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LISTA DE ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS

ACT

Autoridade para as Condições de Trabalho

ADRIMAG

Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras
do Montemuro, Arada e Gralheira

AGA

Associação Geoparque Arouca

AMTSM

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APG

Associação Portuguesa de Geólogos

AVAC

Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

BE

Biblioteca Escolar

BMA

Biblioteca Municipal de Arouca

CCDRN

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte

CEB

Ciclo do Ensino Básico

CIGC

Centro de Interpretação Geológica de Canelas

CPP

Casa das Pedras Parideiras

CLDS

Contrato Local de Desenvolvimento Social

DAGF

Departamento de Administração Geral e Finanças

DAU

Divisão de Ambiente e Urbanismo

DGT

Direção-Geral do Território

EB

Escola Básica

EIP

Equipa de Intervenção Permanente

GIP

Gabinete de Inserção Profissional

IEFP

Instituto do Emprego e Formação Profissional

LIT

Loja Interativa de Turismo

NEE

Necessidades Educativas Especiais

OAU

Óleos Alimentares Usados

PSS

Plano de Segurança e Saúde

PU

Plano de Urbanização

PES

Programa Educação para a Saúde

PMDFCI

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

PCGT

Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial

RAN

Reserva Agrícola Nacional

RBE

Rede de Bibliotecas Escolares
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RCD

Resíduo de Construção e Demolição

REN

Reserva Ecológica Nacional

RMA

Radar Meteorológico de Arouca

RERAE

Regime Extraordinário da Regularização de Atividades
Económicas

RU

Resíduos Urbanos

SA

Sociedade Anónima

SIG

Sistema de Informação Geográfica

SSAIGT

Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de
Gestão Territorial

UCC

Unidade de Cuidados na Comunidade
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ATIVIDADE MUNICIPAL

A. PLANEAMENTO
Estudos e planos
municipais de
ordenamento de
território

Relativamente aos estudos e planos municipais de ordenamento do território
em curso, no período em reporte, foram registados os seguintes avanços:

. 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal:
o

PCGT – Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial: Em
22.01.2020 foi disponibilizada na plataforma a informação
atualizada relativa às bases cartográficas, dado que a
cartografia 10k foi objeto de homologação, em 08.01.2020, pela
DGT, tendo sido comunicada a informação através do ofício
nºS-DGT/2020/89 de 09-01-2020.

o

Estudos de caracterização: em fase de conclusão do
documento.

o

Avaliação Ambiental Estratégica: foi concluído o documento
correspondente à 1.º fase – relatório de definição de âmbito – e
disponibilizado na PCGT – Plataforma Colaborativa de Gestão
Territorial, em 14.01.2020, para acolher parecer das entidades.

o

Delimitação dos perímetros dos aglomerados: em fase de
execução.

. Plano Estratégico Arouca 2030: em fase de correção por parte da equipa
externa.

. Classificação da rede viária municipal 2.ª fase: levantamento de campo
e inventariação digital (em gabinete) de 44 fichas caracterizadoras de
percursos de rede viária a classificar (estradas e caminhos municipais).

Atribuição de
toponímia no Município
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No período em análise, foram efetuados os seguintes avanços:
•

União de Freguesias de Arouca e Burgo: o processo está em fase de
elaboração das justificações por parte da Junta de Freguesia. Foi
solicitada a alteração à Rua de Vila Nova, cuja ficha foi alterada, e foi
solicitado parecer à Junta de Freguesia.
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Topografia

•

Freguesia de Escariz: foi aprovada em reunião de Câmara de 05.11.2019
a proposta da 2.ª alteração à toponímia. Em fase de divulgação das
alterações às entidades.

•

Freguesia de São Miguel do Mato: foi concluída a proposta final, tendo
a mesma sido remetida à Junta de Freguesia pra verificação final.
Posteriormente será solicitado parecer.

No período em reporte, foram realizados os seguintes trabalhos de topografia:
• Ciclovia: marcação, cadastro, levantamento topográfico, medição de áreas
e elaboração de plantas para escrituras.
• Freguesia de Mansores: levantamento topográfico de parcela de terreno
no lugar de Estrada.
• Freguesia de Alvarenga: marcação de parcela de terreno a destacar, junto
à ponte das Aguieiras.
• Freguesia de Urrô: ampliação de levantamento da estrada que liga Forno
Telheiro à Igreja.
• União de Freguesias de Arouca e Burgo:
o
o

Projetos

Levantamento do terreno envolvente à capela da Senhora da Mó em
execução;
Levantamento topográfico da rua de Camões;

Relativamente aos projetos em curso e, no período em reporte, registaramse avanços nos seguintes:
• Ampliação e requalificação do edifício dos Paços do Concelho: projetobase concluído.
• Polo Escolar do Burgo: alteração dos espaços existentes para criação de
espaço envolvente.
• Ampliação e requalificação da escola de Serra da Vila, em Mansores:
estudo prévio concluído.
• Requalificação dos espaços da ADRIMAG no edifício da antiga cadeia:
em fase de estudo prévio.
• Zona Industrial de S. Domingos: elaboração de projeto de execução de
parque de estacionamento.
• Requalificação da rua Cidade de Poligny: projeto de execução concluído
e preparação de processo para empreitada.
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• Escola Primária de Covêlo de Paivó: projeto concluído.
• Loteamento de Vila Pavão: elaboração de alteração ao loteamento.
• Parque de estacionamento em Canelas: estudo prévio concluído.
• Biblioteca Municipal: estudos e análises para a requalificação do edifício.

No período em reporte, eram 9 os projetos que se encontravam com
acompanhamento de obra:
• Requalificação da EB 2,3 de Arouca;
• Ponte pedonal suspensa sobre o Rio Paiva;
• Introdução de modos suaves no acesso ao Polo Escolar da Boavista (Santa
Eulália);
• Requalificação urbanística da Zona Poente da Vila;
• Arranjos exteriores do Bairro Social de Pade (Alvarenga);
• Percurso pedonal e ciclável do vale de Arouca;
• Requalificação do Museu Municipal;
• Requalificação e valorização dos Viveiros da Granja - casa sede e casa de
apoio;
• Construção da rotunda e avenida de acesso a Belece – 1.ª fase.

Candidaturas a fundos
comunitários
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No período em reporte, foram submetidas as seguintes candidaturas:
• Aviso n.º NORTE-16-2019-28: Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU): PI 6.5: requalificação urbanística da Zona Poente da Vila
de Arouca – fase 2 e requalificação urbanística da rua de Poligny: projeto
abrange a requalificação de dois espaços situados na contiguidade da
intervenção em curso (requalificação urbanística da Zona Poente da Vila de
Arouca). A sul, prevê-se a ampliação de uma zona destinada a
estacionamento de veículos ligeiros e a norte a beneficiação de um pequeno
troço defronte à entrada da Escola Secundária, através da melhoria do
pavimento e da implementação de passadeiras inteligentes. Por seu turno, a
requalificação urbanística da rua cidade de Poligny visa a requalificação
daquele arruamento, prevendo-se a definição de espaços destinados ao
veículo (passagem e estacionamento) e ao peão, bem como a reorganização
dos espaços verdes (canteiros e árvores). Prevê-se ainda a criação de
condições de mobilidade inclusiva através da alteração dos pavimentos

/7

existentes, a que acresce a diminuição da largura afeta a circulação
automóvel.
• Aviso n.º NORTE-53-2019-10: Cultura para Todos (PDCT – AMP):
AroucaCultura: através de diferentes recursos artísticos (teatro, dança e
música), crianças, jovens, pessoas com deficiência e incapacidade,
população sénior e comunidade em geral em situação de isolamento e
vulnerabilidade, poderão expressar afetos, sentimentos e emoções e
desenvolver a sua criatividade. O projeto será dinamizado em parceria com
AICIA, Centro Social e Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca,
Patronato- Centro Social e Paroquial Santa Mafalda e Comissão de Proteção
de crianças e jovens em Risco de Arouca. Preveem-se as seguintes ações:
EncontrARTE (desenvolvimento e implementação de uma criação artística na
área do teatro, que envolve crianças e jovens em risco); ArtINdance
(desenvolvimento e implementação de uma criação artística de dança
inclusiva que envolve pessoas com deficiência e incapacidade); EnCANTOS
da terra (desenvolvimento e implementação de uma criação artística com
base no canto polifónico que envolve comunidade em geral, dos quais
obrigatoriamente seniores); Cultura para todos (eliminação de barreiras de
comunicação); e visitas extraordinárias (desenvolvimento e implementação
de visitas culturais e artísticas ao domicílio que envolve seniores que residem
sós e sem retaguarda familiar ou vizinhança).
• Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização do Interior: Covêlo
de Paivó na Rota do Volfrâmio: tem por objetivo a refuncionalização e
valorização da antiga escola primária de Covelo de Paivó, transformando-a
num equipamento vocacionado para apoio ao turismo de natureza e
interpretação ambiental, na vertente de alojamento. A candidatura contempla
ainda a realização de um evento estruturante e impactante para a promoção
deste produto criado em redor da temática do volfrâmio no contexto da II
Guerra Mundial.

Informação detalhada sobre as candidaturas a fundos comunitários
disponível no anexo 1.

Limpeza e conservação
das vias municipais
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Foram efetuados pelas Brigadas Municipais trabalhos vários de limpeza e
conservação das vias municipais (ver anexo 2).
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B. TURISMO

Equipamentos

Passadiços do Paiva
Os Passadiços do Paiva foram premiados com um novo óscar no âmbito dos
World Travel Awards 2019. Pelo segundo ano consecutivo, esta infraestrutura
venceu na categoria “Melhor Atração Turística Mundial de Aventura”. A
cerimónia de entrega de prémios decorreu a 28 de novembro, em Omã, no
Médio Oriente.
Considerados os Óscares do Turismo, os «World Travel Awards» foram
criados em 1993, com o objetivo de reconhecer a excelência de projetos
turísticos em todo o mundo. O galardão (selo de qualidade) é uma das mais
importantes distinções mundiais que podem ser conferidas a projetos do setor
do turismo.

Fig.1 Cerimónia de entrega de prémios dos World Travel Awards, em Omã,
no Médio Oriente

Visitantes
Em 2019, os Passadiços do Paiva receberam 207 192 visitantes,
apresentando uma taxa de variação positiva de 3,9% em relação ao ano
anterior em que se registaram 199 464 visitantes. No período em análise, o
volume total de visitantes foi de 4742 visitantes (ver anexo 3).
Importa ainda referir que cerca de 19% dos visitantes neste período são
estrangeiros, maioritariamente provenientes de Espanha, França e Reino
Unido (ver anexo 4).

Loja Interativa de Turismo (LIT)
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Perfil dos visitantes e informação procurada
No período em reporte, a Loja Interativa de Turismo do Arouca Geopark
recebeu 5988 utilizadores sendo, destes, 726 visitantes (ver anexo 5).
No que concerne à nacionalidade dos visitantes, e à semelhança dos
restantes meses, a maior fatia de visitantes pertence ao território nacional,
com valores entre os 56% e os 73%. O mercado espanhol é o que se destaca,
sendo que o Brasil assume especial relevância no mês de janeiro. Além dos
países supracitados, recebeu-se turistas oriundos dos seguintes países:
Países Baixos, China, Itália e Estados Unidos da América (ver anexo 6).
Quanto à faixa etária, a que predomina é entre os 40 e os 60 anos (entre os
36% de 47%), seguindo-se a faixa etária 18-40 com percentagens entre os
33% e 36% (ver anexo 7).
Tal como nos últimos meses, a procura pelos Passadiços do Paiva é notória
e destacada dos restantes produtos e serviços, seguindo-se a procura pela
Serra da Freita e informação relativa a mapas e direções, sendo na maioria
das vezes solicitado para perceber como chegar aos Passadiços do Paiva e
Serra da Freita. De seguida destaca-se a procura por percursos pedestres e
pela Casa das Pedras Parideiras.
Eventos
No período em reporte, decorreram 23 eventos no Palco Arouca da LIT, os
quais contaram com a participação de 4452 pessoas (ver anexo 8).

Casa das Pedras Parideiras (CPP) e Radar Meteorológico de Arouca
(RMA)
No período em reporte, 3131 pessoas visitaram a CPP e 493 o RMA (ver
anexo 9). Importa referir que nesse período cerca de 26,8% dos visitantes
recebidos efetuaram visita guiada à CPP (visualização do filme 3D “Pedras
Parideiras: um tesouro geológico”). Adicionalmente, 9,3% dos visitantes que
fizeram a visita ao geossítio Panorâmica da Costa da Castanheira / piso
panorâmico do Radar Meteorológico de Arouca também efetuaram visita
guiada à Casa das Pedras Parideiras.
Relativamente à proveniência dos visitantes recebidos nas Pedras Parideiras,
salienta-se que 71% são portugueses e cerca de 10% são estrangeiros, não
tendo sido possível apurar a proveniência de 17% dos visitantes. Os
estrangeiros são oriundos principalmente de França, Espanha e Brasil.
Relativamente ao RMA, verificou-se que 2,9% dos visitantes são estrangeiros
(ver anexo 10).
No que concerne ao contexto da visita, durante o período em reporte, a CPP
recebeu a maioria dos seus visitantes em contexto de visita individual (71%),
seguindo-se as visitas turísticas (13%) e as visitas educativas (16%). Já no

Relatório | Assembleia Municipal

/ 10

RMA, 43,6% dos visitantes realizaram a sua visita em contexto individual,
11,2% acederam à infraestrutura em contexto de visita turística organizada e
45,2% em contexto de visita educativa.
Fazendo um balanço do ano de 2019, a CPP recebeu 32 379 visitantes e o
Piso Panorâmico do Radar Meteorológico de Arouca 4212. Assim, em média,
a CPP recebe anualmente 30 792 visitantes e o RMA 5 705.

Eventos e outras
dinâmicas no âmbito
do turismo

Foi ainda promovido, em estreita colaboração com o Município e outras
entidades, um conjunto de eventos e outras dinâmicas, com destaque para:
• Castanheira+: as atividades decorreram sobre as temáticas “Caminhos do
Conhecimento”, “Natal na Castanheira” e “Aldeia com História”;
• Exposição de fotografia “Carvão de Aço”: patente entre novembro e
janeiro nos pisos intermédios do Radar Meteorológico de Arouca. A mesma
está a circular entre os parceiros do Roteiro de Minas e Ponto de Interesse
Mineiro e Geológico de Portugal. É uma iniciativa da Câmara Municipal de
Castelo de Paiva e do fotojornalista Adriano Miranda.
• Visita interpretada – itinerário B “Pela região mineira”: decorreu a 16 de
novembro e permitiu a visitação dos geossítios Minas de Rio de Frades (com
entrada na galeria do Vale da Cerdeira) e Minas de Regoufe. Incluiu a prova
de produtos Geofood.
• “Ilustra a tua Escola”: projeto educativo está a decorrer este ano letivo nos
polos de Alvarenga e Fermedo.
• Elaboração do Plano de Educação Ambiental para uma área do Monte
da Senhora da Mó.
Mercado Local - Arouca Agrícola
No período ao qual este relatório diz respeito, o Arouca Agrícola escoou,
através da venda ao público na loja, bem como através de alguns agentes de
restauração, cerca de 2850 kg de hortícolas, 770 kg de frutícolas, 129 dúzias
de ovos, 79 kg de broas (milho, abóbora, castanha e cenoura) e 97 unidades
de produtos transformados (biscoitos, licores, vinhos, mel, entre outros).
Aos 66 produtores que efetivamente se encontram a escoar os seus produtos
através do projeto, foram efetuadas visitas técnicas para capacitar e orientar
na diversificação de culturas, para que estas vão ao encontro daquilo que o
mercado procura, quer para o público em geral, quer para os agentes de
restauração.
Para além do acompanhamento a montante para capacitação e orientação
na gestão da produção agrícola, a equipa tem vindo a garantir a logística de
recolha e a entrega de várias encomendas.

Relatório | Assembleia Municipal

/ 11

Eventos/outras dinâmicas
• Entrega semanal de fruta na EB1 de Serra de Vila/Jardim-de-Infância e
EB1 de Paços e Ponte de Telhe, EB1/JI Paço Alvarenga, EB1/JI de
Canelas: incluída no projeto de nutrição “Fruta nas Escolas”, todas as
semanas foi feita uma entrega de fruta para os lanches dos alunos,
contribuindo para o aumento de consumo das frutas sazonais (ver ponto
Projetos Educativos - PIICIE)
• Entrega semanal de produtos hortofrutícolas na cantina da EB1 de
Serra de Vila/Jardim-de-Infância, no âmbito do projeto-piloto Cantina
Geofood.
• Rota dos Geossítios: a 16 de novembro foi promovida uma edição especial
da Rota dos Geossítios, através da realização de uma visita interpretada, que
destacou os itinerários B - “Pela Região Mineira”. Foram oferecidos cabazes
com um pequeno lanche para os participantes desta atividade, sendo os
produtos locais, provenientes do Arouca Agrícola. A 7 de dezembro, decorreu
nova edição especial, desta feita pelo itinerário C – “Paiva: o Vale
Surpreendente”, que incluiu também a oferta de lanche aos participantes com
produtos locais do Arouca Agrícola.
• Oficina sobre alimentação saudável: destinada a agregados familiares,
decorreu a 3 de dezembro, em parceria com o CLDS 4G Arouca.
• Prémio Inovação Crédito Agrícola: o Arouca Agrícola recebeu, a 2 de
dezembro, o prémio Inovação, na categoria “Projeto de elevado potencial
promovido por associados”, no âmbito do concurso nacional “6.ª edição do
Prémio Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola”.
• Candidatura ao PDR2020 na categoria “Cadeias Curtas”: estruturada e
submetida no mês de janeiro. Contempla pequenas obras de adaptação de
um espaço criando condições de armazenamento com área de frio; aquisição
de equipamento de apoio à cadeia curta para armazenar, pesar, acondicionar
(embalagens), rotular; realizar ações de sensibilização no âmbito da
educação alimentar e ambiental junto da comunidade; desenvolvimento de
plataforma eletrónica de promoção e comercialização online; consultoria e
apoio técnico em boas práticas de produção agrícola aos produtores
pertencentes ao projeto. A operação visa ainda contribuir para: a diminuição
do desperdício alimentar; a melhoria da dieta através do acesso a produtos
sazonais; o aumento do consumo de produtos cultivados em modo de
produção biológico; formação técnica e consciencialização para práticas
culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis; a dinamização do
conceito da agricultura como ferramenta terapêutica e de integração
socioprofissional; o desenvolvimento rural; a valorização do património
natural e cultural do concelho através da produção agrícola. O valor total da
candidatura é de 59.215,77 € (iva incluído).
• Candidatura aos prémios da Planetiers World Gathering, evento
internacional que promove o empreendedorismo e a divulgação de novas
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soluções na área da sustentabilidade: estruturada e submetida no mês de
janeiro.
• Arouca Agrícola Bio: no mês de janeiro foram iniciados os trabalhos no
âmbito do novo projeto integrado no Arouca Agrícola, o “Arouca Agrícola Bio”.
O mesmo irá promover o desenvolvimento da agricultura biológica no
concelho, através da criação do núcleo de produtores em modo de produção
biológico ou em vias de iniciar o processo de conversão. Este novo projeto
integra o trabalho na capacitação técnica dos produtores no âmbito da
agricultura biológica, o apoio à comercialização de produtos diferenciados
bem como a criação de dinâmicas de âmbito educativo (educação ambiental
e educação para o consumo) e de âmbito social (inserção social através da
atividade agrícola).
• Visita aos produtores: recolha e entrega de produtos agrícolas,
acompanhamento das sementeiras/plantações e monitorização das
atividades agrícolas.
• Organização de documentação: criação dos cadernos de campo
adaptados a cada produtor, mapeamento das sementeiras/plantações e
colheita de produtos, levantamento das áreas associadas às diferentes
culturas.
• Gestão da loja: contabilidade/faturação, limpeza, acondicionamento dos
produtos, registo de entradas, gestão das encomendas e preparação dos
produtos para venda, para o público em geral, para a restauração e para os
eventos e atendimento ao público.

C. AMBIENTE
Mais de 300 mil euros para alargamento da rede municipal de
saneamento
Vai ser alargada a rede de saneamento nas freguesias de Mansores, Urrô,
Rossas, Arouca/Burgo e Santa Eulália. O investimento será de mais de 300
mil euros, suportados em parte por fundos comunitários, no âmbito de
candidatura apresentada pelas Águas do Norte, com a devida
comparticipação do Município. Uma outra parte será suportada inteiramente
pelo Município de Arouca. O processo encontra-se em fase final de
adjudicação, sendo o prazo de execução de 180 dias após a data de
consignação.
Reforço da rede municipal de ecopontos
Foram recentemente instalados 23 novos conjuntos de equipamento de
recolha seletiva de resíduos (ecopontos). Com este reforço de capacidade,
Arouca passa a dispor de 102 ecopontos espalhados por todo o concelho,
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sendo objetivo da autarquia incentivar a prática de reciclagem de resíduos e,
simultaneamente, contribuir para a preservação do ambiente.
Gabinete Técnico
Florestal

De setembro de 2019 a janeiro de 2020, o Gabinete Técnico Florestal registou
4 processos relacionados com pedidos para corte/poda de sobreiros e 1
processo relacionado com o serviço de prevenção e combate à vespa velutina
(asiática), sendo que desde novembro de 2019 foram tratados quase meia
centena de ninhos (ver anexo 11).
No período em reporte, procedeu-se ainda à beneficiação (numa extensão de
1,8 quilómetros) e abertura (0,2 quilómetros) de caminhos florestais. Foi
também feita a faixa de gestão de combustíveis ao longo da rede viária numa
extensão de 35 hectares.
No âmbito da recuperação da galeria ripícola do Rio Paiva, desde novembro
de 2019 foram executados 27,11 hectares.

Gabinete de Apoio ao
Munícipe

No âmbito da parceria entre o Município e a Águas do Norte, relativamente
ao preenchimento dos formulários para atribuição do Tarifário Social e
Familiar e outras situações detetadas no sentido de agilizar os procedimentos
referentes ao serviço de água, saneamento e resíduos, pelo Gabinete de
Apoio ao Munícipe, fez-se o acompanhamento, análise e informação de 42
processos/pedidos (ver anexo 12). Foi ainda feito o acompanhamento e
verificação da faturação em cerca de 90 locais de consumo da
responsabilidade do município (equipamentos municipais e espaços
ajardinados), bem como dos mapas mensais referentes à cobrança de
resíduos sólidos e tarifas especiais (social e familiar).
No âmbito da Requalificação Urbanística da Zona Poente da Vila, e com o
objetivo de detetar eventuais ligações indevidas ao rio Marialva e ribeira de
Silvares, estão em curso os trabalhos de vistoria dos prédios sitos na rua D.
Afonso Henriques e rua Eça de Queirós.

Parcómetros

Câmara triplica valor recolhido nos parcómetros na verba a atribuir às
instituições de solidariedade
Pelo segundo ano consecutivo, por cada euro pago nos parcómetros, a
Câmara colocou dois euros, triplicando desta maneira o valor do apoio
financeiro a conceder, em 2019, pela autarquia às instituições particulares de
solidariedade social do município e de proteção civil (Bombeiros).
Entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2019 a autarquia arrecadou, livre do
IVA liquidado e pago ao Estado e dos encargos com a manutenção dos
parquímetros, 24.650,00 €, valor que regista um aumento de 2.650,00 € em
relação ao arrecadado no mesmo período do ano anterior. Assim, da receita
dos parcómetros caberá a cada uma das entidades beneficiadas 2.465,00 €.
A este valor, somar-se-á 4.930,00 € atribuídos pela autarquia sob a forma de
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subsídio excecional como forma de comparticipação nas despesas com as
atividades estatutárias.
A esta verba entregue pela Câmara acresce o subsídio anual que a autarquia
atribui a cada uma destas instituições.
Instituições beneficiárias:
• AICIA – Associação para a Integração de Crianças Inadaptadas de Arouca
• Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga
• Centro Paroquial de Promoção Social Rainha Santa Mafalda
• Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca
• Santa Casa da Misericórdia de Arouca
• Centro Social Santa Cristina de Mansores
• Centro Social e Cultural de Fermedo, Escariz e Mato
• CSCE – Centro Social de Canelas e Espiunca
• Centro Social de Chave
• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca.
No período em reporte, o total da receita gerada com parcómetros foi de
10.633,63 €, sendo que o montante respeitante ao município no valor de
6.911,86 € é entregue, na sua totalidade, às dez IPSS concelhias (ver anexo
13).
Em 2019, a receita total resultante dos parcómetros foi de 52.440,24 €, sendo
que deste valor, 34.086,16 € foram entregues à Câmara Municipal de Arouca
que, por sua vez, o fez chegar às IPSS’s.
De referir ainda que, neste período, o serviço de vigilância/monitorização
registou 272 infrações (ver anexo 14).

Proposta de alteração do regulamento das zonas de estacionamento de
duração limitada
Foram consideradas, entre outras, as sugestões remetidas no âmbito da
consulta no início da elaboração das presentes alterações, nomeadamente
no que se refere ao estacionamento dos veículos de pessoas com deficiência,
assim como a alteração do limite máximo de estacionamento de quatro para
três horas, permitindo que haja mais rotatividade na utilização dos lugares.

RelatórioResíduos
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Município de Arouca aumentou em mais de 200% a recolha de resíduos
de demolição e construção

Para incentivar comportamentos ambientais mais adequados e responder às
campanhas de entrega dos resíduos de construção e demolição (RCD) de
obras particulares, não sujeitas a licenciamento, o Município de Arouca
reforçou a capacidade de recolha deste tipo de resíduos no início de 2019,
no parque de resíduos do município, situado na Zona Industrial de S.
Domingos. Em consequência desse investimento e das ações de
sensibilização efetuadas, a recolha aumentou 228% face a 2018 (ver gráfico).
Procedeu-se à recolha de resíduos urbanos (RU) vários em todo o município
(ver anexo 15).

D. GESTÃO URBANÍSTICA
Requerimentos e
pedidos
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No período em reporte, foram apresentados por escrito 549
requerimentos/pedidos relativos a projetos de arquitetura, certidões,
licenciamento de obras, comunicações prévias, emissão de alvarás,
autorizações de ocupação do espaço público, números de polícia, etc. (ver
anexo 16). Foram ainda efetuadas 7 vistorias (autorização de utilização).
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E. DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO E SOCIAL
Arouca adere à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude
Educação
A adesão do Município de Arouca à Rede Nacional de Municípios Amigos da
Juventude foi anunciada a 23 de novembro, no Pavilhão Desportivo Municipal
de Vila Nova de Gaia, no âmbito da 17.ª edição do Encontro Nacional das
Associações Juvenis (ENAJ).
A Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude é uma iniciativa da
Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) que visa criar uma
plataforma de trabalho comum ao tecido associativo e ao poder local. O
objetivo é estimular a implementação de novas políticas municipais dirigidas
aos jovens, garantindo que essas se adequam efetivamente aos interesses
da comunidade juvenil.
Na sequência desta adesão, Arouca colocará em marcha o “Geo Youth
Project”. Sob o mote “Município de Arouca: juntos construímos o futuro!”, o
projeto contempla a conceção e elaboração de um plano local de políticas
locais de juventude designado “+ Juventude_Arouca 2.0” e a criação do
“Espaço Jovem Municipal”, a adaptação, acompanhamento e implementação
dos projetos “Assembleia Municipal Jovem” e “Laboratórios de Cidadania
Jovem” e a reativação do “Conselho Municipal da Juventude”. Será também
implementado o “Atendimento ao Jovem Munícipe”.
Arouca é uma das 45 autarquias a marcar presença no arranque da Rede
Nacional de Municípios Amigos da Juventude. Com esta Rede, Município e
FNAJ propõem-se a afirmar as políticas dirigidas aos jovens como aspetos
centrais de coesão social e crescimento dos territórios.

Arouca adere ao projeto PISA para as escolas nos Municípios
O Município de Arouca é uma das entidades parceiras do projeto PISA para
as Escolas nos Municípios. Com a aplicação do PISA para as Escolas nas
escolas do nosso concelho em 2020 pretende-se conhecer as competências
dos estudantes arouquenses nos domínios da matemática, leitura e ciências.
O protocolo de cooperação foi assinado a 5 de dezembro, numa cerimónia
em Lisboa. Este projeto será desenvolvido em parceria entre a OCDE e os
Municípios
e
Comunidades
Intermunicipais
aderentes,
sendo
operacionalizado pelo Politécnico de Lisboa.
O PISA é um programa internacional de avaliação dos estudantes.
Desenvolvido pela OCDE e foi concebido para avaliar se os alunos
conseguem mobilizar as suas competências de Leitura, de Matemática ou de
Ciências na resolução de situações relacionadas com o dia-a-dia. Também é
avaliada a Resolução Colaborativa de Problemas e a Literacia Financeira.
Desde muito cedo que as escolas que participam nos estudos do PISA
questionam se não é possível terem retorno do desempenho dos alunos que
Relatório | Assembleia Municipal
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fornecem para este estudo internacional, no sentido de usarem essa
informação para melhorarem os processos de construção das competências
que estão a desenvolver junto dos seus alunos. Com o intuito de dar resposta
às questões suscitadas pelas escolas participantes nos estudos, a OCDE
desenvolveu uma ferramenta chamada PISA para as Escolas que
proporciona às escolas e redes escolares locais a possibilidade de avaliar os
resultados de aprendizagem dos seus alunos através deste importante
benchmarking internacional. O PISA para as Escolas tem a avaliação global
do PISA como base, mas foi desenvolvido para ser usado por escolas e redes
locais de modo individual.
Portugal vai desenvolver de forma inovadora um projeto de cariz territorial
que aplica este instrumento de modo a potenciar a aprendizagem
colaborativa das escolas de uma determinada região num processo contínuo
de recolha de informação, reflexão conjunta e partilhada e ação para a
melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos à saída do ensino
básico.
O PISA será aplicado nos Agrupamentos de Escolas de Arouca e de Escariz.

Ações/dinâmicas educativas
• Está a ser efetuado o acompanhamento da prestação de serviços das
refeições escolares em parceria com a empresa prestadora do serviço Uniself
– Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A., assim como das
cantinas autónomas geridas pelas associações de pais (Rossas, Chave e
Mansores) e por outras entidades parceiras (Agrupamento de Escolas de
Escariz), no âmbito de um protocolo de colaboração.
• Decorreu entre 9 e 12 de dezembro de 2019 o Natal das Escolas. A atividade
contou com a colaboração dos alunos do Curso Técnico de Informação e
Animação Turística da Escola Secundária de Arouca.
• A Câmara Municipal de Arouca, os Agrupamentos de Escolas de Arouca e
de Escariz, as Associações de Pais das diferentes escolas do concelho e as
IPSS’s assinaram um protocolo para a implementação das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) e da Componente de Apoio à Família
(CAF) no pré-escolar. A assinatura do documento decorreu a 16 de
novembro, na Biblioteca Municipal de Arouca. Seguiu-se um workshop de
ioga do riso, promovido em articulação com a ADRIMAG, no âmbito do
AroucaInclui.
• A ação de sensibilização “A nossa casa é um planeta”, dinamizada pela
ERSUC, decorreu a 19 de novembro no polo escolar do Burgo e na Escola
Básica e Secundária de Escariz. Num planetário itinerante e ao longo de 45
minutos, através de um filme em formato fulldome 360º, alunos de ambos os
agrupamentos de escolas receberam informação sobre a importância da
preservação do ambiente, nomeadamente através da separação de resíduos.

Relatório | Assembleia Municipal

/ 18

Projetos educativos
• Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE)
– Arouca um Município Inteligente
o

o

A Câmara Municipal de Arouca alargou a implementação do projeto
de nutrição “Fruta nas Escolas” à Escola Básica de Canelas e à
Escola Básica do Paço, Alvarenga. Assim, ao longo deste ano letivo
2019/2020, serão distribuídas gratuitamente, uma vez por semana,
duas peças de fruta às crianças, de modo a estimular o consumo de
fruta em todos os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico,
incluindo-a num dos lanches escolares. As frutas são provenientes
do Mercado Local – Arouca Agrícola, numa lógica de sustentabilidade
e valorização dos produtos e produtores locais. Além da entrega
gratuita da fruta, serão promovidas algumas ações que estimulam a
prática de uma alimentação saudável, assim como os hábitos de vida
saudáveis.
No âmbito do eixo Nutri + do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar - Arouca um Município Inteligente, a
Câmara Municipal, em articulação com a Unidade de Cuidados na
Comunidade de Arouca, está a levar o jogo “Literacia em Saúde Superpoderes” a todas as escolas básicas do concelho, bem como
aos alunos dos 6.º e 7.º anos do Agrupamento de Escolas de Arouca
e do Agrupamento de Escolas de Escariz. O objetivo é, através do
jogo, ensinar e educar os mais pequenos para a importância de uma
alimentação saudável, da prática de exercício físico, das boas
práticas para as rotinas de sono e da promoção de hábitos saudáveis.
Distribuídos por 4 equipas, os alunos vão lançando o dado e
avançando no jogo. Para chegar ao fim, têm de passar
obrigatoriamente pelas casas especiais (alimentação, exercício
físico, hábitos saudáveis e sono) e responder acertadamente a
algumas questões sobre cada temática. A primeira equipa a
responder a todas as questões e a chegar ao fim, conquista o
primeiro lugar na classificação. No final do jogo, todas as crianças
recebem um diploma de participação.

• Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE)
da AMP – Trilhos para Inovação Educativa
o
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Whyschool: projeto de promoção de saúde mental, utilizando um
modelo de formação em cascata que fará a capacitação de
professores do 3.ºCEB do Agrupamento de Escolas de Arouca e
Escariz, aumentando a literacia na área da saúde mental,
fomentando a identificação mais célere destas problemáticas,
facilitando com isso a intervenção e diminuído o estigma
relativamente a estas problemáticas. Foi realizada uma sessão de
capacitação a 25 de janeiro no auditório da Junta de Freguesia de
Escariz, para e pelos professores do AEE.
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Fig. 2 Projeto de nutrição “Fruta nas Escolas” alargado à Escola Básica de
Canelas e à Escola Básica do Paço, Alvarenga

Fig. 3 Jogo “Literacia em Saúde - Superpoderes” na EB1 de Arouca

Atendimento social e
visitas domiciliárias

F. AÇÃO SOCIAL
Foram efetuados 52 atendimentos com problemáticas diversas (baixos
recursos económicos, problemas habitacionais, violência doméstica,
alcoolismo, problemas de saúde, crianças e jovens em risco, indivíduos em
situação de vulnerabilidade social).
O atendimento social procura respostas sociais que visem apoiar as pessoas
e as famílias na prevenção e/ou reparação de problemas geradores ou
gerados por situações de exclusão social e, em certos casos, atuar em
situações de emergência. Tem como objetivos informar, orientar e
encaminhar os indivíduos ou as famílias para respostas e/ou serviços com
resposta social adequada à problemática apresentada e assegurar o
acompanhamento social dos indivíduos e famílias no desenvolvimento das
suas potencialidades, contribuindo para a promoção da sua autonomia,
autoestima e gestão do seu projeto de vida.
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Neste período foram efetuadas 115 visitas domiciliárias (problemáticas
diversas: falta de recursos económicos, problemas habitacionais, violência
doméstica, alcoolismo, problemas de saúde, crianças e jovens em risco).

Subsídios

Foram preparados os seguintes relatórios sociais para apresentação e
avaliação na Comissão de Análise, no âmbito do regulamento da concessão
de prestações sociais:
•
•
•

Apoio à habitação de pessoas em situação de carência extrema:
o Materiais: 1
Bens de primeira necessidade: 6
Subsídios em situação de carência económica extrema:
o Equipamento doméstico: 1
o Rendas: 4
o Apoio ao pagamento de medicamentos: 1

Foram também atribuídas comparticipações monetárias no valor total de
293.586,00 € e comparticipações em espécie no valor total de 5.880,00 € (ver
anexo 17).

Projetos e outras
dinâmicas sociais

Projeto “Saúde em movimento”
Atualmente estão 69 processos ativos.
O projeto visa apoiar e proporcionar a grupos vulneráveis como os doentes
oncológicos, portadores de doenças crónicas ou doenças raras, população
idosa e agregados familiares em situação económica precária, mecanismos
de apoio e facilitação de acesso a serviços de saúde fora do município,
através de parceria entre Câmara Municipal e Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Arouca.
Estaleiro Social
Foi apoiada 1 situação, com roupas domésticas. Foram ainda recebidos 2
donativos.
O Estaleiro Social é uma resposta criada no âmbito da Rede Social. Destinase à recolha de bens e equipamentos através de donativos feitos por
empresas ou particulares. Estes donativos são posteriormente
reencaminhados para agregados familiares carenciados.
Apoio no âmbito (Re)Agir/ Pessoas com problemas ligados ao álcool Projeto (Re)Colher
Continua a ser feito o acompanhamento e avaliação social de pessoas com
problemas ligados ao álcool, bem como a monitorização e acompanhamento
do projeto (Re)Colher.
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Teleassistência
Atualmente é disponibilizada assistência a 24 seniores que vivem sós e
isolados.
Trata-se de um serviço telefónico criado para prestar assistência à população
idosa que vive só ou se encontre em situação vulnerável, e que permitirá
atender a situações de emergência de saúde, segurança ou mesmo combater
a solidão, acionando os mecanismos e entidades competentes para a
resolução do problema.
Projeto MAIS
Deu-se continuidade à operacionalização do projeto MAIS – Projeto Municipal
de Apoio à Intervenção Social. No período em reporte, foram apoiadas 7
situações na União de Freguesias de Arouca e Burgo, União de Freguesias
de Canelas e Espiunca, Rossas e Santa Eulália.
Este projeto consiste num serviço móvel de âmbito municipal, abrangendo as
16 freguesias do concelho, apetrechado com os meios e ferramentas
necessárias para realizar pequenas reparações como a substituição de uma
lâmpada, reparação de uma torneira, de um vidro, de um autoclismo ou
fechadura.
Rede Social
Prosseguiu-se com a dinamização da Rede Social.
No âmbito do projeto Idade Maior (promoção do envelhecimento ativo e bemsucedido) foram promovidas diversas atividades seniores, tanto no Espaço
Sénior da vila, como na Casa da Cultura de Cabeçais (Fermêdo), nas quais
participaram 1195 seniores.
Apoio/prevenção da violência doméstica
Prosseguiu-se com o atendimento/acompanhamento social de vítimas de
violência doméstica, nomeadamente quando existem problemas
habitacionais.
Habitação
No período em reporte, prosseguiu-se com a colaboração na
operacionalização da Estratégia Local de Habitação (ELH), bem como com
as diligências necessárias à candidatura ao programa 1.º Direito - Programa
de Apoio ao Acesso à Habitação.
Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
Prosseguiu-se com a dinamização do GIP, tendo-se registado 29 ofertas de
emprego, 294 atendimentos (8 de entidades empregadoras), 36
encaminhamentos para formação e 143 encaminhamentos para emprego.
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Registaram-se ainda 13 colocações em ofertas do GIP e do Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP) (ver anexo 18).

G. DESENVOLVIMENTO CULTURAL, DESPORTIVO
E LAZER
Biblioteca municipal
Equipamentos
culturais municipais

Clube de Leitura
A Biblioteca Municipal tem uma nova dinâmica: o Clube de Leitura. O mesmo
destina-se a todas as pessoas adultas que gostem de ler e que não encarem
a leitura apenas como um processo de distração ou de puro passatempo.
Este clube destina-se àqueles que veem o livro como o início de uma boa
conversa.
Tem como objetivos promover a leitura como prática geradora de
conhecimento, de espírito crítico e reflexivo, de saúde e bem-estar, promover
a ocupação de tempos livres, estimular o raciocínio, a memória e a
sociabilização, promover a diminuição da solidão e retardar os sintomas de
doenças degenerativas na pessoa idosa, debater sobre as obras lidas,
partilhar conhecimentos, reflexões e inquietações a partir de uma experiência
de leitura e conhecer ou relembrar obras de autores portugueses ou
estrangeiros e trazê-los para o debate contemporâneo.
O Clube de Leitura funciona através de sessões presenciais orientadas pela
técnica superior de Línguas e Literaturas da Biblioteca Municipal, ou sua
representante, com uma periodicidade mensal, na Biblioteca Municipal de
Arouca. As sessões terão como ponto de partida a leitura de obras de autores
portugueses e estrangeiros, essencialmente literárias.
No período em reporte, realizaram-se 3 sessões do Clube de Leitura.

Fig. 4 Primeira sessão do Clube de Leitura
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Número de utilizadores / Entradas
No período em reporte, a Biblioteca Municipal de Arouca registou
aproximadamente 9429 utilizadores, o que dá uma média de 155
utilizadores/dia (ver anexo 19). Comparando com o período homólogo,
verifica-se um aumento de cerca de 5000 no número de utilizadores/entradas.
Catalogação documental
No período em reporte, foram registadas no software de gestão documental
3620 operações (ver anexo 20).
A Biblioteca Municipal gere todo o Fundo Documental existente na Biblioteca,
no Polo de Cabeçais (Casa da Cultura), da Biblioteca Itinerante e das
Bibliotecas Escolares do 1.º CEB de Arouca. É responsável pelo tratamento
técnico dos documentos, que engloba trabalhos de verificação, registo,
carimbagem, catalogação, indexação e cotação, de forma a poderem ser
facilmente pesquisados, localizados e disponibilizados/emprestados aos
utilizadores.

Serviços
Empréstimo domiciliário
No período em reporte foram requisitados 921 documentos para empréstimo
domiciliário (ver anexo 21).
Biblioteca itinerante (Bibliomóvel e Bibliomala)
No período a que se refere o presente relatório, foram realizados
empréstimos a utilizadores individuais (alunos) e coletivos (Bibliomalas).
A Biblioteca itinerante é uma extensão da Biblioteca Municipal. Conta com
dois projetos que visam promover o acesso ao livro e à informação em todo
o concelho, com especial destaque para o público escolar do 1.º CEB e os
utentes das IPSS’s (lares, centros de dia, creches e jardim-de-infância do
Patronato).
Serviços de apoio às bibliotecas escolares
Foram realizados alguns empréstimos domiciliários nas Bibliotecas Escolas
(BE) de Alvarenga, Boavista, Burgo, Canelas e Rossas. Foi também
assegurada a catalogação de documentos das BE, com maior incidência na
BE de Escariz (documentos destinados ao 2.º, 3.º CEB e ES).
Foi ainda organizado o Concurso Nacional de Leitura, nomeadamente a
constituição do júri, seleção das obras, leitura das mesmas e elaboração das
provas de leitura com os respetivos cenários de resposta.
Utilização de computadores públicos, pesquisa de informação e formação
informal de utilizadores
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Com o objetivo de contribuir para a inclusão digital da população local, a
Biblioteca Municipal de Arouca dispôs, no período em reporte, de 6 postos
com computador. O número de horas de utilização destes postos foi de 467
horas (ver anexo 22), tendo-se verificado um ligeiro aumento do número de
horas face a igual período do ano transato.
Disponibilização de informação à comunidade
No período em reporte, a pedido dos serviços municipais, procedeu-se à
pesquisa, seleção, organização e envio de informação sobre a rede concelhia
de bibliotecas e sobre os equipamentos culturais.
Serviço personalizado de informação ao público, de forma a responder às
diversas necessidades de informação dos utilizadores. Para tal, a Biblioteca
Municipal disponibiliza informação geral sobre património natural, edificado,
histórico, social, entre outras informações de índole administrativa. Presta
também informação a investigadores e estabelecimentos de ensino,
disponibilizando informação biográfica e bibliográfica referente ao fundo local.
Disponibilização e cedência de espaços: Sala Polivalente
A Sala Polivalente, durante o período em reporte, foi disponibilizada durante
25 dias para a realização de diversas atividades de índole cultural e social.
Atividades de promoção do livro e da leitura:
Hora do Conto, Bebeteca, ateliês e outras atividades culturais
No período em reporte, foi dinamizada 1 sessão de Hora do Conto destinada
a jovens com deficiências e incapacidades do Agrupamento de Escolas de
Arouca e 12 sessões nas IPSS concelhias. Foram ainda dinamizadas 3
sessões de leitura para bebés, nas quais participaram um total de 36 bebés,
acompanhados pelos pais, e 4 atividades para ocupação de tempo livre nas
férias de Natal (Hora do Conto, ateliê de artes manuais – elaboração de
coroas de renas e exibição de um filme de animação).
Exposições
A Biblioteca Municipal organiza exposições artísticas e culturais na sua
galeria, com especial relevo para os artistas locais. No período em reporte,
estiveram patentes as seguintes exposições: “A Castanha - conservação e
transformação” (painéis informativos e recriação da “souça”, o método
tradicional de conservação da castanha), no âmbito do projeto Arouca
Agrícola e “Natal entre Mãos – presépio tradicional em croché” no âmbito do
projeto Idade Maior.

Arquivo Municipal
No período em reporte, para além das solicitações, requisições de processos,
consulta de documentos por utentes externos, operações de conservação de
documentos (ver anexo 23), o Arquivo Municipal colaborou na realização de
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outros trabalhos e estudos de âmbito histórico e de salvaguarda patrimonial,
nomeadamente pesquisas sobre eventos promovidos pela Câmara.

Desporto

Equipamentos desportivos municipais (Complexos Desportivos de
Arouca e Escariz e Pavilhão Desportivo de Arouca)
Nos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, estavam
inscritos nos 2 Complexos Desportivos Municipais (Escariz e Arouca), 2205
utentes. Por sua vez, o número de utilizações em regime livre em ambos os
complexos foi de 586.
Já o Pavilhão Desportivo de Arouca foi utilizado por 4 associações ou grupos,
num total aproximado de 100 pessoas.
Eventos desportivos
No período em reporte, o Município de Arouca promoveu/participou em vários
eventos desportivos:
• KIDS UP – expressão corporal: é o mais recente projeto do Complexo
Desportivo de Arouca, desenvolvido em parceria com o Ginasiano Escola de
Dança. Centra-se na aprendizagem que nasce da experimentação corporal e
do constante apelo ao imaginário para proporcionar à criança o exercício
artístico das suas capacidades físicas, de perceção, comunicação e relação.
• X Olimpíadas Seniores: o Município de Arouca promoveu, pelo 10.º ano
consecutivo, as Olimpíadas Seniores, uma atividade direcionada aos
arouquenses em Idade Maior. A mesma decorreu no pavilhão da Casa do
Povo de Arouca e teve como objetivo promover a mobilidade, o exercício
físico e as capacidades cognitivas, bem como o convívio e a diversão.
Participaram
26
equipas
em
representação
das
seguintes
instituições/entidades: Projeto Idade Maior/Município de Arouca; Centro
SPSS do Burgo; Freguesia de Várzea; ASARC-Academia Sénior de Arouca;
Centro Social de Mansores; Freguesia de Mansores; Santa Casa da
Misericórdia; CSC Fermedo, Escariz e Mato; Semente de Futuro; Freguesia
de Santa Eulália; Freguesia de Arouca; Sala Sénior de Rossas; Centro Social
de Canelas e Centro Social de Chave.
• 1.ª etapa do Circuito de Escolas de Natação 2019/2020: decorreu no
Complexo Desportivo de Arouca. Coube às escolas de natação de Arouca e
de Escariz organizar a prova e receber os cerca de 200 atletas oriundos das
escolas de natação de Anadia, Castelo de Paiva, Colégio de Lamas, Esmoriz,
Estarreja, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar e Vale de Cambra.
• Espetáculo de dança “É Natal”: participaram as alunas de Dance Baby,
Dance Kids e Dance Teen do Complexo Desportivo de Arouca. Um
espetáculo dirigido a famílias e convidados.
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• Arouca Rafting Summit: a Câmara Municipal de Arouca, em parceria com a
Federação Portuguesa de Canoagem, Clube do Paiva, Just Come, Clube de
Canoagem de Águas Bravas de Portugal e AGA – Associação Geoparque
Arouca, realizou, de 16 a 19 de janeiro de 2020, o “Arouca Rafting Summit”.
Este evento teve como objetivo promover as águas bravas em geral e a
modalidade de Rafting praticada no rio Paiva em particular. O programa
contemplou uma atividade inclusiva com a descida "Rafting para Todos", o
workshop de resgate e segurança em águas bravas para bombeiros e forças
de segurança, a conferência "Rafting: passado, presente e futuro", a
competição "Taça de Portugal de Rafting" e a "Mega Descida de Rafting”.
O evento contou com o apoio do IPDJ – Instituto Português do Desporto e
Juventude, da União de Freguesias de Canelas e Espiunca e da empresa
Vertente Norte.

Fig.5 Arouca Rafting Summit 2019: descida inclusiva “Rafting para Todos”

Fig.6 Arouca Rafting Summit 2019: workshop sobre segurança e resgate
em águas bravas
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Fig.7 Arouca Rafting Summit 2019: competição Taça de Portugal de
Rafting

Fig.8 Arouca Rafting Summit 2019: Mega Descida de Rafting

Empreendedorismo

CI3 – Centro de Incubação e Inovação Industrial de Arouca – 1.º
aniversário
O 1.º aniversário do CI3 celebrou-se a 12 de novembro de 2019.
A incubação é o processo de apoio ao desenvolvimento de empresas
nascentes e de promoção de condições favoráveis ao seu crescimento,
designadamente suporte operacional, instalações e serviços básicos; suporte
técnico
e
administrativo;
suporte
estratégico,
capacitação
e
acompanhamento; suporte tecnológico; entre outros.
O Município propôs-se fazer um ensaio do CI3, com apenas 4 projetos
incubados, mas em fases diferentes de desenvolvimento da sua atividade
(duas empresas em início de vida e dois projetos ainda em fase de estudo de
viabilização de elaboração de plano de negócios), todas procurando
investimentos, parceiros, clientes, sustentabilidade, apoio na definição e
consolidação do modelo e plano de negócio.
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Volvido um ano, estão 4 startups autónomas e em pleno funcionamento no
CI3:
• BestContent: é uma startup de “software as a service” que apoia empresas
(clientes) a definir e executar a sua estratégia de Marketing Digital, sendo
estes acompanhados desde o planeamento da estratégia até às análises de
resultados. Todas as etapas de produção desse conteúdo são feitas por uma
plataforma desenvolvida pela BestContent. Iniciou a sua atividade em janeiro
de 2018 e conta já com uma rede de freelancers e influenciadores digitais em
todo o país. Atualmente já presta serviços a diversos clientes, entre os quais,
a 360Imprimir, uma startup com sede em Lisboa e que está presente em 21
mercados internacionais. O apoio da Bestcontent possibilita à 360imprimir
comunicar em vários canais digitais em diversos idiomas de forma efetiva e
estratégica. No CI3 mantém dois postos de trabalho nas áreas da
programação.
• UbiSistémica é uma empresa situada no setor das TICE - Tecnologias de
Informação, Comunicação e Eletrónica, fundada em agosto de 2017. Tem por
objeto social principal a conceptualização, o desenho e o desenvolvimento de
software disruptivo e potenciador da inovação. Conta com uma equipa
experiente no âmbito da produção e da introdução de tecnologias inovadoras,
orientadas para sistemas de informação empresariais, segurança de pessoas
e bens, IOT (internet of things) e comunicação online (Sites Corporativos e
Marketing Digital). Atualmente, a UbiSistémica já vende software próprio,
destacando-se um ERP desenvolvido para a indústria do retalho, que inclui
funcionalidades inovadoras no âmbito da segurança de pessoas, em tempo
real.
2019 foi um ano de sucesso para a UbiSistémica. O apoio do CI3 permitiu
internacionalizar o negócio e prestar serviços de programação de software a
empresas da Bélgica, França e Alemanha. Detêm dois postos de trabalho nas
áreas da gestão e programação no CI3
• PRIMEIPT, Lda., desenvolve soluções de engenharia na área de produção
de moldes e injeção de plásticos para qualquer tipo de indústria, seja
automóvel, calçado, cortiça, médica, brands ou alimentar. O seu principal
objetivo é dar aos clientes uma solução global, inovadora e personalizada,
para uma determinada peça de plástico, desde a conceção em 3D, criação
de protótipos e desenvolvimento dos projetos de molde, até à sua fabricação,
neste caso através de uma parceria com a empresa Primemold – Moldes
Técnicos, Lda.
Aquando da candidatura, os promotores do projeto encontravam-se a
despoletar todo o processo de registo e início de atividade da empresa, no
caso em articulação com o IEFP, I.P. e no âmbito de candidatura formalizada
ao Programa de Apoio à Criação do Próprio Emprego (PAECPE).
Atualmente, atendendo às características e evolução do projeto, os sócios da
agora PRIMEIPT, Lda., transitaram os postos de trabalho acima referidos
para empresa parceira Primemold – Moldes Técnicos, Lda.
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• Tegnit – Motorcycle Hardparts | Röseler, Holz & Castro, LDA., insere-se
nos setores de investigação, desenvolvimento e fabrico de componentes para
motociclos. Vocacionado para os entusiastas pelo mundo de aventura, está
fortemente ligado ao setor da transformação e metalomecânica sempre com
ligação ao setor tecnológico, tanto na vertente de produção, como ao nível do
produto em si.
Alguns exemplos de produtos desenvolvidos pela Tegnit: proteções de cárter,
proteções de óleo, proteções de radiador, proteções de mãos, elevador do
vidro frontal, sistema de malas, sistemas inteligentes de desbloqueamento,
armações de transporte, entre outros.
Os promotores da Tegnit, quatro jovens, que têm em comum a paixão pela
aventura das duas rodas e o gosto ligado ao desenvolvimento mecânico,
viram no CI3 a oportunidade de porem em prática o projeto Tegnit. Durante o
ano de 2019 conseguiram passar da ideia de negócio à constituição formal
da empresa, com a denominação fiscal de “Röseler, Holz & Castro, LDA.” e
a comercial Tegnit – Motorcycle Hardparts.
A incubação no Ci3 facilitou todo o processo, desde logo pelo prémio
financeiro concedido, ao espaço cedido e à parceria com a UPTEC no acesso
à escola de Startups de onde surgiram contactos de empresas com as quais
ainda hoje trabalham.
A evolução do projeto permitiu-lhe criar uma oficina onde desenvolvem os
protótipos das peças e onde fazem os respetivos testes. Atualmente Röseler,
Holz & Castro, LDA. ou melhor a Tegnit – Motorcycle Hardparts, mantém um
posto de trabalho, o sócio Tiago Holz, ligado ao desenvolvimento mecânico e
testes dos protótipos.

Tecido empresarial de Arouca | Eventos
Desfile “Arouca na Moda”
Inserido na programação de Natal do município, o desfile “Arouca na Moda”
deu a conhecer o melhor do comércio local. Participaram mais de 50
comerciantes e mais de centena e meia de arouquenses, de todas as idades,
que foram modelos por uma noite. A atividade decorreu na sexta-feira, 6 de
dezembro, no Terreiro de Santa Mafalda, e mostrou que há requinte,
qualidade e variedade no comércio local na hora de fazer as compras de
Natal.
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Fig. 9 Desfile “Arouca na Moda”

2.º Fórum Arouca – Empreendedorismo, Inovação e Conhecimento
Sob o mote “Já fizeste a diferença hoje?”, o Município de Arouca e a Rede
Scientiae organizaram, pelo segundo ano consecutivo, o “Fórum Arouca”. O
mesmo decorreu entre 18 e 22 de novembro.
O programa incluiu sessões dedicadas ao empreendedorismo no desporto,
ao contributo da ciência e do conhecimento para o desenvolvimento de
Portugal, à importância de apontar rapidamente soluções para o bom
andamento da sociedade e do planeta e ao empoderamento no feminino,
cruzaram-se 3 áreas fundamentais: empreendedorismo, inovação e
conhecimento. O Fórum Arouca afirma-se, assim, como um importante
espaço de discussão, de partilha de experiências e de aproximação entre os
jovens, as empresas e outras entidades com intervenção no território.

Eventos e outras
dinâmicas no âmbito
cultural e de lazer
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O Município de Arouca promoveu/participou, no período em reporte, diversos
eventos culturais e de lazer: 4 sessões de cinema e peça de teatro “O último
julgamento”, pelo Teatro do Montemuro. Destaque para a programação de
Natal do Município, que decorreu entre 1 de dezembro e 4 de janeiro e incluiu
atividades diversas, tais como: parada de Natal e chegada do Pai Natal,
concertos, exposição, Feirinha de Natal – Artesanato, Produtos Regionais e
do Campo, sessões de cinema, oficinas de Natal, animação de rua, concerto
de Natal e passagem de ano.
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Fig. 10 Atividades da programação de Natal de 2019: abertura, oficinas de
Natal, concerto de Natal, Encontro de Reiseiros e animação de rua
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H. EMPREITADAS E ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Após a última Assembleia Municipal, foi lançada a seguinte obra:
 Empreitada de Reparação de sistemas AVAC nos edifícios da
responsabilidade do Município de Arouca.
Informação detalhada sobre as obras disponível no anexo 24.

No que respeita à Administração Direta, não foram aprovadas obras desta
natureza neste período.

Fig. 11 Percurso pedonal e ciclável do vale de Arouca e empreitada de acesso
em modo suave à Escola da Boavista, Santa Eulália

Fig. 12 Empreitada de construção da rotunda e avenida de acesso a Belece – 1.ª
fase (São Miguel do Mato) e empreitada de requalificação e modernização das
instalações da EB de Arouca (centro escolar da EB 2,3 de Arouca)
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I. PROTEÇÃO CIVIL
Incêndios florestais:
prevenção e proteção

No período em reporte foi acompanhado o serviço de gestão florestal da
equipa de sapadores florestal, cujo plano de trabalho é definido pelo Gabinete
Técnico Florestal. No período em reporte, a equipa de sapadores realizou
ações de gestão de combustível, de beneficiação da rede viária florestal, e
outros, em diferentes pontos do concelho.
Segurança rodoviária: em desenvolvimento solução inovadora para as
passadeiras da Av. 25 de Abril
O Município de Arouca encontra-se a desenvolver uma solução inovadora
para as passadeiras em frente à Escola Secundária de Arouca, na Av. 25 de
Abril. Trata-se de um sistema tecnológico de deteção e aviso de pessoas na
passadeira e que visa reforçar a segurança dos peões naquele local.
Colocação de lombas de redução de velocidade
No período em reporte, foram colocadas lombas de redução de velocidade

na Rua Egas Moniz e Rua de Camões (União de Freguesias de Arouca e
Burgo) e no lugar de Bugiganga (freguesia de Urrô).
Colocação de guardas metálicas em diferentes pontos do concelho
Com vista ao reforço da segurança rodoviária, a Câmara Municipal de Arouca
procedeu à colocação de guardas metálicas de segurança em diferentes
pontos do concelho, nomeadamente nas freguesias de Moldes, São Miguel
do Mato, União de Freguesias de Covêlo de Paivó e Janarde e União de
Freguesas de Canelas e Espiunca. A empreitada teve um custo de cerca de
50 mil euros.

Fig.13 Colocação de lombas de redução de velocidade e colocação de
guardas metálicas em diferentes pontos do concelho
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J. RELAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Procedeu-se à aquisição a:
•

•
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Maria Margarida Castro de Paiva:
o Parcela de terreno com a área de 4.315m², sita no lugar de
Coruto, freguesia de Escariz, concelho de Arouca, pelo valor
de €43.150,00 (quarenta e três mil cento e cinquenta euros),
com destino à ampliação do loteamento habitacional de Vila
Pavão.
Zélia Laurinda Marques Tavares Assis e Ana Cláudia Marques de
Pinho Assis:
o Prédio urbano, sito em S. Domingos, União das Freguesias
de Arouca e Burgo, concelho de Arouca, pelo valor de
€190.000,00 (cento e noventa mil euros).
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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Procedimentos – Bens e
Serviços
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Informação detalhada sobre os procedimentos referentes a bens e serviços
no anexo 25.
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RECLAMAÇÕES, RECURSOS
HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS
PENDENTES

Reclamações
Nada a registar.
Recursos hierárquicos
Nada a registar.
Processos judiciais
No período em reporte, encontravam-se em curso 15 processos judiciais.
Foram concluídos 2 processos (ver anexos 26 e 27).
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ANEXOS

Anexo 1. Ponto de situação das candidaturas a fundos comunitários
(Portugal 2020)
Programa

Candidatura

Investimento
Elegível

Ponto de situação

NORTE 2020_PEDU_Convite para apresentação de candidaturas Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano
(PEDU)
*4.5-PAMUS_Plano ação
Mobilidade Urbana sustentável

3.111.125,00 €

*6.5-PARU_Plano Acão
Reabilitação Urbana

3.168.497,00 €

*9.8-PAICD_Plano Acão integrado
comunidades desfavorecidas

754.550,00 €

NORTE 2020

PEDU aprovado, com contrato de
financiamento assinado a 31.05.2016, e
um apoio FEDER de 5.500.000,00,
acrescido 550.000€ referente ao
acelerador de investimento municipal

Candidatura ao Aviso n.º NORTE-73-2016-02 - Infraestruturas educativas para o ensino escolar (ensino básico e
secundário) – Prevista no PDCT
NORTE 2020

Requalificação e Modernização
das Instalações da Escola Básica
de Arouca (ciclo)

2.500.000,00 €

Admitida. Termo de Aceitação assinado a
18/07/2017. Em execução

Candidatura ao Aviso n.º NORTE-16-2016-17_Prioridade de Investimento: 6.5 - Reabilitação e Qualidade do
Ambiente Urbano
NORTE 2020

Requalificação Urbanística da
Zona Poente da Vila de Arouca

2.601.780,22 €

Aprovada. Termo de Aceitação assinado
a 10.05.2018. Em execução

NORTE 2020

Requalificação Urbanística da Zona
Poente da Vila de Arouca - Fase 2

222.274,55 €

Candidatura submetida a 18.12.2019.
Aguarda decisão

NORTE 2020

Requalificação Urbanística da Rua
de Poligny

135.404,67 €

Candidatura submetida a 19.12.2019.
Aguarda decisão

222.039,26 €

Submetida a 26.12.2018. Aprovada

NORTE 2020

Requalificação Urbanística da
Zona Poente da Zona Poente da
Vila de Arouca – Acesso a Romariz

Candidatura ao Aviso n.º NORTE-43-2016-18_Prioridade de Investimento: 9.8 – Integração das Comunidades
Desfavorecidas
NORTE 2020

Requalificação do Espaço Público
no Bairro Social de São Pedro

NORTE 2020

Requalificação do Espaço Público
no Bairro Social de Pade

67.923,85 €

NORTE 2020

Reabilitação de habitações sociais
no Bairro Social de Pade

362.471,35 €
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392.078,62 €

Aprovada. Termo de Aceitação assinado
a 24.04.2018. Em execução
Submetida a 26.12.2018. Termo de
Aceitação assinado a 08.04.2019. Em
execução

Termo de Aceitação assinado a
21.11.2017. Em execução
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Programa

Candidatura

Investimento
Elegível

Ponto de situação

Candidatura ao Aviso n.º NORTE-06-2016-18_Prioridade de Investimento: 4.5 – Mobilidade Urbana Sustentável
NORTE 2020

Acesso em Modos Suaves à
Escola da Boavista

NORTE 2020

Percurso Pedonal e Ciclável do
Vale de Arouca

466.934,28 €

Aprovada. Termo de Aceitação assinado
a 06.09.2018. Em execução

2.097.097,02 €

Aprovada. Termo de Aceitação assinado
a 06.09.2018. Em execução

Linha de Apoio ao Turismo Acessível

Turismo de Portugal

Museu municipal para todos

258.930,00 €

Submetida a 03.03.2017. Aprovada.
Termo de Aceitação assinado. Em
execução

Refuncionalização da Carreira de
Moinhos

99.674,85 €

Submetida a 30.06.2018. Acordo de
colaboração assinado a 22.03.2019

Rede de áreas de Acolhimento ao
Autocaravanismo em Arouca

130.000,00 €

Submetida a 27.09.2018. Aprovada.
Acordo de colaboração assinado a
31.05.2019

Linha de Apoio à Valorização do Interior
À descoberta do Arouca Geopark –
rebranding & walking

768.608,55 €

Aprovada. Termo de Aceitação assinado
em 29.05.2017. Em execução

Covêlo de Paivô na Rota do
Volfrâmio

287.301,64 €

Submetida a 29.11.2019. Aguarda
decisão

Turismo de Portugal

Aviso: PDR2020-814-007_ Medida: 8.1.4 - Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou
acontecimentos catastróficos

PDR

Restabelecimento do potencial
florestal e infraestruturas de
proteção danificadas pelos
incêndios no Rio Arda e seus
afluentes

181.608,74 €

Parecer favorável. Termo de Aceitação
assinado a 23.02.2018. Em execução

Aviso: PDR2020-815-004_ Medida: 8.1.5 – Melhoria da Resiliência e do Valor ambiental das florestas
PDR

Parque Florestal de Santa Luzia 1.ª Fase

181.375,38 €

Submetida a 10.01.2019. Aprovada

POSEUR _Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência dos Recursos_Eixo Prioritário 3 – Proteger o
ambiente e Promover a Eficiência dos Recursos

NORTE 2020

Recuperação da Galeria Ripícola
do rio Paiva e seus afluentes para
a adaptação às alterações
climáticas

688.642,30 €

Submetida a 05.12.2017. Aprovada.
Termo Aceitação assinado a 05.03.2018.
Em execução

Aviso n.º 4656-A/2019 – Educar para o Território – Candidatura n.º 107

Fundo Ambiental

Arouca geoTERRITÓRIO

71.439,00 €

Submetida 18-04-2019. Aprovada.
Contrato de financiamento assinado a
02.08.2019. Concluída

PDCT - Aviso NORTE-03-2017-42 : Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas da Administração Local
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Programa

Candidatura

Investimento
Elegível

NORTE 2020

Eficiência Energética na
Iluminação Pública do Município de
Arouca – 1ª Fase

312.395,94 €

Ponto de situação
Termo de Aceitação assinado a
02.11.2018. Em execução

PDCT - Medida 10.1 – Educação

NORTE 2020

Planos integrados e inovadores de
combate ao insucesso escolar

Termo de Aceitação assinado a
08.02.2018. Em execução

142 027,27 €

Contrato Programa - Programa Nacional de Coesão Territorial
Programa BEM –
Beneficiação de
Equipamentos
Desportivos

Valorização da Zona Desportiva de
Arouca

Contrato Programa assinado a
20.12.2018. Em execução

300.000,00 €

Fundo Florestal Permanente
Gabinete Técnico
Florestal

Financiamento do Gabinete
Técnico Florestal

Destruição dos
Ninhos de Vespa
Velutina - 2019

Financiamento para apoio à
Destruição dos Ninhos de Vespa
Velutina - 2019

Aprovada. Em execução

Termo de Aceitação assinado a
23.05.2019. Em execução

15.000,00 €

Aviso n.º FSUE-01-9999-FSUE-000019 - Fundo de Solidariedade da União Europeia - Danos decorridos dos
incêndios 2017
Programa
Operacional
Assistência Técnica POAT

Restabelecimento de
infraestruturas danificadas pelos
incêndios outubro 2017

176.400,00 €

Termo de Aceitação assinado a
26.02.2019. Concluída

WIFI4EU

Wifi4EU

Wifi4EU (vale)

15.000,00 €

Acordo de Subvenção assinado a
28.01.2019

Aviso n.º NORTE-06-2018-44: +Acesso - Promoção da Acessibilidade Inclusiva – Centros Urbanos de Nível Superior –
incorporados nos PEDUS
NORTE 2020

Acesso em Modos suaves no eixo
Farrapa-Chave

231.338,73 €

Candidatura submetida a 31.05.2019. Em
fase de audiência prévia

Apoio Financeiro para Acompanhamento técnico, ao abrigo do art.º do Decreto Lei nº37/2018, de 4 de junho, que
aprovou o 1.º Direito
Instituto de
Habitação e da
reabilitação Urbana

Estratégia Local de habitação no
âmbito do 1.º Direito

22.878,00 €

Contrato de comparticipação assinado a
29.05.2019. Em execução

PDR2020 - 10.2.1.6.-Renovação das Aldeias

PDR

Beneficiação da área de lazer de
Albergaria e reabilitação do edifício
adjacente
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85.191,74 €

Candidatura submetida a 19.09.2019.
Aprovada, com redução do investimento
elegível
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Programa

Investimento
Elegível

Candidatura

Ponto de situação

Aviso n.º NORTE-53-2019-10: Qualificação e inovação das PME

Norte2020

Expansão da área de acolhimento
empresarial de Arouca

882.352,94 €

Candidatura submetida a 24.10.2019.
Aguarda decisão

Aviso n.º 12381/2019 - 3.ª fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública
Viatura ligeira passageiros e Posto
de Carregamento

24.000,00 €

Candidatura submetida a 30.09.2019.
Aprovada

Viatura ligeira passageiros

24.000,00 €

Candidatura submetida a 27.09.2019.
Aprovada

Fundo Ambiental

PDCT - Aviso n.º NORTE-53-2019-10: Cultura para Todos
Norte 2020

149.877,26 €

AroucaCultura

Candidatura submetida a 13.12.2019.
Aguarda decisão

Anexo 2. Trabalhos executados pelas brigadas municipais de limpeza e
conservação das vias municipais
Brigada n.º 1
Descrição dos trabalhos

Locais

Remoção de ribadas

Sta. Eulália/Tropeço/AroucaBurgo/Chave/Urrô/Moldes

Conservação de vias

S. Miguel do
Mato/Tropeço/Cabreiros/Mansores

Colocação de tapete

Sta. Eulália

Construção do acesso para a Zona Desportiva

Arouca

Construção de rede de águas pluviais

Sta. Eulália/Janarde/Moldes

Serviço de Proteção Civil (muro)

Alvarenga

Colocação de tout-venant

Urrô

Construção de muro

Moldes

Limpeza da Praia Fluvial do Areinho

Canelas

Brigada n.º 2 - Alvarenga/Canelas/Espiunca
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Descrição dos trabalhos

Locais

Conservação de vias em ECM2

Canelas/Alvarenga

Limpeza do recinto do cemitério e Santo António

Alvarenga

Manutenção de vias

Alvarenga/Canelas

Serviço de Proteção Civil

Canelas/Espiunca

Colocação de sinalização

Alvarenga

Limpeza de caminho de acesso ao Rio Paiva

Espiunca
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Brigada n.º 3
Descrição dos trabalhos

Locais

Limpeza de vias

Escariz/Fermedo/Chave/Mansores/Rossas

Conservação de vias em ECM2

Fermedo/S. Miguel do Mato

Serviço de Proteção Civil

Fermedo/S. Miguel do
Mato/Mansores/Escariz

Brigada n.º 4
Descrição dos trabalhos

Locais

Conservação de vias

Sta. Eulália/AroucaBurgo

Colocação de ECM2

Burgo/Chave

Colocação de sinais

Arouca-Burgo/Urrô

Serviço de Proteção Civil

Arouca/Sta. Eulália

Brigada n.º 5
Descrição dos trabalhos

Locais

Conservação de vias (limpeza)

Cabreiros/Moldes/Janarde/Covêlo/Albergaria

Colocação de ECM2

Janarde/Albergaria

Serviço de Proteção Civil

Janarde

Brigada n.º 6
Descrição dos trabalhos

Locais

Conservação de vias (limpeza)

Urrô/Várzea/Zona Industrial da
Farrapa/Tropeço/Chave/Rossas

Colocação de ECM2

Tropeço/Chave/Rossas/Urrô/Várzea

Serviço de Proteção Civil

Tropeço/Rossas/Urrô/Várzea/Chave

Colocação de sinais

Tropeço

Anexo 3. N.º de visitantes dos Passadiços do Paiva em novembro e
dezembro de 2019 e janeiro de 2020
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2019

2020

Nov.

2792

-

Dez.

929

-

Jan.

-

1021

Total

3721

1021
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Anexo 4. Nacionalidade dos visitantes dos Passadiços do Paiva em
novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020
Nacionalidade
Mês

PT

ES

FR

DE

UK

BR

EUA

Outros

Nov.19

85,14%

10,57%

1,65%

0,29%

0,21%

0,29%

0,14%

1,72%

Dez.19

57,80%

32,94%

1,40%

1,08%

1,94%

0,54%

0,43%

3,88%

Jan. 20

82,76%

3,59%

0,74%

0,68%

0,41%

0,58%

0,03%

1,66%

Anexo 5. N.º de utilizadores e de visitantes da LIT
Número de utilizadores
(visitantes informações diversas,
participação eventos, telefonemas, e-mails)

Número de visitantes

Nov.19

1500

244

Dez.19

3025

262

Jan. 20

1463

220

Total

5988

726

Mês

Anexo 6. Nacionalidade dos visitantes da LIT
PT
Mês

Estrangeiros
ES

FR

UK

BR

Outros

Nov.19

56%

13%

8%

5%

5%

10%

Dez.19

73%

14%

1%

5%

1%

5%

Jan. 20

71%

14%

1%

2%

9%

2%

Anexo 7. Idade dos visitantes da LIT
Faixa etária
Mês

0-18

18-40

40-60

(+)60

Nov.19

3%

33%

36%

17%

Dez.19

11%

34%

47%

8%

Jan. 20

3%

36%

39%

21%

Anexo 8. N.º de entradas no Palco Arouca da LIT
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Mês

Dia

Entidade

Evento

Nº Assistência

Nov.19

1

Câmara Municipal de Arouca

Filme “Joker”

204
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2

Teatro do Montemuro

Peça “Último
Julgamento”

190

9

Bossa Nova Jazz

Bossa Nova
Jazz

110

19

EB1 de Arouca

Terra Velha
Caseira

204

20

Câmara Municipal de Arouca

Fórum Arouca

204

22

Câmara Municipal de Arouca

Documentário
“Lupo”

30

28

AICIA

Espetáculo
social

150

8

Câmara Municipal de Arouca

Filme
“Maléfica”

180

Câmara Municipal de Arouca

Natal das
Escolas: filme
“Ugly Dolls”

1600

13

Círculo Cultura e Democracia

Jornadas das
Ciências

204

14

Câmara Municipal de Arouca

Espetáculo de
dança

204

15

Câmara Municipal de Arouca

Festa de Natal
dos filhos dos
colaboradores

200

22

Câmara Municipal de Arouca

Filme “Frozen
II”

204

3

Câmara Municipal de Arouca

Filme “Quem
brinca com o
fogo”

95

4

Academia de Música de
Arouca

Masterclass de
metais concerto

120

17

Câmara Municipal de Arouca

Arouca Rafting
Summit:
conferência
“Rafting:
passado,
presente e
futuro”

60

18

Orfeão de Arouca

Encontro de
Janeiras

180

9
10
11
12
Dez.19

Jan. 20
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20
24
25

Total

Associação de Agricultores

Sessão de
esclarecimento

25

Centro Juvenil Salesiano de
Arouca

Nutrição para
atletas

408

23

4452

Anexo 9. N.º de visitantes recebidos na CPP e RMA
CPP

RMA

Nov.19

1114

223

Dez.19

969

175

Jan. 20

1048

95

Total

3131

493

Anexo 10. Nacionalidade dos visitantes da CPP e do RMA
Portugal

Estrangeiros

Não apurado

CPP

71%

10%

19%

RMA

97,1%

2,9%

0%

Anexo 11. Gabinete Técnico Florestal - Registo/acompanhamento de
processos
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Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho

N.º Processos/data

Pedido para corte/poda de sobreiros

4 (set.2019 a jan.2020)

Procedimento N.º 43/2018 – Limpeza envolvente aos
Passadiços do Paiva

N.º Processos/data

Acompanhamento / Autos de Medição

2 (set.2019 a jan.2020)

Procedimento N.º 1/2018 – DPO/SP – Serviço de
Gestão Florestal da equipa de sapadores florestais
SF 06-116 – AFEDV

N.º Processos/data

/ 48

Planos de Trabalhos / Acompanhamento / Autos de
Medição

4 (set.2019 a jan.2020)

Procedimento N.º 8/2019 – DPO/SP – Ajuste Direto
para aquisição de Serviços de Execução de Faixas
de Gestão de Combustível da Zona Industrial da
Mata (Mansores) e Rede Viária Municipal (Freguesia
de Moldes e União de Freguesias de Cabreiros e
Albergaria da Serra)
Acompanhamento / Autos de Medição

N.º Processos/data

Procedimento N.º 10/2018 – DPO/SP – Execução da
Faixa de gestão de combustível da rede viária
municipal – Zona Poente
Acompanhamento / Autos de Medição

N.º Processos/data

1 (set.2019 a jan.2020)

1 (set.2019 a jan.2020)

Procedimento n.º 47/2018 – DPO/SP - Serviços de
Restabelecimento do Potencial Florestal e
Infraestruturas de Proteção Danificadas pelos
Incêndios no rio Arda e seus Afluentes

N.º Processos/data

Acompanhamento / Autos de Medição

1 (set.2019 a jan.2020)

Procedimento N.º 48 /2018 – DPO/SP – Serviços de
Recuperação da Galeria Ripícola do Rio Paiva e
Seus Afluentes

N.º Processos/data

Acompanhamento / Autos de Medição

3 (set.2019 a jan.2020)

Procedimento n.º 4/APROV/DPO/SOM/2019 –
Serviços de prevenção e combate à vespa velutina
(asiática)

N.º Processos/data

Registo / Acompanhamento / Autos de Medição

1 (set.2019 a jan.2020)

Anexo 12. Gabinete de Apoio ao Munícipe - Registo/acompanhamento
de processos

Mês

Pedidos/renovação
Tarifa Social

Pedidos/renovação
Tarifa Familiar

Análise/acompanhamento
e esclarecimentos
(faturação)

Total

Nov.19

8

1

7

16

Dez.19

5

--

4

9
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Jan.20

12

2

3

17

Total

25

3

14

42

Anexo 13. Receita dos parcómetros
Mês

Município

RESOPRE

TOTAL

Nov.19

2.360,82 €

1.271,21 €

3.632,03 €

Dez.19

2.422,65 €

1.304,51 €

3.727,16 €

Jan.20

2.128,39 €

1.146,05 €

3.274,44 €

Total

6.911,86 €

3.721,77 €

10.633,63 €

Total 2019

34.086,16 €

18.354,08 €

52.440,24 €

Anexo 14. Registo de infrações nos parcómetros
Total_
Avisos
de
Infração

Pagos

Nov.19

96

Dez.19

Mês

Forma de Pagamento
N/Pagos
Parcómetros

Multibanco

32

6

26

64

72

33

4

29

39

Jan.20

104

26

1

25

78

Total

272

91

11

80

181

Anexo 15. Informação sobre resíduos recolhidos
Tipo de
resíduos

Quantidade

Ponto de
recolha

Entidade

Período de recolha

Ponto de
entrega

Indiferenciado

1 587 680 kg

n.a.

n.a.

out.19, nov.19 e
dez.19

Estação de
Transferência
de Ossela

Monos

17 360 kg

Ecocentro

n.a.

nov.19, dez.19 e
jan.20

Aterro sanitário
de Aveiro

Plástico

920 kg

Ecocentro

n.a.

dez.19

ECOREDE II Resíduos
Industriais
Unipessoal, Lda.

RCD´s

17 640 kg

Ecocentro

n.a.

nov.19

SOLUSEL –
Soc. Lusitana de
Obras e
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Empreitadas,
Lda
Embalagens de
cartão (grandes
produtores)

10 400 kg

n.a.

n.a.

nov.19 e dez.19

GREENDAYS,
SA

Roupa, calçado
e brinquedos

4 740 kg

n.a.

n.a.

out.19, nov.19 e
dez.19

Sarah Trading

Óleo Alimentar
Usado

340 Kg

n.a.

n.a.

out.19, nov.19 e
dez.19

Hardlevel

Anexo 16. Requerimentos/pedidos relativos a licenciamento de obras,
comunicações prévias, autorizações de ocupação do espaço público,
etc.
Requerimentos entrados

Apreciações pendentes

Nov
.19

Dez
.19

Jan
.20

Total

Arquite
tura

Definiti
va

A.I
/Indefe
ridos

Aguardam
elementos

Aguardam
parecer

Análise

Projeto de
arquitetura

22

25

21

68

13

15

5

13

7

15

Projetos das
especialidades

15

6

10

31

-

29

-

2

-

-

Autorização
de utilização

6

4

1

11

-

11

-

-

-

-

Nova licença

1

-

1

2

-

2

-

-

-

-

Prorrogações
de prazo

9

10

23

42

-

39

1

-

-

2

Propriedade
horizontal

-

-

2

2

-

2

-

-

-

-

Projeto de
alteração

4

10

9

23

1

5

2

5

1

9

Averbamento

5

8

3

16

-

14

-

2

-

-

Certidões

28

19

28

75

-

61

11

-

-

3

Informações
prévias

4

2

6

12

-

3

-

5

-

4

Ocupação da
via pública

-

1

2

3

-

3

-

-

-

-

Junção de
elementos

35

19

34

88

12

33

6

6

5

26

Reclamações

4

5

3

12

-

10

-

-

-

2

Emissão de
alvarás

17

16

15

48

-

45

-

-

-

3

Números de
polícia

6

8

8

22

-

21

-

-

-

1

Diversos
(declarações,
informações,
fotocópias,
reclamações,
outros, etc.)

43

26

25

94

-

65

3

1

-

25

Total

199

159

191

549

26

358

28

34

13

90
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Anexo 17. Relação das comparticipações atribuídas (novembro e
dezembro de 2019 e janeiro de 2020)
MONETÁRIAS
Entidade

Importância

Finalidade

Nuno Miguel da Silva Rodrigues

546,00 €

Pagamento de rendas

Ricardo Lourenço da Silva Lisboa

495,00 €

Pagamento de rendas e aquisição
de frigorífico

Olga Shtefan

1.500,00 €

Pagamento de rendas

Paula Alexandra Nogueira da Silva

400,00 €

Pagamento de rendas

Alcino de Pinho Duarte

195,00 €

Aquisição de frigorífico

Maria de Pinho Rodrigues

500,00 €

Aquisição de medicação

Serviços Sociais Trabalhadores da Câmara
Municipal de Arouca

4.950,00 €

Ceia de Natal dos colaboradores

Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda

500,00 €

Trabalhos de manutenção do órgão
de tubos do Mosteiro

AICIA

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

AICIA

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Centro Paroquial e Social Rainha Santa Mafalda

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Centro Paroquial e Social Rainha Santa Mafalda

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo
de Arouca

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo
de Arouca

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Santa Casa da Misericórdia

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Santa Casa da Misericórdia

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Centro Social Santa Cristina de Mansores

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Centro Social Santa Cristina de Mansores

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Centro Social e Cultural de Fermedo, Escariz e
Mato

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Centro Social e Cultural de Fermedo, Escariz e
Mato

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

CSCE – Centro Social de Canelas e Espiunca

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

CSCE – Centro Social de Canelas e Espiunca

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Centro Social de Chave

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Centro Social de Chave

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Arouca

2.465,00 €

Receitas dos parquímetros

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Arouca

4.930,00 €

Subsídio a título excecional

AGA – Associação Geoparque Arouca

200.000,00 €

Despesas correntes

n.a.

850,00 €

Prémios “Arouca Rafting Summit”

n.a.

9.700,00 €

Prémios no âmbito do concurso de
Carnaval 2020

Total

293.586,00 €
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ESPÉCIE
Entidade

Importância

Finalidade

Manuel Duarte Paiva

600,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Alzira Valente Teixeira

600,00 €

Bens de 1.ª necessidade

José Carlos da Silva Gonçalves

660,00 €

Bens de 1.ª necessidade

José Augusto Soares de Oliveira

540,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Sílvia Patrícia Teixeira Meneses Pereira

660,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Sónia Regina Santos Duarte

660,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Vera Regina Pereira de Pinho

660,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Joaquim Gomes Correia

1.500,00 €

Materiais de construção

Total

5.880,00 €

Anexo 18. Gabinete de Inserção Profissional
Indicador

N.º

Observações

Atendimentos

294

8 foram entidades empregadoras

Encaminhamentos
para formação

36

Ofertas de emprego
registadas

29

Encaminhamentos
para emprego

143

13 colocações em ofertas do GIP e do IEFP

Anexo 19. N.º de utilizadores da Biblioteca Municipal – variação mensal
2018/2019/2020
Ano/Mês

Jan.

Fev.

Mar

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Total

2018
mensal

3476

3047

3279

2711

3592

4228

3552

2499

4207

4565

3206

2774

41136

Média diária

165

145

156

135

180

201

161

113

191

190

153

146

161

2019
mensal

3219

3100*

3411

3951

3741

4378

4308

2553

5185

6029

3325

3015

46215

Média diária

146

155

170

197

178

243

187

121

247

262

166

159

173

2020
mensal

3089

Média diária

140
*Valor estimado (devido a avaria na porta automática)
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Anexo 20. Tratamento técnico documental na Biblioteca Municipal – n.º
de operações realizadas na Base de Dados – variação mensal
2018/2019/2020
Ano/Mês

Jan.

Fev.

Mar

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Total

2018

1485

1667

1626

1143

1474

1105

757

869

1091

1407

1365

569

14558

2019

1297

1744

1311

931

1562

838

687

427

520

857

1107

983

12264

2020

1530

Anexo 21. Documentos requisitados para consulta domiciliária –
variação mensal 2018/2019
Ano/Mês

Jan.

Fev.

Mar

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Total

2018

350

306

292

265

304

333

364

427

249

327

313

293

3823

2019

318

292

342

364

254

298

364

350

253

340

353

285

3813

2020

283

Anexo 22. N.º de horas de utilização dos computadores públicos –
variação mensal 2018/2019/2020
Ano/Mês

Jan.

Fev.

Mar

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Total

2018

235

190

202

157

211

203

191

181

154

139

174

142

2179

2019

125

143

141

137

180

205

210

162

148

151

172

108

1882

2020

187

Anexo 23. Atividades do Arquivo Municipal
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Atividades

Nov.19

Dez.19

Jan.20

Solicitações

114

99

109

Requisições de processos

85

77

90

Processos devolvidos

106

90

118

Documentos anexados aos processos a pedido dos
serviços produtores

20

150

20

Guias de remessa de documentos ao Arquivo

2

3

3

Unidades de instalação remetidas ao Arquivo

30

14

47

Investigadores registados

0

1

2

Consultas presenciais de utentes externos
(investigadores)

3

0

2

Registo informático de requisições e devoluções de
documentos

85

77

90

Digitalização de documentos/fotografias

0

0

20
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Atividades

Nov.19

Dez.19

Jan.20

Recenseamento informático de certidões relativas à data
da construção - DAU

0

0

1691

Recenseamento informático de processos de obras
particulares licenciadas

0

0

889

Pesquisas | Estudos históricos | Eventos promovidos pela
Câmara

2

1

0

Prestações de informações históricas à distância (via email)

2

0

0

Eventos: realização/apoio

2

0

0

Arquivos externos – recuperação e salvaguarda

0

1

0
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Anexo 24. Empreitadas de obras públicas

Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da
adjudicação

Empreitada de requalificação de
espaços públicos em áreas de
habitação social - Bairro de S.
Pedro

A empresa concluiu os trabalhos.
Falta realizar fecho da empreitada.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

386.560,51 €

293.915,00 €

Paviazeméis

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

2.823.368,56 €

2.743.744,57 €

Carlos Fernandes M. e Filhos Lda.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

1.700.00,00 €

1.699.828,00 €

Conduril

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

2.601.847,76 €

2.389.796,53 €

Moreira Pinto, Lda.

191.199,51 €

172.218,68 €

1.933.087,54 €

1.796.769,33 €

Empreitada de requalificação e
modernização das instalações da
Escola Básica de Arouca (Centro
escolar da EB 2/3 de Arouca)

Empreitada de construção da
ponte suspensa sobre o rio Paiva

Empreitada de requalificação
urbanística da Zona Poente da
vila de Arouca

Obra praticamente concluída. Falta
a aplicação da sinalética, estores,
pinturas do campo de jogos,
arranjos exteriores e acabamentos
finais.
Estão concluídos os trabalhos de
montagem dos cabos principais. A
iniciar os trabalhos de colocação
dos cabos secundários (pendurais)
e de colocação dos tabuleiros.
A implantação da Avenida Nova,
incluindo as infraestruturas e
execução de base e sub-base está
concluída, aguardando as
condições meteorológicas
adequadas para a pavimentação.
Estão a decorrer os trabalhos de
infraestruturas e implantação de
lancis na alameda que surgirá na
rua Eça de Queirós.

Empreitada de recuperação das
Escolas Primárias do Plano dos
Centenários para fins turísticos

Obra recebida provisoriamente em
28.11.2019.

Percurso pedonal e ciclável do
vale de Arouca

Estão a decorrer os trabalhos no
troço Ribeira-Zendo e da Costa até
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Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)
Concurso
Público

Valor final da
obra

159.541,26 €

Adjudicatário

Sucessos e Tanto, Lda.

Construções Carlos Pinho, Lda./Toscca
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Designação da obra

Empreitada de Requalificação do
Museu Municipal

Empreitada de acesso em modo
suave à Escola da Boavista – Sta.
Eulália
Empreitada de requalificação e
valorização dos Viveiros da
Granja - casa sede e casa de
apoio

Empreitada de remodelação do
circuito expositivo do espaço
museológico – Museu Municipal
para Todos

Empreitada de manutenção e
conservação de jardins e espaços
verdes públicos na área do
concelho de Arouca
Empreitada de reparação das
anomalias do Polo Escolar de
Chave
Empreitada Requalificação
Urbanística da Zona Poente da
Vila de Arouca - pavimentação em
tapete, muros de suporte e
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Preço base

Valor da
adjudicação

136.012,10 €

120.203,65 €

Emílio Aguiar, Lda.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

590.014,64 €

521.736,90 €

Aborridas, Terraplanagens, Lda.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

497.194,05 €

447.465,04 €

EMPRIBUILD, Lda.

Consulta
Prévia

121.577,01 €

121.409,72 €

The Unveil Process - Exhibitions
Museums and Public Spaces, Lda.

Obra consignada no dia 22/03/2019.
Executados os trabalhos mensais
previstos.

Ajuste
Direto

29.575,00 €

29.565,00 €

Geo-Silvestre Lda.

A obra foi recebida provisoriamente
a 29.11.2019.

Consulta
Prévia

135.536,45 €

135.535,63 €

Acabamentos na Rua do Mercado
em conclusão. Aguarda-se
condições meteorológicas
adequadas para a pavimentação
em tapete da Avenida Nova.

Ajuste
direto (art.º
19 do
CCP)

133.817,89 €

133.817,89 €

Ponto de situação

Consulta

à Pedra Má, com execução de subbases.

(art.º 130
do CCP)
Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

Obra concluída. A agendar vistoria
para receção provisória.
As infraestruturas na EM 511 estão
concluídas. Os trabalhos relativos à
rede elétrica estão em execução. A
implantação dos lancis está a
decorrer.
As demolições na casa sede e na
casa de apoio estão concluídas,
encontrando-se em preparação a
nova cobertura na casa sede, em
telha cerâmica.
Obra em execução, com
levantamento das existências e
execução das bases e painéis em
fábrica para impressão.
Infraestruturação elétrica e
colocação de tetos falsos concluída.
A aguardar aprovação dos
conteúdos para impressão nos
painéis.

Valor final da
obra

141.808,54 €

Adjudicatário

Terminstac - Instalações Elétricas
Eletromecânicas, Lda.

Moreira Pinto, Lda.
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Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da
adjudicação

Valor final da
obra

361.166,46 €

316.980,00 €

APS – Estudos, projetos e montagens de
iluminação, Lda.

71.794,30 €

64.816,15 €

A. Malheiros, Lda.

Adjudicatário

acabamentos no Largo D. Sancho
I
Empreitada de eficiência
energética na iluminação pública
do Município de Arouca 1.ª fase

Obra consignada a 17.01.2020 com
previsão de início dos trabalhos
para meados deste mês.

Empreitada de reabilitação dos
espaços públicos do Bairro Social
de Pade - Alvarenga

Obra concluída. Falta realizar o
fecho da empreitada.

Empreitada de restabelecimento
de infraestruturas danificadas
pelos incêndios de outubro de
2017 - reconstrução de muros e
calçada
Proc. Nº 1/DPO/SOM/2019 –
Empreitada de instalações
sanitárias de apoio ao parque de
Alhavaite

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)
Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

Obra concluída. Recebida
provisoriamente em 30.10.2019.

Consulta
Prévia

55.356,50 €

50.231,00 €

Obra concluída. Realizado o fecho
da empreitada. O mesmo não foi
aceite pelo empreiteiro.

Ajuste
direto (art.º
19 do
CCP)

27.595,67 €

27.595,67 €

Jaime Azevedo Construções, Lda.

Empreitada de pavimentação em
tapete

Pavimentação em massas
betuminosas concluída. Execução
de valetas na E.M. 505, em
Canelas, concluída. Falta ajustar as
tampas das diversas infraestruturas
existentes nas plataformas
pavimentadas para a cota final do
pavimento.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

162.400,00 €

124.505,00 €

Construções Carlos Pinho, Lda.

Empreitada de Instalação de
mobiliário escolar na EB 2/3
Arouca (salas de Ciências)

Obra concluída com receção
provisória realizada a 17.12.2019.

Ajuste
direto (art.º
19 do
CCP)

10.780,29 €

10.750,00 €

Empreitada de
ampliação/remodelação do
Complexo Desportivo de Arouca –
Sala Polivalente

Obra consignada a 13.11.2019, mas
ainda não foi iniciada. O empreiteiro
tem apresentado erros e omissões
que precisam de melhores
esclarecimentos e especificações

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

142.156,63 €

141.170,72 €
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49.598,50 €

10.750,00 €

D’Eiras

Industrial Laborum Ibérica, S.A.

Emílio Aguiar Construções, Lda.
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Designação da obra

Consulta

Preço base

Valor da
adjudicação

Consulta
Prévia

49.750,00 €

47.057,73 €

Fernando L. Gaspar – Sinalização e
Equipamentos Rodoviários, S.A.

Consulta
Prévia

10.250,00 €

10.200,00 €

Construções Leite de Almeida & Filhos,
Lda.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

166.472,57 €

158.861,69 €

A. Malheiros, Lda.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

87.554,33 €

84.034,08 €

A. Malheiros, Lda.

Concurso deserto.

Consulta
Prévia

21.827,00 €

Concurso
deserto

Em fase de contrato.

Concurso
Público
(art.º 130
do CCP)

310.021,15 €

264.997,58 €

Concurso deserto.

Consulta
Prévia

28.022,10 €

Concurso
deserto

Concurso
deserto

Concurso deserto

Concurso deserto.

Consulta
Prévia

20.471,47 €

Concurso
deserto

Concurso
deserto

Concurso deserto

Ponto de situação

Valor final da
obra

Adjudicatário

para análise e aceitação por parte
do dono da obra.
Empreitada de fornecimento e
aplicação de guardas metálicas

Empreitada de conservação de
vias - valetas em betão

Empreitada de construção da
rotunda e avenida de acesso a
Belece - 1ª fase (S. Miguel do
Mato)

Empreitada de
Requalificação/ampliação do
Cemitério Municipal
Empreitada de Construção de
Parque de autocaravanas na
Espiunca
Empreitada de
ampliação/remodelação do
Complexo Desportivo de Arouca casa das máquinas
Empreitada de remodelação do
Centro Coordenador de
Transportes de Arouca - salas de
formação
Empreitada de reabilitação da loja
da Rota Criativa no Edifício da
Cooperativa de Arouca
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Obra concluída com receção
provisória realizada a 14.01.2020.
Consignação realizada a 13.09.19.
Já estão definidos 3 troços para
realização das valetas nos Barreiros
e Parada (Santa Eulália) e Belide
(Escariz).
Consignação da obra realizada a
13.11.2019. Obra em execução com
piquetagem, desmatação e
decapagem concluídas. Em
execução rede de drenagem de
águas pluviais e aterros para
definição da plataforma.
Empreitada consignada em
27.01.2020, ainda não iniciada. O
Plano de Segurança e Saúde para
execução da obra foi presente à
reunião de Câmara de 04.02.2020.

Concurso
deserto

Concurso deserto

4 Energy Lda.
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Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da
adjudicação

Valor final da
obra

Empreitada de pavimentação em
Tapete no Alto do Gamarão e na
Vila

Pavimentação do troço no Alto do
Gamarão (Canelas) e no acesso a
Resumil (Fermedo) já executada.
Falta executar a repavimentação na
ligação da rua Alferes Diogo
Malafaia à rua Abel Botelho na Vila
de Arouca.

Ajuste
Direto

29.782,00 €

29.757,00 €

Construções Araducta, Lda.

13.023,82 €

Valinox S.A.

Adjudicatário

Obras lançadas após a última Assembleia Municipal

Empreitada de reparação de
sistemas AVAC nos edifícios da
responsabilidade do Município de
Arouca
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Consignação da empreitada
realizada a 20.12.2019. Obra
iniciada com a reparação da
unidade desumidificadora das
Piscinas de Escariz e reparação do
chiller do Polo Escolar de Escariz.

Ajuste
direto

13.023,82 €
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Anexo 25. Procedimentos – Bens e serviços

N.º proc.

Designação

Tipo proc.

Valor

Adjudicatário

Ponto
situação

Nº13/Aprov/2018

Prestação de
serviços para
acompanhamento de
obra em vídeo

Ajuste
direto

8.048,78 €

Building Pictures
Lda.

Em execução

Nº14/Aprov/2018

Fornecimento de gás
propano a granel
para 2018/2019

Concurso
público

113.822,00 €

Gascan S.A.

Terminado

Concurso
público

134.900,00 €

GASPE Lda.

Terminado

Consulta
prévia

24.750,00 €

BIOR Lda.

Terminado

Ajuste
Direto

19.426,00 €

AIRC

Em execução

Consulta
prévia

8.322,55 €

Cooperativa
Agrícola de Arouca

Terminado

Nº15/Aprov/2018

Nº17/Aprov/2018

Nº19/Aprov/2018

Nº3/Aprov/2019

Fornecimento de
gasóleo simples a
granel para
2018/2019
Aquisição de Pellets
para as Piscinas
Municipais de Arouca
para 2019
Aquisição de
software de sistema
de gestão de
faturação e formação
Aquisição de
Fertilizantes e
Substratos de germ.
para 2019

Nº4/Aprov/2019

Serviço de prevenção
e combate da vespa
velutina

Ajuste
Direto

15.000,00 €

Associação Nativa

Em execução

Nº5/Aprov/2019

Aquisição de serviços
para
acompanhamento de
obra da ponte
suspensa em vídeo

Ajuste
direto

2.688,00 €

Building Pictures
Lda.

Em execução

Nº6/Aprov/2019

Aquisição de
rachão/godo/cimento/
areia

Consulta
prévia

9.250,00 €

Leonel Paiva
Carvalho, Lda.

Terminado

Consulta
prévia

11.670,00 €

Constr.Carlos
Pinho Lda.

Terminado

Consulta
prévia

39.000,00 €

Petróleos de
Portugal

Terminado

Ajuste
direto

14.928,00 €

Mota-Engil

Terminado

Nº8/Aprov/2019

Nº9/Aprov/2019

Nº10/Aprov/2019

Aquisição de 300ton
betão betuminoso
(tapete) para o ano
2019
Fornecimento de
100ton de betume
1607220 a granel
para o ano de 2019
Aquisição de britas
para 2019
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N.º proc.

Nº11/Aprov/2019

Nº12/Aprov/2019

Designação
Prestação de
serviços de um
camião para
transporte de britas
Aquisição de 5
abrigos de
passageiros –
incêndios de 2017

Tipo proc.

Valor

Adjudicatário

Ponto
situação

Ajuste
direto

7.800,00 €

Transjulipa

Terminado

Ajuste
direto

9.375,00 €

Cabena

Terminado

Nº13/Aprov/2019

Consulta prévia para
prestação de serviços
de eletricista

Consulta
prévia

17.040,00 €

Fernando Jorge

Terminado

Nº14/Aprov/2019

Consulta prévia para
prestação de serviços
do relvado natural do
Complexo Desportivo
de Arouca

Consulta
prévia

18.000,00€

Moura Flores

Em execução

Nº15/Aprov/2019

Prestação de
serviços de limpeza
de valetas ao Km

Ajuste
direto

8.750,00 €

Laranjeira

Em execução

Nº16/Aprov/2019

Fornecimento de gás
propano a granel
para 2019 e 2020

Concurso
público

113.822,00 €

GACAN S.A.

Em execução

Nº17/Aprov/2019

Fornecimento de
gasóleo simples para
2019 e 2020

Concurso
público

134.500,00 €

Lubrifuel Lda.

Em execução

Nº18/Aprov/2019

Manobrador de
bulldozer e
niveladora limpeza de
caminhos florestais

Ajuste
direto

9.900,00 €

Diogo Rafael
Soares

Em execução

Nº19/Aprov/2019

Fornecimento de
30ton betume
160/220 a granel

Ajuste
direto

11.700,00 €

Betumes Vale
Longo Lda.

Terminado

Consulta
prévia

31.700,00 €

MYM ProteK

Terminado

Ajuste
direto

3.000,00 €

Jose Manuel Reis
Pinho

Terminado

MEN Aud.RDEA
Lda.

Terminado

Nº20/Aprov/2019

Nº21/Aprov/2019

Aquisição de
vestuário e
equipamento de
proteção individual
Prestação de
serviços de
vazamento de fossas
em equipamentos
públicos

Nº22/Aprov/2019

Fornecimento de
Projetores Leding

Ajuste
direto

13172,40 €

Nº 1/Aprov/2020

Aquisição de uma
retroescavadora para
a DPO

Consulta
prévia

74.000,00 €

Em fase
entrega de
propostas
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N.º proc.

Nº2/Aprov/2020

N.º 48/2019 –
DPO/SP

N.º 50/2019 –
DPO/SP

N.º 52/2019 –
DPO/SP

N.º 51/2019 –
DPO/SP
N.º 53/2019 –
DPO/SP
N.º 54/2019 –
DPO/SP

Designação
Aquisição de pellets
para as Piscinas
Municipais de Arouca
para 2020 e 2021
Prestação de
serviços de vigilância
das piscinas
interiores do
Complexo Desportivo
de Arouca
Aquisição de serviços
de controladores nos
passadiços do Paiva
Prestação de
serviços de higiene,
desinfeção e limpeza
das instalações
sanitárias do Parque
do Gondim
Elaboração de
projetos de
arquitetura paisagista
Aquisição de
decoração de Natal
Aquisição de serviços
de controladores nos
passadiços do Paiva

Valor

Consulta
prévia

27.000,00 €

Ajuste
direto

10.070,00 €

Luís Carlos
Conceição
Almeida

Adjudicado

Concurso
público

179.877,84 €

AGR – Engenharia
e Serviços, Lda.

Adjudicado

Consulta
prévia

3.000,00 €

Arouclean Sociedade
Unipessoal, Lda.

Adjudicado

Ajuste
direto

10.700,00 €

Ajuste
direto

14.690,00 €

Ajuste
direto

19.992,40 €

N.º 55/2019 –
DPO/SP

Aquisição de material
elétrico e decoração

Ajuste
direto

10.075,75 €

N.º 56/2019 –
DPO/SP

Aquisição de
equipamento
informático

Consulta
prévia

26.820,00 €

N.º 57/2019 –
DPO/SP

Manutenção de
Software SIG

Ajuste
direto

18.702,60 €

Ajuste
direto

9.500,00 €

N.º 58/2019 –
DPO/SP

N.º 1/2020 –
DPO/SP

Prestação dos
serviços de
manutenção e
assistência aos
sistemas de controlo
e gestão de bilhética
dos Passadiços do
Paiva
Alienação de material
lenhoso do Parque
Florestal de Santa
Luzia

Adjudicatário

Ponto
situação

Tipo proc.

Em fase de
entrega de
propostas

Limbo Arquitetura
Paisagista
Unipessoal Lda.
Publidirigíveis,
Lda.
Rural Solutions
RMVS, unipessoal,
Lda.
Figuras
Determinadas
Unipessoal Lda.
DIGISTART –
Sistemas
Electrónicos, Lda.
Intergraph
(Portugal) –
Sistemas de
Computação
Gráfica, S.A
(Hexagon Safety &
Infrastructure)

PROTYP, Lda.

Adjudicado
Concluído
Adjudicado

Adjudicado
Em fase de
entrega do
equipamento

Adjudicado

Adjudicado

Em fase de
entrega de
propostas

Concurso
público
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N.º proc.

N.º 2/2020 –
DPO/SP

Designação
Prestação de
serviços de
elaboração de
projetos geotécnicos
para estabilização de
taludes
Requalificação da
Rua de Poligny Projetos de
iluminação pública e
telecomunicações
Projetos de
especialidades para a
requalificação
Urbanística da Zona
Industrial das
Lameiradas

Tipo proc.

Valor

Adjudicatário

Ponto
situação

Ajuste
direto

14.380,00 €

Alfredo J. P.
Coelho Aguiar

Em fase de
celebração do
contrato

Ajuste
direto
simplificado

850,00 €

VAPROJ - Paulo
Vieira Araújo

Adjudicado

1.250,00 €

Estudeque –
Estudos e
Equipamentos
Elétricos, Lda.

Adjudicado

Ajuste
direto
simplificado
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Anexo 26. Processos judiciais em curso
N.º

Tribunal

A.A./Recorrente

R.R./Recorrido

Objeto

Estado atual

579/12.4
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Construções A. S.
Couto, S. A.

Município de Arouca

Ação
administrativa
comum

Fase de recurso

996/14.5
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Construções Gabriel
A.S. Couto, S.A.

Município de Arouca

Ação
administrativa
especial

Fase de instrução

31/15.6
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Município de Arouca

Presidência do Conselho
de Ministros

Ação de
impugnação do
FAM

Fase de instrução

639/16.2
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

José Miguel Alves dos
Santos

Município de Arouca

Ação
administrativa de
condenação

Fase de instrução

96/16.3
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Maria Lucília de
Oliveira Brandão e
Outro

Infraestruturas de
Portugal, S. A.
Interveniente: Município
de Arouca

Ação declarativa
de condenação
em processo
comum

Fase de instrução

910/17.6
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Aborridas –
Terraplanagens, Ld.ª

Município de Arouca

Ação
administrativa
comum

Fase de
Instrução

212/17.8
T8ARC

Instância
Local de
Arouca

Município de Arouca

Casa da Cultura e
Recreio de Alvarenga

Expropriação

Recurso de
decisão arbitral

1019/17.8
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Construções Carlos
Pinho, Ld.ª

Município de Arouca

Ação
administrativa

Fase de recurso

283/16.4
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

M.ª Adelaide
Fernandes de
Almeida e Outros

Interveniente:
Município Arouca
Réu: Infraestruturas de
Portugal, S. A.

Ação declarativa
de condenação

Recurso da
decisão de 1.ª
instância

1095/18.6
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Fernando da Fonseca
Duarte

Município de Arouca

Ação
administrativa
comum

Fase de instrução

25/19.2 T8
ARC

Instância
Local de
Arouca

Município de Arouca

António da Conceição
Rocha e Outros

Expropriação

Recurso de
decisão arbitral

26/19.0T8
ARC

Instância
Local de
Arouca

Município de Arouca

Maria da Graça Ramos
Peres e Outros

Expropriação

Recurso de
decisão arbitral

342/19.1
BEAVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

Construções Carlos
Pinho, Ld.ª

Município de Arouca

Ação
administrativa

Fase de instrução

5924/18.6
T8CBR

Tribunal de
Execução de
Soure

Município de Arouca

Locarent – Companhia
Portuguesa de Aluguer

Embargo de
terceiros

Fase de instrução

448/19.7
YHLSB

Tribunal de
Propriedade
Intelectual de
Lisboa

Octávio Augusto
Caetano Canhão

Município de Arouca

Ação de
reconhecimento
dos direitos de
autor

Fase de
contestação

Anexo 27. Processos judiciais concluídos
N.º

Tribunal

A.A./Recorrente

R.R./Recorrido

Objeto

Estado atual

864/11.2BE
AVR

Tribunal Adm.
e Fiscal de
Aveiro

STAL – Sindicato
Trab. Administração
Local

Município de Arouca

Ação
administrativa
especial

Negado
provimento ao
recurso

1908/19.5
BEBRG

Tribunal
administrativo
a Fiscal de
Braga

IELAC – Instalações
Especiais, Lda.

Município de Arouca

Ação de
contencioso précontratual

Absolvição do
Município por
desistência da
autora
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