade com o 
disposto no nº 3 do artigo 57º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------- 

PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Interveio o senhor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hélder Barros – comunicou que não integra as listas de candidatura do PSD às eleições 

autárquicas, agradecendo a todos aqueles com quem trabalhou tudo o que aprendeu ao longo de quase 
duas décadas e, em resposta a posições menos adequadas e provocadoras, esclareceu que não recebeu 
qualquer proposta para incorporar os quadros da AdAM. -------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os presentes 
e, quando eram vinte e uma horas e trinta e cinco minutos, encerrou os trabalhos desta sessão, dos quais, 
para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada no próximo plenário, há-de ser 
assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e por mim, Isabel Gonçalves, que a lavrei. -------------------- 
























































































































