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Lista de Acrónimos e Abreviaturas

Autoridade para as Condições de Trabalho
ACT
ADRIMAG Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro,

AGA
AMTSM
APA
APG
AVAC
BE
BMA
CCDRN
CEB
CIGC
CPCJ
CPP
CLDS
DAGF
DAU
DRCN
DGS
DGT
EB
EIP
GIP
IEFP
LIT
NEE
OAU
PDM
PSS
PU
PES
PMDFCI
PCGT
RAN
RBE
RCD
REN
RMA
RERAE
RU
SA
SIG
SSAIGT
UCC

Arada e Gralheira
Associação Geoparque Arouca
Associação de Municípios das Terras de Santa Maria
Agência Portuguesa do Ambiente
Associação Portuguesa de Geólogos
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
Biblioteca Escolar
Biblioteca Municipal de Arouca
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Ciclo do Ensino Básico
Centro de Interpretação Geológica de Canelas

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Casa das Pedras Parideiras
Contrato Local de Desenvolvimento Social
Departamento de Administração Geral e Finanças
Divisão de Ambiente e Urbanismo
Direção Regional de Cultura do Norte
Direção Geral da Saúde
Direção-Geral do Território
Escola Básica
Equipa de Intervenção Permanente
Gabinete de Inserção Profissional
Instituto do Emprego e Formação Profissional
Loja Interativa de Turismo
Necessidades Educativas Especiais
Óleos Alimentares Usados
Plano Diretor Municipal
Plano de Segurança e Saúde
Plano de Urbanização
Programa Educação para a Saúde
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial
Reserva Agrícola Nacional
Rede de Bibliotecas Escolares
Resíduo de Construção e Demolição
Reserva Ecológica Nacional
Radar Meteorológico de Arouca
Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas
Resíduos Urbanos
Sociedade Anónima
Sistema de Informação Geográfica
Sistema de Submissão Automática dos Instrumentos de Gestão Territorial
Unidade de Cuidados na Comunidade
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Mensagem da Presidente

Após um início do ano marcado pelo confinamento e pela necessidade
de ajustar o modelo de funcionamento dos serviços municipais e da
respetiva atividade municipal, focando-se a mesma no assegurar de
serviços estritamente essenciais, ao mesmo tempo em que estávamos
todos a aprender a lidar com o novo e desconhecido coronavírus, a
última parte do ano, conforme facilmente se pode constatar pela leitura
das páginas seguintes do presente relatório, foi marcada por intensa
atividade municipal, com particular destaque para as obras municipais.
Assistimos à conclusão de empreitadas emblemáticas como é o caso
da requalificação da Escola Básica de Arouca, o maior investimento de
sempre da Câmara Municipal em equipamentos municipais, a par do
lançamento de obras há muito reclamadas em algumas freguesias do
concelho (empreitada de beneficiação da estrada de Forno Telheiro
à Igreja – Urrô; empreitada de beneficiação da via de Socorrais à
Remolha – Várzea), bem como a realização de outras intervenções
que abrangem todo ou quase todo o concelho, de que são exemplo
a empreitada de pavimentação em vários pontos do concelho e a
renovação da sinalização horizontal.
Destaque também para o trabalho feito na área ambiental, em
particular no controlo das espécies invasoras, com a adesão à primeira
edição da Semana Nacional de Espécies Invasoras, dando-se assim
o pontapé de saída naquela que será certamente uma das áreas em
evidência no próximo ano.
Assinalar ainda o trabalho feito na área do desenvolvimento económico
e empreendedorismo, seja com o lançamento de dinâmicas para
procurar mitigar os impactos decorrentes da pandemia, no tecido
empresarial local, seja com a admissão de novas empresas e projetos
no CI3 – Centro de Incubação e Inovação de Arouca, quando se assinala
o seu segundo aniversário.
Tudo isto feito, mantendo-se e reforçando-se o necessário apoio às
autoridades de saúde e demais entidades no combate à pandemia.
Termino assim com uma palavra de agradecimento a todos e de modo
muito particular aos arouquenses pelo modo responsável como agiram
neste ano difícil e desafiante para todos.

Margarida Belém
Presidente da Câmara
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A. Planeamento

Estudos e planos municipais
de ordenamento de território

Atividade Municipal

Estudos e planos municipais de ordenamento de território
Relativamente aos estudos e planos municipais de ordenamento do território
em curso, no período em reporte, há a destacar:
• 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal (PDM):
Planta de Ordenamento – espaços agrícolas e espaços florestais: ambos em
fase de re delimitação (trabalhos de campo e gabinete).

A. Planeamento

Mapa do ruído: entregues peças escritas e desenhadas do Mapa de Ruído de
Arouca em 30.11.2020, que se encontra em fase de análise pelos serviços.
Prosseguem os estudos para a fase de elaboração dos mapas de conflitos.
Informação sobre ponto de situação de outros estudos e planos municipais de ordenamento em
curso disponível no anexo 1.

Candidaturas a fundos
comunitários
No período em reporte, foram submetidas as seguintes candidaturas:

Aviso: Norte-62-2020-23_ Capacitação dos Serviços da Administração
Pública para a implementação do sistema de informação cadastral
simplificada:
Sistema de Informação Cadastral Simplificada no Município de Arouca
Visa implementar um sistema de levamento de informação cadastral da
propriedade rústica/cadastro predial do município. O levantamento dos
prédios será inserido numa plataforma eletrónica – BUPI.
Os prédios inscritos na matriz rústica serão objeto de representação gráfica
georreferenciada no âmbito do projeto. Estima-se que com a presente
candidatura será possível contemplar a inscrição de 26 162 prédios na matriz
rústica, abrangendo-se cerca de 50 % dos prédios inscritos no concelho de
Arouca.

9
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Aviso: Norte-D4-2020-79_Escola Digital - Reforço da rede de
equipamentos tecnológicos e da conetividade - Refinanciamento dos
Municípios
Escolas de Arouca mais digitais

Atividade Municipal

Com esta operação, o Município pretendeu reforçar a dotação das escolas
dos dois agrupamentos locais com computadores destinados aos alunos
mais carenciados abrangidos pelos escalões A e B.
Ficou, assim, garantida a oportunidade de melhorar a qualidade de estudo
em casa, com igual acesso aos conteúdos digitais curriculares e presenciar
aulas à distância, quando necessário. Trata-se de investimento já realizado no
período de COVID-19 (ano escolar 2019/2020).

Despacho n.º 9834-A/2020, 12 outubro - Campanha de sensibilização
para esterilização de cães e gatos

A. Planeamento

Ações de sensibilização para esterilização de cães e gatos
Esta candidatura prevê a realização de uma campanha de sensibilização da
população para os benefícios da esterilização dos animais não destinados à
criação. Incluirá suportes físicos (cartazes e mupis), bem como um vídeo para
divulgação nas redes sociais do município.

Aviso: Norte-73-2020-24_Desenvolvimento das infraestruturas de
formação e ensino – Infraestruturas educativas para o ensino escolar
(ensino básico e secundário) - Remoção de fibrocimento nos edifícios
escolares:
Remoção de fibrocimento na Escola Básica e Secundária de Escariz
Esta operação consiste em remover as placas de fibrocimento na cobertura
da Escola Básica e Secundária de Escariz, numa área correspondente a 2.728
m2.
Informação detalhada sobre as candidaturas a fundos comunitários disponível no anexo 2.
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B. Turismo

Passadiços do Paiva vencem World Travel Awards 2020 nas votações europeia e mundial
Os Passadiços do Paiva voltaram a brilhar nos World Travel Awards. Primeiro, arrecadaram, pelo
terceiro ano consecutivo, o prémio de Melhor Atração de Turismo Aventura da Europa (Europe’s
Leading Adventure Tourist Attraction).

Atividade Municipal

Com a atribuição do premio europeu, os Passadiços do Paiva foram a votação mundial, com as
seguintes atrações turísticas:
CLYMB, Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos
Dolphin Cove - Jamaica
Dunn’s River Falls - Jamaica
Jebel Jais Flight - Emirados Árabes Unidos
A 27 de novembro de 2020, os Passadiços do Paiva foram anunciados como a Melhor Atração
de Turismo Aventura do Mundo (World’s Leading Adventure Tourist Attraction), também pelo
terceiro ano consecutivo.

B. Turismo

Os Passadiços do Paiva já foram galardoados pelos World Travel Awards 10 vezes:
· World’s Leading Adventure Tourist Attraction 2020
· Europe’s Leading Adventure Tourist Attraction 2020
· World’s Leading Adventure Tourist Attraction 2019
· Europe’s Leading Adventure Tourist Attraction 2019
· Europe’s Leading Tourism Development Project 2019
· World’s Leading Adventure Tourist Attraction 2018
· Europe’s Leading Adventure Tourist Attraction 2018
· Europe’s Leading Tourism Development Project 2018
· Europe’s Leading Tourism Development Project 2017
· Europe’s Leading Tourism Development Project 2016
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Arouca Geopark é um dos 100 destinos mais sustentáveis de 2020
Boas práticas de sustentabilidade são, todos os anos, avaliadas pela Green Destinations, visando a
distinção dos 100 destinos mais sustentáveis.
O Arouca Geopark, enquanto destino com um já reconhecido trabalho na área da geoconservação,
apresentou a Rota dos Geossítios, integrando os Passadiços do Paiva como o seu exemplo de boas
práticas.
Estes dois projetos foram apresentados enquanto ativos de valorização económica dos recursos, com
o objetivo de estimular fluxos turísticos, aumento da estada média e REVPAR (Revenue per available
room/receita por quarto disponível) e estímulo ao desenvolvimento local.

Atividade Municipal

Esta candidatura incluiu a apresentação de ações específicas de gestão do destino e dos projetos
apresentados, pelo que foi dado ênfase ao sistema de reservas implementado para controlar fluxos
nos Passadiços do Paiva, aos postos de trabalhos criados, direta e indiretamente, e à gestão de visitas
interpretadas promovidas no âmbito do “Programa Anual da Rota dos Geossítios Interpretadas”. Todas
estas práticas mostraram-se como apostas na valorização e conservação dos recursos.

8.º aniversário da Casa das Pedras Parideiras
A 3 de novembro assinalou-se o 8.º aniversário da Casa das Pedras Parideiras (CPP), localizada na
Serra da Freita (União de Freguesias de Cabreiros e Albergaria da Serra).

B. Turismo

A Casa das Pedras Parideiras – Centro de Interpretação foi criada em 2012 com a missão de contribuir
para a conservação, interpretação, valorização e divulgação de um fenómeno geológico únicos no
mundo – pedras parideiras - e, por isso, geossítio de relevância internacional do Arouca Geoparque
Mundial da UNESCO. Este é um local de elevado valor científico, educativo e turístico. Exemplo disso é o
facto do Exame Nacional de Biologia e Geologia de acesso ao Ensino Superior, no ano letivo 2009/2010,
incorporou um grupo de questões sobre as Pedras Parideiras).
Este centro de interpretação foi criado a partir da aquisição e recuperação de uma casa/palheiro
pelo Município de Arouca, que fez intervenção também na área adjacente e no afloramento rochoso
principal das Pedras Parideiras. Esta intervenção possibilitou a criação de seis áreas/espaços:
• Mostra a céu aberto de Pedras Parideiras (área de acesso livre e gratuito, atualmente), à qual
acederam 97% dos visitantes (dentro do horário de funcionamento da CPP);
• Mostra coberta de Pedras Parideiras (área de acesso livre e gratuito, atualmente), à qual
acederam 96% dos visitantes (dentro do horário de funcionamento da CPP);
• Auditório com capacidade para 30 lugares sentados (atualmente, devido à pandemia, limitado a
14), onde um documentário a 3D preparado pela AGA – Associação Geoparque Arouca permite
desvendar as particularidades científicas, educativas e culturais deste fenómeno geológico em
visita guiada, realizada por 30% dos visitantes;
• Receção/Loja: disponibilização de informações aos visitantes não só do geossítio Pedras
Parideiras, mas também dos restantes valores patrimoniais de Arouca, bem como a
comercialização de produtos da região (artesanato, vinhos, compotas, licores, entre outros);
• WC de apoio ao funcionamento do Centro de Interpretação (misto e com capacidade para 1
pessoa);
• Varanda sobre a aldeia da Castanheira.
12
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A intervenção permitiu, ao longo dos anos, a realização e diversificação de atividades e visitas guiadas
de caráter científico e educativo, bem como turístico, contribuindo para a sensibilização dos diferentes
públicos para a compreensão e importância da preservação do património natural e cultural desta
aldeia em particular e da Serra da Freita em geral. Refira-se que a educação ambiental é considerada
um instrumento essencial no processo de alteração de valores, atitudes e comportamento individuais
e coletivos, sensibilizando a sociedade: um instrumento fundamental à prossecução dos objetivos da
«Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável» das Nações Unidas. Ao longo dos anos, a CPP
tornou-se uma porta de entrada do concelho de Arouca, via Serra da Freita, funcionando como ponto
de informação turística.

B. Turismo

Atividade Municipal

Não menos importante é a função social que este espaço desempenha para os habitantes da aldeia
da Castanheira. Além da quebra no isolamento social que o Centro de Interpretação impôs na aldeia,
os habitantes encontraram nos técnicos desta unidade pessoas com quem estreitaram laços, um
apoio para tarefas simples, mas de extrema importância, no seio de uma pequena comunidade com
idade avançada (informações, avarias, vigilância, auxílio com correspondência, farmácia, etc.). Além
de envolvidos em vários momentos como o aniversário da CPP, Natal, filmagens, eventos, entre outros,
os habitantes tornaram-se também protagonistas nas visitas e outras atividades desenvolvidas na
aldeia, partilhando o seu conhecimento e o seu dia-a-dia, já eternizados através da participação no
documentário 3D ou guias áudio.

Perfil do visitante das pedras parideiras
60% dos visitantes deslocam-se
a título individual

17% em grupos turísticos organizados

22% em grupos escolares

1% em trabalho (reportagens, visitas
de boas práticas, reuniões, entre outros)

86% dos visitantes são portugueses

7% são estrangeiros. Não foi possível
apurar a origem de 7% dos visitantes

25% dos visitantes têm entre
0 e 18 anos

49% têm entre 40 a 65 anos

23% têm entre 19 e 39 anos

12% têm mais de 65 anos

As Pedras Parideiras integram:
• O Inventário Nacional do Património Geológico e Sistema de Informação do Património Natural
e o Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados da responsabilidade do Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), conforme previsto pelo Decreto-Lei nº 142/2008,
de 24 de julho;
• O património geológico do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO, sendo um dos seus 41
geossítios classificados;
• A Rota dos Geossítios do Arouca Geopark;
• A Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas;
• O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal.
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Diversas publicações referenciam as Pedras Parideiras e o Centro de Interpretação, com destaque:
• Conto infantojuvenil sobre as Pedras Parideiras «O Enigma da Pedra Negra», editado pela AGA
em 2013;
• Guias em papel «Rota dos Geossítios do Arouca Geopark», «Rota da Água e da Pedra»,
«Guia de Canyoning do Arouca Geopark» e «Guia de Canyoning das Montanhas Mágicas»;
• «Mãos na Terra da Gelatina»;
• «Equipamentos para a educação ambiental – um caminho de sustentabilidade no interior Norte
e Centro de Portugal Continental».

B. Turismo

Atividade Municipal

A CPP detém o selo «Clean&Safe» atribuído pelo Turismo de Portugal (selo atribuído às empresas
do setor turístico que cumprem as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para evitar
a contaminação com o SARS-CoV2, tendo recebido auditoria desta entidade, com um resultado de
100%, por cumprimento de todos os requisitos exigidos.

14
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Casa das Pedras Parideiras em números

8

Anos de existência

1

Geossítio de relevância internacional do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO

2
Atividade Municipal

Áreas de acesso livre e gratuito 24h/dia: mostra a céu aberto e mostra coberta

3

Dias de encerramento por ano apenas: 1 de janeiro, domingo de Páscoa e 25 de dezembro

11

Habitantes da Castanheira apoiados diretamente e, sempre que necessário, em questões
diversas (avarias, farmácia, correspondência) desde a inauguração

12

Meses de atividades diversificadas realizadas no âmbito da programação Castanheira+, desde
2017

B. Turismo

16

Equipamentos de educação ambiental referenciados no interior Norte e Centro de Portugal
Continental, em 2018. A Casa das Pedras Parideiras é um deles.

234.385

Visitantes recebidos no geossítio Pedras Parideiras desde a inauguração, no período de
funcionamento da CPP

29.298

Visitantes, em média, visitam livremente o geossítio Pedras Parideiras por ano, no período de
funcionamento da CPP

30%

Dos visitantes realizam visita guiada à Casa das Pedras Parideiras, em média, por ano

51.565

Alunos e professores recebidos em visitas educativas desde a inauguração da CPP

15
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Casa das Pedras Parideiras em números

7

Geobikes disponíveis para aluguer, diariamente, na Serra da Freita

Atividade Municipal

25

Guias áudio para conhecer as Pedras Parideiras, a aldeia da Castanheira e o planalto da Serra
da Freita disponibilizados, diariamente, aos visitantes

+45

Artesãos, produtores e fornecedores arouquenses envolvidos na dinâmica da CPP

330

Produtos diferentes vendidos na Loja da CPP como compotas, licores, vinhos, artesanato,
merchandising, publicações científicas, entre outros

+150
B. Turismo

Notícias e artigos publicados que referenciam as Pedras Parideira que vão do âmbito local ao
internacional

Informação estatística referente ao turismo disponível nos anexos 3,4,5,6,7 e 8.

16

Atividades de Natal com as crianças da
Serra da Freita (2019)

Visita na aldeia (2018)

Viagens na minha terra (2013)

Geobikes

Visita científica (2018)

Visita Educativa CPP (Eira) (2015)

Conferência Federação EUROPARC (2017)

Natal com a comunidade (2016)

Atividades com os jovens habitantes da Serra da Freita_ visita e canyoning na ribeira da Castanheira (2014)

Visita educativa na aldeia da Castanheira (2014)

Visita do Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva, (Receção) (2015)

Visita Comissões da UNESCO (Mostra céu aberto) (2015)

Visita alunos da U. Porto (Mostra Coberta) (2015)

17
Ciência Viva no Verão com visita à aldeia
com a comunidade (2017)

Ateliês de Natal com crianças da Serra
da Freita (2016)

Visita com guias áudio (2018)
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C. Ambiente e Urbanismo

Atividade Municipal

Tarifário da água e saneamento: estudo de avaliação da parceria
Terminado o primeiro quinquénio do contrato de adesão à parceria “Sistema
de Águas da Região do Noroeste” (Águas do Norte), que concessiona os
serviços de abastecimento de água e saneamento a esta entidade, a Câmara
Municipal de Arouca decidiu avançar com um processo de avaliação para
validar se os pressupostos e objetivos que suportaram a decisão de adesão
estão a ser cumpridos. Para o efeito, foram contratados serviços especializados
de consultoria que irão produzir um relatório de avaliação e recomendações
que habilitem a Câmara a tomar as ações que melhor defendam os interesses
do Município.
Preocupado com o aumento do tarifário e da escassez de investimento na
expansão das redes de água e de saneamento, que têm legitimamente
motivado a insatisfação dos arouquenses, o Município tem estado a encetar
esforços junto quer da entidade gestora da parceria, quer junto do Ministério
do Ambiente no sentido de ser reforçado o investimento, bem como revisto o
tarifário.
Até ao momento, não se conseguiu alcançar ainda os resultados desejados,
pelo que se está a proceder à avaliação dos serviços de abastecimento de
água e saneamento para que se possa rever a participação na parceria, não
estando colocada de parte a possibilidade de desvinculação da mesma, se
for esta a opção que melhor sirva os interesses dos arouquenses.

C. Ambiente e Urbanismo

Auditoria aos contadores da água
Na sequência de diligências várias que o Município de Arouca tem vindo a
desenvolver relacionados com problemas de faturação, estão a ser auditados
os contadores de água de todos os clientes. Esta ação, da responsabilidade
das Águas do Norte, surge por solicitação da Câmara Municipal de Arouca,
sustentada nas reclamações que os munícipes têm feito chegar à autarquia.
A esse propósito, os serviços municipais têm vindo igualmente a prestar apoio
aos munícipes na articulação com as Águas do Norte, nomeadamente, no que
diz respeito a reclamações de faturação.

18
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Semana Nacional sobre Espécies Invasoras
A primeira edição da Semana Nacional sobre Espécies Invasoras decorreu de 10 a 18 de outubro.
O Município de Arouca associou-se à iniciativa e, em parceria com a AGA – Associação Geoparque
Arouca, promoveu diversas atividades com o objetivo de sensibilizar o público para a importância de
identificar e controlar as espécies exóticas invasoras.

Atividade Municipal

As espécies exóticas invasoras são uma das principais ameaças à biodiversidade a nível global. Estas
invasões biológicas causam prejuízos na ordem dos milhões de euros e afetam a disponibilidade de
recursos e a saúde pública.
No Arouca Geopark estão identificadas várias espécies invasoras proibidas por lei (Decreto-lei n.º
92/2019). Assim, é crucial informar os cidadãos sobre estas espécies para que estejam atentos à
sua ocorrência e se envolvam no seu controlo, pois a salvaguarda do nosso património e dos nossos
recursos depende da atitude de todos, face a esta ameaça.
Assim, considerou-se relevante dinamizar as seguintes ações:

C. Ambiente e Urbanismo

a) “Conhecer para eliminar”: esta rúbrica, dinamizada nas redes sociais do Município de Arouca
e do Arouca Geopark, consistiu na divulgação diária de uma espécie invasora que ocorre no
território. Para além do registo da espécie, a publicação incluía uma informação geral sobre a
mesma, bem como os métodos adequados para controlar a sua proliferação. A divulgação foi
realizada com recurso a fotografias e a pequenos documentários, tendo sido selecionadas as
seguintes espécies: mimosa, figueira-do-inferno, bons-dias, tintureira, elódea-densa, vespaasiática, háquea-picante, sanguinária-do-Japão e erva-das-pampas.

Figueira-do-inferno (Datura stramonium)

Mimosa (Acacia dealbata)

Bons-dias (Ipomoea indica)

Tintureira (Phytolacca americana)
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Elódea-densa (Egeria densa)

Vespa-asiática (Vespa velutina)

Háquea-picante (Hakea sericea)

Sanguinária-do-Japão (Reynoutria japonica)

Erva-das-pampas (Cortaderia selloana)
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C. Ambiente e Urbanismo

Atividade Municipal

b) “Invasoras no meu percurso”: durante a Semana Nacional sobre as Espécies Invasoras,
desafiámos os cidadãos a observar as espécies invasoras que existiam no percurso que
habitualmente realizam. A partilha das observações realizadas por cada cidadão permitiu
um melhor conhecimento da distribuição das diversas espécies invasoras no território e
contribuiu para uma futura definição de planos de controlo. Para tal, bastava que cada
cidadão fotografasse e carregasse a espécie no projeto de ciência cidadã «Biodiversidade
do Arouca Geopark» (um projeto que a AGA tem em curso desde maio e no qual qualquer
cidadão pode participar de forma pontual ou ativa), alojado no website Biodiversity4all
(www.biodiversity4all.org/projects/biodiversidade-do-arouca-geopark).
No que respeita às espécies invasoras inseridas no projeto, neste momento já estão registadas
171 observações pertencentes a 49 espécies invasoras distintas.

Observações realizadas pelos cidadãos e registadas no projeto «Biodiversidade do Arouca Geopark»

c) “Plantas invasoras - problemática e situação no Arouca Geopark”: para compreender o
que são as espécies invasoras e refletir, de forma mais abrangente, sobre o seu impacto no
território, realizou-se um webinar, no dia 16 de outubro (sexta-feira), pelas 21h00. O orador
convidado foi Jael Palhas, atualmente investigador do Centro de Ecologia Funcional da
Universidade de Coimbra. O webinar contou com mais de 50 participantes, estando a sua
gravação disponível na página de Youtube do Arouca Geopark :
- https://youtu.be/rZ2cW9z8Jz4
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Analisados os inquéritos de satisfação, verificou-se que os participantes consideraram o tema
pertinente, tendo a totalidade afirmado que recomendaria este webinar a outras pessoas.

Atividade Municipal

d) Visita técnica ao território: estava prevista uma visita técnica com os representantes do
poder autárquico local e com técnicos municipais e da Associação Geoparque Arouca
para conhecer, no terreno, as invasões atuais de algumas espécies, particularmente a
sanguinária-do-Japão e a háquea-picante. Contudo, devido à Covid-19, não foi possível a
realização da mesma, na data prevista (17 de outubro), tendo sido adiada para o próximo
ano.
Esta foi a primeira Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, tendo a iniciativa sido promovida
pela equipa da plataforma INVASORAS.PT, que inclui investigadores do Centre for Functional
Ecology, do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e da Escola Superior
Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. A iniciativa foi realizada em estreita colaboração
com diversos parceiros nacionais, sendo a AGA-Associação Geoparque Arouca e o Município
de Arouca alguns deles.

C. Ambiente e Urbanismo

Informação estatística sobre os requerimentos e pedidos disponível no anexo 13.
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D. Ação Social

D. Ação Social

Atividade Municipal

Campanha de sensibilização para prevenir o cibercrime e promover a
denúncia
Na semana em que se assinalou o Dia Europeu para a Proteção das Crianças
contra a exploração e o abuso sexual (18 de novembro), a Câmara Municipal
de Arouca e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arouca
associaram-se à APAV – Associação de Apoio à Vítima numa campanha de
sensibilização que teve como objetivo prevenir comportamentos de risco
online e promover a denúncia de conteúdos ilegais através da Linha Internet
Segura.
“Não é preciso ver para crer” é o nome da ação criada para combater o
cibercrime e que chamou a atenção para alguns dos principais crimes que
ocorrem atualmente na Internet. De acordo com a APAV, o “cyberbullying”,
a pornografia infantil, a burla e a divulgação não consensual de imagens e
vídeos são os crimes mais usuais.
As mensagens de sensibilização estiveram expostas em estruturas mupi do
município, bem como no painel de leds localizado junto ao Parque Municipal,
e aí permaneceram até final do mês de novembro. Esta foi a primeira fase de
divulgação de uma campanha mais abrangente que está já a ser preparada
e que decorrerá durante o próximo ano, abordando, entre outros aspetos, o
aliciamento sexual de jovens na internet.
Informação sobre subsídios e Gabinete de Inserção Profissional disponível nos anexos 14, 15 e 16.
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Atividade Municipal

E. Desenvolvimento
Cultural, Desportivo
e Lazer

As Voltas do Impossível: prova impossível na Serra da Freita desafiou os atletas mais corajosos
A Câmara Municipal de Arouca, em parceria com a Confraria Trotamontes, lançou este ano
um novo conceito de corrida de ultradistância, realizado na zona de Rio de Frades. A prova,
designada “As Voltas do Impossível”, estava agendada para o mês de maio, mas, por força da
pandemia, foi adiada para outubro, cumprindo as recomendações e medidas de segurança
emanadas da Direção Geral da Saúde.

E. Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Lazer

Assim, a 3 de outubro, Arouca foi palco de uma verdadeira viagem no tempo que testou a
coragem dos 35 atletas que ousaram desafiar o destino ao percorrer “As Voltas do Impossível”,
uma prova de autossuperação inspirada na corrida ao volfrâmio durante a Segunda Guerra
Mundial.
Baseada nas Maratonas de Berkeley idealizadas pelo icónico Greg “Lazarus Lake” Cantrell,
o Grão-Mestre da Confraria Trotamontes, José Moutinho, criou o “argumento” das “Voltas do
Impossível” que remonta ao conturbado período de 1942 no qual, para o esforço da Grande
Guerra, nestes montes e vales da Serra se fazia a exploração do volfrâmio, ‘minério’ imprescindível
na corrida às armas. Uma história de homenagem aos mineiros, conhecidos como “os pilhas”,
que procuravam, nas imediações da Serra da Freita, e em duras provações, o minério que lhes
poderia mudar a vida.
O percurso contemplava 5 voltas com uma distância aproximadamente de 21 km e 1500m de
desnível cada uma. O começo e o término de cada itinerário foi na aldeia de Rio de Frades.
Além da corrida do percurso, de uma dureza extrema, os atletas tinham que encontrar 13
caixas com livros de Guias de Transporte (utilizadas para transportar volfrâmio na época) que
funcionavam como comprovativo de passagem no local. A falha de alguma destas guias no final
de cada volta era motivo para desclassificação.
O tempo total que a organização deu para fazer as 5 voltas foi 15 horas, sendo que nas 3 primeiras,
consideradas a “Fun Race”, tiveram controlo de 9 horas. Só passariam à volta seguinte os atletas
que entrassem antes desse tempo. Os atletas que conseguissem terminar as 5 voltas seriam
“imortalizados” com a inscrição do seu nome numa rocha de xisto que iria perpetuar o feito.
Apenas 8 participantes conseguiram terminar a 3.ª volta, já fora do tempo estipulado. E, por isso,
o desafio permanece insuperável. Apesar disso, é de destacar a audácia dos concorrentes que
para fazer a prova estavam munidos apenas do indispensável e obrigatório (um apito, uma
manta térmica, um telemóvel e um relógio com GPS).
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E. Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Lazer

Atividade Municipal
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Novo programa desportivo Rotas & Trilhos
A Câmara Municipal de Arouca, em parceria com o BTTArouca, lançou no mês de novembro,
um novo programa desportivo para promover a atividade física. O programa designa-se “Rotas
& Trilhos” e consiste em lançar desafios ao longo do ano nas vertentes de caminhada, corrida
de montanha e BTT pelos recantos do território Arouca Geopark. O objetivo é promover a
prática de exercício físico na natureza e um estilo de vida saudável, cumprindo as orientações e
recomendações da Direção Geral da Saúde no âmbito da prevenção da infeção por Covid-19.
Os desafios decorrem em total autonomia do participante com recurso a GPS e registo na
plataforma Strava. A participação é gratuita.
O primeiro desafio – Rotas de S. Martinho – decorreu entre 11 e 25 de novembro, com ambos os
percursos (trail/caminhada e BTT) com partida e chegada no Parque do Ribeiro de Gondim.
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F. Covid-19

Situação epidemiológica

181

749

559

9

casos ativos de infeção
pela Covid-19

Casos confirmados de
infeção pela Covid-19

Casos de pessoas
já recuperadas da
infeção pela Covid-19

Óbitos em
consequência da
Covid-19

Dados disponíveis a 30.11.2020

Atividade Municipal

Atualização do investimento feito: 325.781,59€

Criação de bolsa de recrutamento para apoiar
situações de emergência no setor social

F. Covid-19

Dando continuidade ao movimento “Arouca Solidária” criado no âmbito da Covid-19, a Câmara
Municipal de Arouca criou uma bolsa de recrutamento para apoio a situações de emergência no
setor social. O apelo é lançado a profissionais com ou sem conhecimento do trabalho realizado
por entidades do setor social, nomeadamente enfermeiro/a, auxiliar de ação direta, ajudante
familiar, auxiliar de saúde, auxiliar de serviços gerais, motorista, e a voluntários para apoio a
atividades diversas. As inscrições devem ser efetuadas através de formulário disponível em:
https://www.covid19.cm-arouca.pt/informacao-local/arouca-solidaria/.
Contactos:
GIP – Gabinete de Inserção
Profissional:
gip@cm-arouca.pt / 256 136 591
Rede Social:
redesocial@cm-arouca.pt
/ 256 136 598.
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Criação de equipa de apoio à saúde local
O Município de Arouca reforçou a equipa de saúde pública local. A decisão
foi tomada na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil realizada
a 11 de novembro. Constituída por funcionários da autarquia, esta equipa
multidisciplinar está a apoiar a autoridade de saúde pública local, contactando
telefonicamente as pessoas sinalizadas como contactos no âmbito da
Covid-19, para esclarecer como deve proceder quem está em isolamento,
bem como assegurar o acompanhamento social e a interligação com as
entidades de saúde.

Criação de Gabinete de Apoio sobre Sistemas de
Incentivo no âmbito da Covid-19

Atividade Municipal

O setor turístico, em particular a restauração e o alojamento, a par do
comércio tradicional, têm sido dos mais penalizados em termos económicos
pela Covid-19, o que motivou a criação de sistemas de incentivos por parte
do Governo.
Para apoiar os empresários locais no âmbito do processo de elaboração das
candidaturas para aceder aos apoios governamentais, o Município de Arouca
criou um gabinete de apoio, numa parceria entre o Via Verde Investimento, a
empresa local ProIndústria, sediada no CI3 – Centro de Incubação e Inovação
Industrial de Arouca, e a AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca.
Este gabinete prestará atendimento individual online e presencial, com dois
pontos de atendimento (nas instalações do CI3, em Escariz, e no edifício dos
Paços do Concelho), sendo necessário para o efeito marcação prévia. Fará
análise do enquadramento e elegibilidade dos estabelecimentos para efeitos
de candidatura, candidatura essa que será da responsabilidade dos respetivos
empresários. Está ainda prevista a realização de sessões de informação, em
formato online e presencial.
Contactos:

F. Covid-19

T. 963 608 507
E-mail: apoiar.empresas@cm-arouca.pt
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Outras ações desenvolvidas no âmbito do combate
à Covid-19: novas medidas implementadas
1) Distribuição dos kits de máscaras comunitárias reutilizáveis – 2.ª fase

(composto por 2 máscaras reutilizáveis de nível 2 produzidas pela empresa
arouquense Artefita):
a) Comunidade escolar (alunos do 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário,
professores e pessoal não docente do concelho de Arouca). Além das
máscaras foi entregue 1 dispensador de álcool gel.
b) Doentes oncológicos e hemodialisados
c) Seniores dos centros de dia das IPSS
d) Munícipes, em parceria com as Juntas de Freguesia.

Atividade Municipal

2) Lançamento de 2.ª fase de comunicação
a) Espaço informativo e novo ciclo de spots informativos na Rádio
Regional de Arouca
b) Lançamento de novos mupis
c) Campanha de sensibilização online em parceria com o Grupo
Cultural e Recreativo de Rossas utilizando o humor como forma de
transmitir a importância do cumprimento das regras de prevenção da
Covid-19
d) Atualização permanente dos suportes digitais do município
i) Portal
ii) Microsite Covid-19
iii) Facebook do Município

3) Ações de desinfeção em IPSS’s e equipamentos escolares
4) Distribuição de EPI - Equipamentos de Proteção Individual e outros
materiais às IPSS’s

F. Covid-19

5) Lançamento de programa de apoio ao comércio e empresas locais
a) Distribuição de sacos ao comércio local
b) Dinamização de campanha de comunicação on e offline “ONLOCAL
– Compra no comércio local”
c) Criação de catálogo do comércio local

6) Ações de sensibilização no terreno aos fins-de-semana pela equipa de
proteção civil

7) Reorganização dos serviços municipais, mantendo o regular
funcionamento, com desfasamento de horários e teletrabalho.
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Kit composto por 2 máscaras reutilizáveis
e 1 dispensador de álcool gel entregue à
comunidade escolar

Kit entregue aos munícipes em parceria com Juntas de Freguesia

Campanha de sensibilização online com
GCRR: use desinfetante

Campanha de sensibilização online com
GCRR: use máscara

Campanha de sensibilização online com
GCRR: distanciamento físico

Campanha de sensibilização online com

Micro site Covid-19

Distribuição de EPI - Equipamentos de
Proteção Individual e outros materiais às
IPSS’s

F. Covid-19

GCRR: lave as mãos

Ações de sensibilização no terreno aos fins-de-semana pela equipa de proteção civil
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G. Projetos, Empreitadas e
Administração Direta

G. Projetos, Empreitadas e Administração Direta

Atividade Municipal

Projetos
• Observatório das Montanhas Mágicas – requalificação da antiga cadeia: projeto de execução
concluído.
Remodelação e requalificação total do edifício. Nesta remodelação é introduzida uma nova
forma de funcionamento do espaço com recurso a openspace, para captação da luz solar
e consequentemente com a perceção do aumento do espaço. Novos soalhos, isolamentos
térmicos e janelas de madeira novas fazem parte desta intervenção que se quer, acima de tudo,
que transforme o interior deste edifício num espaço contemporâneo, respondendo às exigências
atuais.
• Recuperação e beneficiação do património paisagístico da zona de recreio e lazer da Paradinha –
estrutura de apoio: projeto de execução concluído.
O projeto consiste na total requalificação do referido edifício ao nível das instalações sanitárias/
vestiários/balneários, bem como a execução de um apoio de snack-bar com as condições
higiénicas e funcionais que um local destes exige.
• Beneficiação da estrada de S. Pedro a S. Domingos: estudo prévio em fase de conclusão.
Beneficiação da EN 326, entre o cruzamento de acesso ao bairro de S. Pedro e o cruzamento
de acesso à Zona industrial de S. Domingos. Compreende o alargamento para introdução de
passeios/bermas e retificação de curvas.
• Arranjo no lugar da Estrada, em Mansores: elaboração de estudo prévio.
Pequeno arranjo urbanístico num local de “conflito” de acessos e em zona de curva. Este projeto
pretende ordenar esses problemas, organizar o estacionamento e dar um embelezamento ao
local que, neste momento, se apresenta de forma urbanamente caótica.
• Arranjo urbanístico no lugar de Marecos, Várzea: elaboração de estudo prévio.
Pequeno espaço para aparcamento automóvel junto a troço da nova ciclovia, mantendo o local
com as características naturais.
• Salas de trabalho no Tribunal de Arouca
Requalificação e remodelação de duas salas no interior do edifício do Palácio da Justiça de
Arouca para gabinetes técnicos e de atendimento ao público no âmbito do projeto de sistema
de informação cadastral.
• Solução para passadeiras: elaboração de solução para passadeiras elevadas, compreendendo
dois objetivos: mobilidade pedonal e sistema de atenuação de tráfego.
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Empreitadas

Atividade Municipal

Conclusão da obra de Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica de Arouca
(Centro Escolar da EB 2/3 de Arouca)
A obra de requalificação e modernização das instalações da Escola Básica de Arouca (Centro
Escolar da EB 2/3 de Arouca) foi concluída no mês de julho do corrente ano, data em que foram
entregues as chaves à escola. Fruto da pandemia, ainda não foi possível assinalar a sua conclusão
de modo condigno.
Os três blocos unidos por cobertos ao ar livre deram lugar a um edifício único. O antigo pavilhão
C está agora afeto à Academia de Música de Arouca que ali desenvolve a sua atividade em
articulação com o Agrupamento de Escolas de Arouca. Foram também criados novos espaços
para o ensino articulado de dança. A escola dispõe ainda de um auditório com capacidade para
70 pessoas.

G. Projetos, Empreitadas e Administração Direta

A escola foi modernizada ao nível de todas as infraestruturas e cumpre as regras da Mobilidade
para Todos.
O custo total da obra ascende a 2.936.952,49€ (IVA incluído). A mesma foi cofinanciada pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia e pelo Programa Operacional Regional
do Norte – Norte 2020, integrado no Portugal 2020, em 2.360.281,79€, tendo a comparticipação
nacional sido inteiramente assegurada pelo município.
Este é o maior investimento da autarquia em equipamentos municipais até ao momento.
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G. Projetos, Empreitadas e Administração Direta

Atividade Municipal

Consignação/início da empreitada de beneficiação da estrada de Forno Telheiro à igreja, em Urrô
Foi consignada a 15 de setembro a empreitada de beneficiação da estrada que liga o lugar de
Forno Telheiro à igreja, na freguesia de Urrô. Adjudicada à empresa Aborridas Terraplanagens,
Lda., a obra terá uma duração de sete meses e contempla a construção da rede de drenagem
de águas pluviais, construção de muros para alargamento da via, pavimentação da plataforma
da estrada em tapete e bermas em cubos de granito e a requalificação do cruzamento do lugar
de Urrô com introdução de rampas em granito para acalmia de tráfego. A empreitada permitirá
um melhoramento da segurança no tráfego para os moradores e demais utilizadores da via e
a requalificação desde a EN224, no lugar de Forno Telheiro, ao acesso à Torre Sineira da Igreja
de S. Miguel de Urrô, imóvel classificado de interesse público. O valor total do investimento é de
263.443,42 € (IVA incluído).

Empreitada de beneficiação da via de Socorrais à Remolha, em Várzea
Adjudicada à empresa A. Malheiros, a obra contempla a execução de várias infraestruturas
(rede de águas pluviais, eletricidade e telecomunicações), pavimentação da via em betuminoso
com bermas em cubos de granito e a recolocação do cruzeiro. A empreitada, que terá uma
duração de quatro meses, possibilitará uma melhoria nas condições de tráfego, acessibilidade
e mobilidade naquela via, que foi recentemente alargada pela Câmara Municipal de Arouca. O
valor total do investimento é de 66.123,70 € (IVA incluído).
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Renovação da sinalização horizontal

G. Projetos, Empreitadas e Administração Direta

Atividade Municipal

A Câmara Municipal de Arouca renovou a sinalização horizontal em arruamentos e vias um
pouco por todo o concelho. Os trabalhos decorreram no âmbito de uma empreitada que
contemplou a pintura de passadeiras, eixos das vias e marcações de lugares de estacionamento.
A empreitada foi adjudicada à empresa VIAMARCA – Pinturas de Vias Rodoviárias, S.A. O valor
total do investimento foi de 21.507,69 € (IVA incluído).

Empreitada de pavimentação em vários pontos do concelho
São mais de 300 mil euros que o Município de Arouca está a investir para pavimentar em tapete
vários locais do concelho. No âmbito desta empreitada, serão pavimentados acessos nas
freguesias de S. Miguel do Mato, Escariz, Chave (estrada da Ribeira), Rossas, Tropeço, Santa
Eulália e União de Freguesias de Canelas e Espiunca.
A empreitada, adjudicada à empresa arouquense Construções Carlos Pinho, Lda., tem um prazo
de execução de 60 dias.

Acesso da estrada nacional à igreja de Rossas já
pavimentado

E.M. 511-1 Troço Sá-Jugueiros (Santa Eulália)
já pavimentada
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Atividade Municipal

Após a última Assembleia Municipal, foram lançadas as seguintes empreitadas:
• Ampliação/remodelação do complexo desportivo de Arouca - Sala Polivalente: trabalhos
complementares
• Refuncionalização da Carreira de Moinhos para fins Turísticos - Casa da Moleira
• Requalificação do Museu Municipal - Recuperação do soalho e pinturas interiores
• Alargamento do pontão no lugar de Póvoa, freguesia de Moldes
• Beneficiação da área de Lazer de Albergaria da Serra
• Empreitada de Requalificação Urbanística da Zona Poente da Vila de Arouca –
pavimentação em tapete
• Remodelação e ampliação da EB1+JI de Serra da Vila, em Mansores
• Empreitada de Centro de Desenvolvimento Local de Moldes – EB1/JI de Paços
• Empreitada de remoção da cobertura de fibrocimento na EB 2/3 de Escariz
• Empreitada de infraestruturas elétricas para a Ponte Pedonal Suspensa
• Empreitada de construção de acesso pedonal entre a Rua de S. Pedro e o Bairro de S. Pedro
• Requalificação Urbanística da Zona Poente da Vila de Arouca – 2.ª fase

G. Projetos, Empreitadas e Administração Direta

• Requalificação do cruzamento da Portela de Moldes - Portas da Freita
Este é um cruzamento de distribuição para vários locais carismáticos do concelho, incluídos
na Rota dos Geossítios do Arouca Geopark. No dia-a-dia, este cruzamento é mais utilizado nas
deslocações internas, em particular nas deslocações entre Arouca e a freguesia de Moldes.
Em dias que não de trabalho este é um local que nos leva para locais “míticos” do município,
nomeadamente a Senhora da Mó, a Serra da Freita e os locais visitáveis da freguesia de Moldes,
como são as suas aldeias. Todos estes locais são parte integrante de todo o território do Arouca
Geopark. A proposta pretende acima de tudo dar dignidade ao local tornando-o como uma
“porta de entrada” para todos os locais anteriormente referidos. No prolongamento desta
intervenção para o interior da freguesia de Moldes, o espaço urbano será também restruturado
por forma a organizar a consequente distribuição para os vários locais daquela freguesia.
• Empreitada de reconstrução de PH na estrada Portela/Cabreiros – Moldes
Reparação de uma passagem hidráulica existente, com estrutura em aço corrugado do Tipo
ARMCO, com 2300mm, que apresenta corrosão completa da soleira, rotura da chapa ARMCO
na soleira com perda total da capacidade estrutural, apresentando grandes deformações
ao nível de toda a secção causadas pela rotura da chapa na soleira, pelo que é urgente a sua
reabilitação.
• Empreitada de sinalização e balizagem diurna e luminosa da ponte suspensa
Sinalização e colocação de luzes de alta intensidade para que a Ponte se torne conspícua
para os pilotos das aeronaves, uma vez qua a área onde a mesma se insere é suscetível de ser
sobrevoada por aeronaves, quer em operações de combate a incêndios rurais, quer em missões
de busca e salvamento.
• Empreitada de 516 Arouca - portas de entrada: vedação com elementos de madeira para
controlo de acessos e segurança.
Informação detalhada sobre trabalhos de topografia e obras disponível nos anexos 19 e 20.
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H. Desenvolvimento Económico
e Empreendorismo

Incentivos à criação de gado de raça arouquesa: quadruplica número de produtores apoiados
pelo Município
São aproximadamente centena e meia os produtores locais de raça arouquesa que receberam
o apoio do Município de Arouca no âmbito do regulamento de atribuição de incentivos à criação
de gado da raça arouquesa. O apoio monetário atribuído pela Câmara Municipal totalizou quase
50 mil euros, por contraponto aos 6 mil euros atribuídos no ano anterior.
Com o reforço dos incentivos municipais de apoio a todos os criadores de animais de raça
arouquesa, espera-se reverter a tendência de decréscimo do número de cabeças de gado a
que se tem assistido nestes anos mais recentes.
A raça arouquesa é uma raça autóctone e uma marca do território que importa preservar. A
criação de gado desta raça continua ainda a preencher uma parcela significativa da atividade
económica desenvolvida no Município e a desempenhar um papel fundamental na fixação das
populações nas aldeias das serras de Arouca.
A alteração do regulamento de atribuição de incentivos à criação de gado da raça arouquesa
que permitiu o aumento do valor do apoio aos produtores foi aprovada em reunião de Câmara
de 22 de setembro.

Abertura do Centro de Ofícios Tradicionais de Arouca
É agora o Centro de Ofícios Tradicionais de Arouca (centro de incubação para artesãos). Abriu
ao público a 25 de setembro e reúne os trabalhos de vinte artesãos que vão desde acessórios
de vestuário, trabalhos em arame, miniaturas do património em ardósia e madeira, bordados, a
trabalhos em papel e em couro, cerâmica e azulejo, olaria, costura e trabalhos em cortiça e pele.
Aqui poderá encontrar também alguns sabores do território, nomeadamente doçaria artesanal,
mel, compotas e licores.
Este centro de ofícios tem como principais objetivos a promoção e dinamização das artes e
ofícios locais e a capacitação e qualificação dos artesãos do concelho de Arouca. Reforçar a
identidade do território de Arouca com base nas produções artesanais locais e inovar as artes e
ofícios são as duas premissas fundamentais do projeto.
O Centro de Ofícios Tradicionais de Arouca funciona de segunda-feira a domingo, entre as 9h00
e as 19h00. O horário de fim-de-semana pode ser ajustado em função das medidas restritivas
impostas pelo Governo. Além da venda ao público, acolherá ações de formação, workshops e
outras atividades criativas.
Está incluído no projeto ROTA Criativa – Rede de Ofícios Tradicionais e Arte Criativa de Terras de
Santa Maria, promovido pela ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das
Terras de Santa Maria em cooperação com o Município de Arouca. Esta parceria possibilitou a
consultoria individualizada a cada artesão para desenvolvimento dos seus produtos e criação de
novos; consultoria em design de produto, gestão de negócios, marketing, entre outras; formação
diversa; participação em feiras e exposições de artesanato.
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• Serranas – Adélia Dias | Arte de trabalhar o Couro
• Tramiteia – Graça Brandão | Fabrico de acessórios de vestuário (tear manual, feltragem,
bordados) e arte de trabalhar arame
• José Augusto – José Oliveira | Fabrico de miniaturas do património (canastras, prensas, casas,
bancos)
• Oficina ID, Lda. – Isabel Freire | Arte de trabalhar o papel

H. Desenvolvimento Económico e Empreendorismo

• Gilde – José Gilde | Fabrico de miniaturas do património em ardósia, madeira e elementos 		
vegetais
• Pé de flor – Inês Rocha | Arte de bordar
• Bai de Roda – Tatiana Santos | Cerâmica e olaria (taças, jarros, canecas)
• Susybeg – Susana Almeida | Arte de trabalhar a cortiça e a pele
• Urtelinda – Lurdes Moreira | Costura (bonecas com trajes regionais e fantoches)
• Feltros no Tempo – Celeste Vieira | Fabrico de acessórios de vestuário artesanal (têxteis e
feltragem)
• Reis Pitarma – José Pitarma | Cerâmica, azulejos e painéis (produção de peças, figurativo/
decoração, em barro, grés e faiança; preparação e pintura de painéis azulejares).
Setor alimentar
• Broas & Companhia – Vitor Fernandes e Cláudia Pinho | Fabrico de bolos, doçaria e confeitos
artesanais (broas doces de abóbora, castanha, cenoura; pedras boroas e pão de ló)
• Paivómel – Sílvia Ferreira | Produção de mel e de outros produtos de colmeia
• Barcas de Mansores – Andreia Lima e Filomena dos Santos | Fabrico de bolos, doçaria
artesanal (barcas de Mansores, bolinhos de batata doce e pão doce de feijão)
• Casa de Reimão – Patrocínia Reimão e Helena Reimão | Fabrico de bolos, doçaria artesanal
(broinhas doces de castanha e noz, broa de milho e compotas)
• Casa Sinja – Amália Costa | Fabrico de compotas e licores artesanais
· Quinta São Lourenço – Joaquina Ribeiro | Fabrico de compotas e licores artesanais.
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Arouca Agrícola conquista 2.º prémio dos Planetiers Awards
O projeto Arouca Agrícola conquistou o 2.º prémio dos Planetiers Awards, na categoria «Planetier
Community». O anúncio foi feito a 24 de outubro.
Este prémio, atribuído pela Planetiers World Gathering, resulta de uma candidatura, elaborada
pela AGA – Associação Geoparque Arouca, na qual se pretendia reconhecer a importância
do projeto Arouca Agrícola no desenvolvimento sustentável das comunidades agrícolas e na
valorização dos produtos locais.
A Planetiers World Gathering visa reconhecer, apoiar e dar voz aos produtos, serviços e projetos
de maior impacto para um planeta mais sustentável.
O Arouca Agrícola é um projeto municipal dinamizado pela AGA, que tem como propósito
incentivar e valorizar a produção agrícola e o consumo do que tão bem produzem os agricultores
de Arouca. Surge da estratégia municipal para a melhoria das práticas agrícolas no território, que
visa estimular o modo de produção biológico, apoiando o escoamento de produtos diferenciados
(património genético e variedades regionais), criando dinâmicas na vertente educativa
(ambiental e alimentar), social (quintas terapêuticas) e turística (turismo agrícola). Atualmente,
o Arouca Agrícola escoa, em média, por ano, 16 toneladas de produtos hortofrutícolas e abrange
um universo de 70 produtores locais.

Ações de apoio ao comércio local
Concurso de montras “Tonalidades de Outono”
Para promover a decoração de montras com símbolos alusivos ao outono, dinamizando o
comércio local, a Câmara Municipal promoveu, nos meses de outubro e novembro, o concurso de
montras “Tonalidades de Outono”. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com CEARTE – Centro
de Formação Profissional para o Artesanato e Património e a AECA – Associação Empresarial de
Cambra e Arouca.
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A concurso estiveram 31 montras. Os empresários que concorreram puderam ainda participar
gratuitamente na formação Vitrinismo – Organização do Espaço Comercial ministrada pelo
CEARTE, assim como aos materiais de decoração fornecidos por esta entidade durante a
formação, que decorreu entre 21 de outubro e 7 de novembro.
Foram atribuídos prémios às cinco montras mais originais, sob a forma de vales de compras de
valores compreendidos entre 25€ e 400€ a descontar nas lojas de comércio local aderente. Os
vencedores foram definidos através da soma do n.º de reações que as fotografias das montras
obtiveram na página de Facebook do Município de Arouca e a pontuação atribuída pelos
participantes do concurso aos seus pares.
Vencedores:

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Reizinho
Magia das Flores
Florista Milénio
Musicraft Arouca
Ourivesaria Esteves

Reizinho

Musicraft Arouca

Magia das Flores

Florista Milénio

Ourivesaria Esteves
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Campanha “ONLOCAL” para incentivar a compra no comércio local
“ONLOCAL – compra NO comércio LOCAL” é o nome da campanha que a Câmara Municipal de
Arouca lançou para incentivar a compra no comércio tradicional e local. Esta abrange o próximo
ano e é promovida em parceria com a AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca.

Atividade Municipal

No âmbito desta iniciativa, estão a ser também entregues às lojas sacos cuja mensagem apela
à compra em Arouca.
A par da entrega de sacos, foi feito um catálogo com vários produtos das lojas locais, que inclui
vouchers de oferta/desconto, e que será distribuído por todo o concelho, estando igualmente
disponível online.
Tendo em conta os constrangimentos de circulação decorrentes das medidas de contenção
da pandemia Covid-19 e a necessidade de se chegar a novos clientes, está também a ser
analisada a possibilidade de criação de uma plataforma online de comércio eletrónico, onde os
estabelecimentos comerciais aderentes poderão divulgar os seus produtos.

H. Desenvolvimento Económico e Empreendorismo

Para acompanhar e divulgar todas as atividades a decorrer no âmbito da campanha “ONLOCAL”
foi criada a página de Instagram @onlocal_arouca.
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CI3 assinala segundo aniversário com entrada de novas empresas e lançamento de site

Atividade Municipal

Assinalou-se a 21 de novembro o 2.º aniversário do CI3 – Centro de Incubação e Inovação
Industrial de Arouca. O centro de incubação arrancou há dois anos com 4 empresas e atualmente
são 8 as empresas ali instaladas e 12 os postos de trabalho criados. Neste dia foram assinados os
contratos de incubação com as 4 novas empresas: Nutrition for Happiness, ProIndústria, Spinner
Dynamics e WSCM – Water Services Consulting & Management.
Foi ainda apresentado o site oficial do Ci3 – www.ci3.pt -, que foi desenvolvido por uma das
empresas instaladas, Ubisistémica.
O Ci3 – Centro de Incubação e Inovação Industrial de Arouca pretende assumir-se como um
espaço de apoio à dinamização económica, ao empreendedorismo e à criação de novas
empresas e negócios, com especial enfoque na área das TICE, Indústrias Criativas, Energia
e Ambiente, Desenvolvimento Local e Promoção Turística, contribuindo desta forma para o
desenvolvimento económico do concelho.

H. Desenvolvimento Económico e Empreendorismo

Tem como propósito acolher:
• Startups, empresas em início de atividade de caráter inovador;
• Empresas âncora, firmas já com trajetos no mercado;
• Centro de serviços de apoio à atividade industrial.
As candidaturas ao espaço CI3 estão abertas todo o ano.
Neste projeto, o Município de Arouca tem como entidades parceiras:
• AECA – Associação Empresarial de Cambra e Arouca;
• ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários;
• UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Sobre as empresas instaladas no Ci3
Best Content
A Best Content é uma empresa que oferece um software para gestão de marketing e um serviço
eficaz na produção de conteúdo para meios digitais, com forte componente estratégica, sempre
adequado à realidade de cada marca ou empresa, e com um acompanhamento próximo e
constante.
Áreas de Negócio
Content Marketing
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Nutrition for Happiness
A abordagem global e integral da alimentação na sua relação com quem alimenta e é alimentado,
com o território e o ambiente. Soluções alimentares personalizadas.
Áreas de negócio

Atividade Municipal

Consultoria
Soluções alimentares personalizadas para que se diferencie pela estratégia de identidade alimentar.
Consultoria a territórios, municípios, associações, restaurantes, escolas, IPSS’s e empresas.
Iniciativas
Organização de eventos, workshops, ações de formação, visitas temáticas, experiência, sessões de
educação alimentar. Em âmbito escolar, social e/ou empresarial ou para ambientais informais.
Primeipt

H. Desenvolvimento Económico e Empreendorismo

Desenvolve soluções de engenharia na área de produção de moldes e injeção de plásticos para
qualquer tipo de indústria: automóvel, calçado, cortiça, medicina, ‘brands’ ou alimentar”.
ProIndústria
A ProIndústria responde a uma lacuna de mercado que se caracteriza por um défice de serviços
especializados de apoio a gestão da empresa industrial, totalmente alinhada e ajustada com as
necessidades específicas do tecido empresarial da região.
Acredita na integração dos sistemas de gestão da cadeia produtiva; na desmaterialização dos
processos e na digitalização das atividades, no contexto da indústria 4.0. Aposta em programas
de gestão de redução de custos, de eficiência energética, de redução do impacto ambiental e de
melhoria da qualidade e produtividade, nomeadamente planeamento, organização, controlo,
informação de gestão, sistemas de gestão da qualidade, ambiente, segurança e higiene no trabalho,
gestão de recursos humanos, seleção e colocação de pessoal e formação profissional.
Áreas de Negócio
Engenharia e Gestão Industrial
Sistemas de gestão; desmaterialização de processos (indústria 4.0)
Programas de redução de custos e melhoria contínua.
Atividades combinadas
Assistência operacional para o planeamento, organização e controlo da informação, recursos
humanos e formação.
Spinner Dynamics
Startup tecnológica de inovação focada na formação, no projeto, no fabrico e na comercialização
de produtos avançados, integrando componentes mecânicos em materiais avançados com
automação, robótica, sensorização e artificial internet of things - AIoT.
As competências incluem a customização de produtos através da manufatura aditiva e a integração
de tecnologias avançadas, com recurso a uma rede de fornecedores especializados, permitindo
assim uma capacidade produtiva flexível e de integração que atenda a diversas necessidades dos
clientes.
41

Relatório | Assembleia Municipal

setembro – outubro — novembro — 2020

Áreas de negócio
Engenharia de Sistemas:
engenharia de sistemas; manufatura aditiva; automação industrial; sensorização avançada;
desenvolvimento produto e sistemas de desinfeção.

Atividade Municipal

Tegnit – Motorcycle e Harparts
Dedica-se ao desenvolvimento e fabrico de peças para o segmento aventura no motociclismo.
Os objetivos passam por desenhar peças e acessórios com vista a proteger a integridade dos
componentes vitais do motociclo em condições de utilização extrema e desenvolver acessórios
que visam aumentar o conforto do motociclista em viagens longas, tudo isto aliado a uma estética
atrativa que invoca o espírito de aventura.
Áreas de negócio

H. Desenvolvimento Económico e Empreendorismo

Equipamentos de Proteção de Motos
Criação de peças que melhorem o conforto e integridade da mota para que o utilizador se foque
apenas na aventura.
Ubistémica
Especialistas em inovação tecnológica, desenvolvimento de software, agilidade de negócios e
consultoria startup. Assegura a conceptualização, o desenho e o desenvolvimento de software
e aplicações móveis, de raiz, para entrega chave na mão.
Áreas de negócio
Desenvolvimento de Software: construção de aplicações mobile, web ou desktop à medida.
Especialistas em software para Indústrias 4.0, Turismo e Retalho.
Transformação Digital: desmaterialização de processos e implementação de tecnologias de
negócio (CRM’s, Gestão Documental, Business Intelligence).
Negócios e Comunicação Online
Criação de sites e lojas online.
Consultoria para Startups
Ajuda empreendedores a estruturarem ideias e novos negócios.

WSCM – Water Services Consulting & Management
Tem como missão prestar consultoria em serviços de águas e infraestruturas hidráulicas,
desenvolvendo ações de assessoria à gestão, à inovação e ao desenvolvimento no setor da
água e ambiente, atuando em prol da sustentabilidade social, ambiental e económica. Trabalha
soluções de engenharia - projeto de infraestruturas e de instalações hidráulicas, com uma visão
integrada, com uma estratégia flexível e com propostas diferenciadas.
Áreas de negócio
Consultoria em serviços de águas e infraestruturas hidráulicas.
Assessoria à gestão, à inovação e ao desenvolvimento no setor da água.
Projeto de engenharia - instalações e infraestruturas hidráulicas.
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Assinatura dos contratos de incubação com as novas empresas

Cerimónia do 2.º aniversário do Ci3
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Atividade Municipal

Apresentação do site www.ci3.pt
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I. Relação de Aquisição
de Imóveis

Com destino à ampliação da Zona Industrial de S. Domingos e Mata, procedeu-se à aquisição a:
• Maria da Conceição de Brito Quaresma, Francisco José Quaresma de Sousa Brito, Inês
Quaresma de Sousa Brito, Luciana Emília Quaresma de Sousa Brito e Maria da Conceição
Quaresma de Sousa Brito:
Prédio com a área de 4.065m², sito no lugar de Penso, União de Freguesias de Arouca
e Burgo, concelho de Arouca, pelo valor de 50.812,50 € (cinquenta mil oitocentos e
doze euros e cinquenta cêntimos);

I. Relação de Aquisição de Imóveis

• Ana Maria Cardoso de Sousa Brito da Silva:
Prédio com a área 4.065m², sito no lugar de Penso, União de Freguesias de Arouca e
Burgo, concelho de Arouca, pelo valor de 32.520,00 € (trinta e dois mil quinhentos e
vinte euros).
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Arouca melhora posição no ranking dos municípios portugueses com melhor
desempenho financeiro
Arouca subiu 2 lugares no ranking dos municípios de média dimensão com melhor desempenho
a nível nacional, de acordo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2019, recentemente
publicado. De destacar o desempenho nos indicadores “Menor peso da despesa com o pessoal”,
“Melhor índice de dívida total” e “Menor prazo médio de pagamento”.

04 - Informação Financeira

Esta é a 16.ª edição do anuário, um documento que já se tornou uma referência para o poder
local em Portugal, e é responsabilidade da Ordem dos Contabilistas Certificados e do Centro de
Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
Os indicadores explicados
Menor peso da despesa com o pessoal
Diz respeito ao montante da despesa com o pessoal em relação ao total da despesa do município.
Arouca é um dos 10 municípios a nível nacional com despesas com pessoal inferior a 20% da
despesa total e, dentro destes, um dos três de média dimensão.
Melhor índice de dívida total
Diz respeito à relação entre a média das receitas correntes dos últimos 3 anos e a dívida do
município.
Menor prazo médio de pagamento
Diz respeito ao número de dias que, em média, o município demora a pagar (segundo a fórmula
de cálculo prevista na lei).
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Balancete Acumulado

Razão

Município de Arouca
Ano:

Mês de Setembro

04 - Informação Financeira

Conta

Mov. Débito

Designação

Mov. Crédito

Saldo Débito

2020

Saldo Crédito

01

Receita do período corrente

82 410 038,35

82 410 038,35

0,00

02

Despesa do período corrente

141 412 098,06

141 412 098,06

0,00

0,00

04

Despesa a pagar em períodos futuros

5 047 232,47

5 047 232,47

0,00

0,00

07

Operações de Tesouraria

09

Responsabilidades contingentes e contas de controlo

11
12

0,00

192 750,53

192 750,53

0,00

0,00

3 742 314,79

3 742 314,79

0,00

0,00

Caixa

30 409 619,91

30 401 842,86

7 777,05

0,00

Depósitos à ordem

17 195 103,70

15 302 821,36

1 892 282,34

0,00

13

Outros depósitos

5 687 536,60

1 685 775,11

4 001 761,49

0,00

20

Devedores e credores por transferências, subsídios e empré 10 054 166,48

10 054 166,48

0,00

0,00

21

Clientes, contribuintes e utentes

3 735 626,63

3 688 713,27

46 913,36

0,00

22

Fornecedores

6 584 372,02

6 741 274,66

0,00

156 902,64

23

Pessoal

1 689 632,08

1 689 681,96

0,00

49,88

24

Estado e outros entes públicos

1 076 264,45

1 184 002,07

0,00

107 737,62
1 257 009,20

25

Financiamentos obtidos

27

Outras contas a receber e a pagar

173 478,76

1 430 487,96

0,00

6 866 320,81

7 928 847,13

0,00

28

1 062 526,32

Diferimentos

38 987,50

12 074 756,58

0,00

12 035 769,08

31

Compras

64 398,61

58 184,96

6 213,65

0,00

32

Mercadorias

5 731,99

0,00

5 731,99

0,00

33

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

200 679,43

56 468,81

144 210,62

0,00

41

Investimentos financeiros

43

Ativos fixos tangíveis

1 254 673,50

0,00

1 254 673,50

0,00

79 898 430,41

18 420 599,09

61 477 831,32

0,00

44

Ativos intangíveis

45

Investimentos em curso

883 025,05

804 116,73

78 908,32

0,00

21 378 592,65

10,59

21 378 582,06

0,00

51
55

Património/capital

0,00

17 104 950,20

0,00

17 104 950,20

Reservas

0,00

2 177 701,13

0,00

56

Resultados transitados

2 177 701,13

223 899,80

28 729 078,88

0,00

28 505 179,08

57

Ajustamentos em ativos financeiros

0,00

48 805,00

0,00

48 805,00

59

Outras variações no património líquido

0,00

24 849 822,05

0,00

24 849 822,05

1 267 698,14

0,00

1 267 698,14

0,00

48 851,42

0,00

48 851,42

0,00

85 408,14

2 978 303,11

0,00

60

Transferências e subsídios concedidos

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida

62

Fornecimentos e serviços externos

3 063 711,25
2 850 267,47

1 228,93

2 849 038,54

0,00

119 343,66

5 235,24

114 108,42

0,00

63

Gastos com o pessoal

68

Outros gastos

69

Gastos por juros e outros encargos

15 717,87

0,00

15 717,87

0,00

70

Impostos, contribuições e taxas

33 864,94

2 185 215,23

0,00

2 151 350,29

72

Prestações de serviços e concessões

2 695,00

350 558,83

0,00

347 863,83

75

Transferências e subsídios correntes obtidos

0,00

7 053 085,44

0,00

7 053 085,44

78

Outros rendimentos

1 152,41

703 074,31

0,00

701 921,90

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

118,42

8 047,96

0,00

7 929,54

81

Resultado Líquido do Período

2 060 080,08

2 060 080,08

0,00

0,00

429 688 475,24

429 688 475,24

97 568 603,20

97 568 603,20

Totais Gerais:

Emitido em: 02/12/2020 14:36:06
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Balancete Acumulado

Razão

Município de Arouca
Ano:

Mês de Outubro

04 - Informação Financeira

Conta

Mov. Débito

Designação

Mov. Crédito

Saldo Débito

2020

Saldo Crédito

01

Receita do período corrente

86 120 629,93

86 120 629,93

0,00

02

Despesa do período corrente

148 783 178,03

148 783 178,03

0,00

0,00

04

Despesa a pagar em períodos futuros

5 266 313,91

5 266 313,91

0,00

0,00

07

Operações de Tesouraria

09

Responsabilidades contingentes e contas de controlo

11
12

0,00

228 474,69

228 474,69

0,00

0,00

3 795 456,61

3 795 456,61

0,00

0,00

Caixa

34 324 597,62

34 317 599,84

6 997,78

0,00

Depósitos à ordem

19 372 606,57

17 431 973,96

1 940 632,61

0,00

13

Outros depósitos

5 793 722,22

1 759 119,30

4 034 602,92

0,00

20

Devedores e credores por transferências, subsídios e empré 11 295 778,97

11 325 866,97

0,00

30 088,00

21

Clientes, contribuintes e utentes

4 460 442,68

4 281 759,32

178 683,36

0,00

22

Fornecedores

7 778 742,95

8 234 355,33

0,00

455 612,38

23

Pessoal

1 867 800,90

1 867 850,78

0,00

49,88

24

Estado e outros entes públicos

1 188 568,47

1 296 083,27

0,00

107 514,80

25

Financiamentos obtidos

27

Outras contas a receber e a pagar

173 478,76

1 430 487,96

0,00

1 257 009,20

7 405 509,76

8 764 239,23

0,00

1 358 729,47

28
31

Diferimentos

40 426,37

12 135 333,04

0,00

12 094 906,67

Compras

65 614,86

58 184,96

7 429,90

32

Mercadorias

0,00

5 731,99

0,00

5 731,99

33

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

0,00

200 679,43

56 468,81

144 210,62

0,00

41

Investimentos financeiros

43

Ativos fixos tangíveis

44

Ativos intangíveis

45

Investimentos em curso

51
55
56

Resultados transitados

1 254 673,50

0,00

1 254 673,50

0,00

79 994 981,43

18 420 599,09

61 574 382,34

0,00

883 025,05

804 116,73

78 908,32

0,00

21 871 141,44

10,59

21 871 130,85

0,00

Património/capital

0,00

17 104 950,20

0,00

17 104 950,20

Reservas

0,00

2 177 701,13

0,00

2 177 701,13

223 899,80

28 729 078,88

0,00

28 505 179,08

57

Ajustamentos em ativos financeiros

0,00

48 805,00

0,00

48 805,00

59

Outras variações no património líquido

84 136,00

24 944 305,05

0,00

24 860 169,05

1 521 719,10

0,00

1 521 719,10

0,00

48 871,42

0,00

48 871,42

0,00

91 733,63

3 988 155,17

0,00

60

Transferências e subsídios concedidos

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida

62

Fornecimentos e serviços externos

4 079 888,80
3 133 918,41

1 228,93

3 132 689,48

0,00

129 676,09

5 235,24

124 440,85

0,00

63

Gastos com o pessoal

68

Outros gastos

69

Gastos por juros e outros encargos

15 746,53

0,00

15 746,53

0,00

70

Impostos, contribuições e taxas

34 329,79

2 317 256,96

0,00

2 282 927,17

72

Prestações de serviços e concessões

3 171,00

682 144,52

0,00

678 973,52

75

Transferências e subsídios correntes obtidos

0,00

8 009 469,83

0,00

8 009 469,83

78

Outros rendimentos

4 024,28

953 016,10

0,00

948 991,82

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

118,42

8 047,96

0,00

7 929,54

81

Resultado Líquido do Período

2 060 080,08

2 060 080,08

0,00

0,00

453 511 155,86

453 511 155,86

99 929 006,74

99 929 006,74

Totais Gerais:

Emitido em: 02/12/2020 14:36:37

sonia
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Balancete Acumulado

Razão

Município de Arouca
Ano:

Mês de Novembro

04 - Informação Financeira

Conta

Mov. Débito

Designação

Mov. Crédito

Saldo Débito

2020

Saldo Crédito

01

Receita do período corrente

89 144 276,58

89 144 276,58

0,00

02

Despesa do período corrente

155 439 109,44

155 439 109,44

0,00

0,00

04

Despesa a pagar em períodos futuros

7 821 080,75

7 821 080,75

0,00

0,00

07

Operações de Tesouraria

09

Responsabilidades contingentes e contas de controlo

11
12
13

Outros depósitos

0,00

404 952,11

404 952,11

0,00

0,00

3 806 670,24

3 806 670,24

0,00

0,00

Caixa

39 057 650,17

39 051 335,92

6 314,25

0,00

Depósitos à ordem

21 558 655,25

20 072 143,35

1 486 511,90

0,00

6 216 744,00

2 319 272,00

3 897 472,00

0,00

20

Devedores e credores por transferências, subsídios e empré 12 713 945,68

12 713 945,68

0,00

0,00

21

Clientes, contribuintes e utentes

4 632 185,38

4 448 737,27

183 448,11

0,00

22

Fornecedores

9 170 563,60

9 517 546,23

0,00

346 982,63

23

Pessoal

2 182 831,85

2 182 881,73

0,00

49,88

24

Estado e outros entes públicos

1 302 509,88

1 499 288,51

0,00

196 778,63

25

Financiamentos obtidos

1 168 027,60

27

Outras contas a receber e a pagar

28

262 460,36

1 430 487,96

0,00

8 406 120,54

9 470 111,90

0,00

1 063 991,36

Diferimentos

46 382,98

12 485 191,81

0,00

12 438 808,83

31

Compras

70 830,06

58 184,96

12 645,10

0,00

32

Mercadorias

5 731,99

0,00

5 731,99

0,00

33

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

200 679,43

56 468,81

144 210,62

0,00

41

Investimentos financeiros

43

Ativos fixos tangíveis

44

Ativos intangíveis

45

Investimentos em curso

51
55
56

Resultados transitados

1 254 673,50

0,00

1 254 673,50

0,00

80 010 515,11

18 420 599,09

61 589 916,02

0,00

895 374,25

804 116,73

91 257,52

0,00

22 276 007,47

10,59

22 275 996,88

0,00

Património/capital

0,00

17 104 950,20

0,00

17 104 950,20

Reservas

0,00

2 177 701,13

0,00

2 177 701,13

223 899,80

28 729 078,88

0,00

28 505 179,08

57

Ajustamentos em ativos financeiros

0,00

48 805,00

0,00

48 805,00

59

Outras variações no património líquido

84 136,00

25 038 788,05

0,00

24 954 652,05

1 626 720,56

0,00

1 626 720,56

0,00

48 871,42

0,00

48 871,42

0,00

136 194,54

4 552 880,28

0,00

60

Transferências e subsídios concedidos

61

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumida

62

Fornecimentos e serviços externos

4 689 074,82
3 678 939,19

1 228,93

3 677 710,26

0,00

135 357,15

9 674,64

125 682,51

0,00

63

Gastos com o pessoal

68

Outros gastos

69

Gastos por juros e outros encargos

22 577,98

0,00

22 577,98

0,00

70

Impostos, contribuições e taxas

34 540,62

2 432 422,37

0,00

2 397 881,75

72

Prestações de serviços e concessões

3 219,00

725 604,66

0,00

722 385,66

75

Transferências e subsídios correntes obtidos

0,00

8 906 600,90

0,00

8 906 600,90

78

Outros rendimentos

4 024,28

965 920,94

0,00

961 896,66

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

118,42

8 047,96

0,00

7 929,54

81

Resultado Líquido do Período

2 060 080,08

2 060 080,08

0,00

0,00

479 491 509,94

479 491 509,94

101 002 620,90

101 002 620,90

Totais Gerais:

Emitido em: 02/12/2020 14:37:05

sonia
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Procedimentos – Bens e Serviços

04 - Informação Financeira

Informação detalhada sobre os procedimentos referentes a bens e serviços no anexo
21.
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Reclamações,
Recursos
e Processos
Judiciais Pendentes
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Reclamações
Nada a registar.
Recursos hierárquicos

05 - Reclamações, Recursos e Processos Judiciais Pendentes

Nada a registar.
Processos judiciais
No período em reporte, encontravam-se em curso 16 processos judiciais. Foram concluídos 2
processos. Informação detalhada nos anexos 22 e 23.
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Anexos
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Anexo 1
Ponto de situação de outros estudos e
planos municipais de ordenamento do
território em curso

2ª revisão do Plano Diretor Municipal:

06 - Anexos

• Base de dados das participações: em permanente atualização e ponderação.
• Planta de Ordenamento – proposta de perímetros - Recebido parecer da CCDR-N em 30.10.2020.
Em elaboração a 2.ª proposta de classificação e qualificação dos perímetros urbanos e rústicos.
• Delimitação da Reserva Agrícola Nacional: em elaboração a proposta da RAN Bruta e de
compatibilização de perímetros.
• Delimitação da Reserva Ecológica Nacional: proposta da nova REN enviada para parecer em 		
05.11.2020. Aguarda parecer da CCDRN.
• Planta de compromissos: em fase de elaboração.
• Classificação da rede viária municipal 2.ª fase: levantamento de campo e inventariação digital
(em gabinete) de 555 fichas caracterizadoras de percursos de rede viária a classificar (estradas e
caminhos municipais), ou seja, mais 243 fichas desde a última assembleia municipal.
• Planeamento da localização das paragens de transporte público da AMP – Arouca: em
validação as paragens de transporte público rodoviário autorizadas, conforme as linhas/carreiras
contratualizadas.
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Anexo 2

06 - Anexos

Ponto de situação das candidaturas a fundos comunitários
(Portugal 2020)
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Candidatura ao Aviso n.º NORTE- AVISO Nº NORTE-28-2018-37 - ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA COLETIVA
PROVERE – PROJETOS ÂNCORA
NORTE 2020

Ponte Pedonal Suspensa
sobre o rio Paiva

Investimento
elegível
1.708.327,36€

CONCLUÍDA (receção provisória
em 11 novembro 2020) .
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Anexo 3

06 - Anexos

Número de visitantes dos
Passadiços do Paiva em
setembro, outubro e novembro
de 2020

2020

Apesar da atual situação pandémica, de ressalvar o aumento de
visitantes no mês de setembro, face ao período homólogo (+103
visitantes). Nos meses de outubro e novembro, verifica-se uma
taxa de crescimento negativa de 10,7% e 60,5%, respetivamente.
Numa avaliação global, o período em reporte verificou uma taxa de
crescimento negativa de 9,4%.

setembro

15 681

outubro

9897

novembro

1102

Total

26 680

Anexo 4
Nacionalidade dos visitantes dos
Passadiços do Paiva em setembro,
outubro e novembro de 2020
Nacionalidade
Mês

PT

ES

FR

DE

UK

BR

LU

BE

CH

EUA

O

Set.2020

89,1%

3,9%

2,4%

1,5%

0,8%

0,1%

0,3%

0,4%

0,7%

0,06%

2,2%

Out.2020

85,6%

9,0%

2,3%

0,9%

0,3%

0,04%

0,03%

0,3%

0,06%

0,06%

1,9%

Nov.2020

77,8%

12,1%

2,8%

1,5%

1,5%

0,6%

0%

1,1%

0%

0%

3,7%

O mercado que mais procurou os Passadiços do Paiva foi o mercado nacional, seguindo-se, como habitual, o
mercado espanhol. O público francês mantém as percentagens entre 2% e 3% e verifica-se, ainda que de forma
residual, o regresso do público americano. Relativamente aos meses anteriores, caem significativamente os
mercados Luxemburgo, Bélgica e Suíça, dado o período em reporte não se tratar de meses com grandes afluências
de emigrantes.
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Anexo 5
N.º de utilizadores e de visitantes da
LIT

06 - Anexos

Mês

Número de utilizadores

(visitantes informações diversas, participação eventos,
telefonemas, e-mails)

Número de visitantes

Set.20

1482

159

Out.20

863

39

Nov.20

420

27

Total

2765

225

Anexo 6
Nacionalidade dos visitantes da LIT

Estrangeiros
Mês

PT

ES

FR

DE

UK

BR

Outros

Set.20

50%

22%

12%

3%

6%

6%

1%

Out.20

62%

32%

0

0

3%

3%

0%

Nov.20

79%

14%

4%

0

0

3%

0
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Anexo 7

06 - Anexos

N.º de visitantes recebidos na CPP
e RMA em setembro, outubro e
novembro de 2020

Mês

CPP*

RMA**

Set. 20

1962

0

Out. 20

1603

0

Nov. 20

238

0

Total

3913

0

Anexo 8
Nacionalidade dos visitantes na CPP
e do RMA em setembro, outubro e
novembro de 2020

Mês

Portugal

Estrangeiros

CPP

95%

5%

RMA

0%

0%

*Devido à pandemia Covid-19, as visitas ao RMA continuam suspensas, uma vez que, de acordo
com as indicações da DGS, por ser um espaço fechado, sem ventilação natural no piso 10
(panorâmico), não reúne condições necessárias à visitação.
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Anexo 9
Gabinete Técnico Florestal

D.L. N.º 124/2006 de 28 de junho, na sua redação atual

N.º Processos/data

Emissão de pareceres para Edificação em espaço Rural

23 (set.2020 a dez.2020)

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

N.º Processos/data

Acompanhamento / Autos de Medição

2 (set.2020 a dez.2020)

06 - Anexos

1 – Elaboração de auto de medição mensal.

Proc.º n.º 5/2020 – DPO/SP - Ajuste Direto para aquisição de
Serviços de Gestão Florestal

N.º Processos/data

Planos de Trabalhos1 / Acompanhamento2 /
Autos de Medição3

3 (set.2020 a dez.2020)

Mês

setembro

outubro

Ação

Local

Dias de trabalho

Limpeza de RFGC
secundária

Alvarenga – Carreira dos
Moinhos

1

Limpeza de RFGC
secundária

U.F. Arouca e Burgo Granja

1

Limpeza galeria ripícola

Santa Eulália - Ciclovia

3

1 – O plano de trabalhos da equipa de sapadores é definido pelo Gabinete Técnico Florestal.
2 – O trabalho da equipa de sapadores é acompanhado em permanência pelo Gabinete Técnico Florestal.
3 – Elaboração de auto de medição mensal.

Acompanhamento / Autos de Medição

0(set.2020 a dez.2020)
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Proc.º n.º 9/2019 – DPO/SP - Ajuste Direto para aquisição de
Serviços de Execução de Faixas de Gestão de Combustível da
Zona Industrial da Farrapa e Rede Viária Municipal (freguesias
de Alvarenga e Santa Eulália)

N.º Processos/data

Acompanhamento / Autos de Medição

1 (set.2020 a dez.2020)

Proc.º n.º 16/2020 – DPO/SP - Ajuste Direto para aquisição de
Serviços de Execução de Faixas de Gestão de Combustível do
Parque de Negócios de Escariz e Rede Viária Municipal

N.º Processos/data

Acompanhamento / Autos de Medição

2 (set.2020 a dez.2020)

Proc.º n.º 18/2020 – 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

N.º Processos/data

Acompanhamento / Autos de Medição

2 (set.2020 a dez.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.2020 a dez.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

1 (set.2020 a dez.2020)

Procedimento n.º12/2020 – DPO/SP – Ajuste Direto Para
Aquisição de Serviços de Elaboração do Plano de Gestão de
Biodiversidade e Serviços de Ecossistema

N.º Processos/data

Registo / Acompanhamento / Autos de Medição

1 (set.2020 a dez.2020)

Protocolo Arouca Agrícola

N.º Processos/data

Registo / Acompanhamento / Autos de Medição

4 (set.2020 a dez.2020)
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Gabinete de Apoio ao Munícipe
- Registo/acompanhamento de
processos

Mês

Pedidos/
renovação
Tarifa Social

Pedidos/
renovação Tarifa
Familiar

Análise/
acompanhamento
e esclarecimentos
(faturação)

Total

Set.2020

12

1

7

20

Out.2020

7

2

12

21

Nov.2020

3

1

18

22

Total

22

4

37
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Anexo 11
Receita dos parcómetros

Mês

Município

Resopre

Total

Set.2020

1 812,04 €

975,71 €

2 787,75 €

Out.2020

2 170,67 €

1 168,67 €

3 339,49 €

Nov.2020

1 769,57 €

952,84 €

2 722,41 €

Totais

5 752,28 €

3 097,37 €

8 849,65 €
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Informação sobre resíduos recolhidos

Tipo de
resíduos

Quantidade

Ponto de
recolha

Entidade

Período de
recolha

Ponto de
entrega

Indiferenciado

1 621 480 kg

n.a.

n.a.

set.out.nov.2020

Estação de
Transferência de
Ossela.

Monos

39 520 kg

Ecocentro

n.a.

set.out.nov.2020

Aterro sanitário
de Aveiro

Plástico

3 660 kg

Ecocentro

n.a.

set.out.nov.2020

FINIS - Resíduos
Industriais
Unipessoal, Lda

Madeiras

10 060 kg

Ecocentro

n.a.

set.out.nov.2020

FINIS - Resíduos
Industriais
Unipessoal, Lda

Roupa, calçado
e brinquedos

4 694 kg

n.a.

n.a.

set.out.nov.2020

Sarah Trading

Óleo Alimentar
Usado

1 532 Kg

n.a.

n.a.

jul.ago.2020

Hardlevel
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Requerimentos/pedidos relativos a licenciamento de obras,
comunicações prévias, autorizações de ocupação de
espaço público, etc.

Requerimentos entrados

Apreciações pendentes

Set.
2020

Out.
2020

Nov.
2020

Total

Arquitetura

Definitiva

A.I/Indeferidos

Aguardam
elementos

Aguardam
parecer

Análise

Projeto de
Arquitetura

20

18

26

64

5

19

6

7

12

15

Loteamentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projetos das
especialidades

8

7

11

26

-

22

-

3

-

1

Autorização de
utilização

7

15

7

29

-

22

2

1

-

4

Nova licença

1

7

2

10

-

8

-

-

1

1

Prorrogações de
prazo

12

17

11

40

-

37

-

-

-

3

Propriedade
horizontal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projeto de alteração

6

7

15

28

1

11

9

2

1

4

Reconhecimento de
interesse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Averbamento

8

8

7

23

-

21

-

1

-

1

Certidões

20

20

20

60

-

45

8

4

-

3

Informações prévias

-

2

1

3

-

2

-

1

-

-

Ocupação da via
pública

3

4

1

8

-

8

-

-

-

-

44

43

132

14

47

11

7

15

38

Junção de elementos 45
Publicidade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reclamações

4

4

1

9

-

8

-

-

-

1

Emissão de alvarás

7

17

13

37

-

36

-

-

-

1

N.º de polícia

9

9

3

21

-

21

-

-

-

-

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

36

49

44

129

-

93

4

5

4

23

Total

186

228

205

619

20

400

40

31

33

95
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MONETÁRIAS
Entidade

Importância

Finalidade

Elza Gomes da Silva Ferreira

600,00 €

Pagamento de rendas

Lúcia Maria de Pinho Alves

400,00 €

Pagamento de rendas

José Luís da Silva Ferreira Rente

1 250,00 €

Pagamento de rendas

Associação Cultural Desportiva e Recreativa
de Provisende

500,00 €

Atividade regular

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva
de Chave

500,00 €

Atividade regular

Associação Orfeão de Arouca

1 250,00 €

Atividade regular

Associação Pais e Enc. Educ. da EB1 de Paços,
Moldes

75,00 €

Atividade regular

Banda Musical de Arouca

5 000,00 €

Atividade regular

Banda Musical de Figueiredo

4 250,00 €

Atividade regular

Casa do Povo de Arouca

1 000,00 €

Atividade regular

Centro Cultural e Recreativo S. Martinho de
Espiunca

200,00 €

Atividade regular

Centro Cultural, Rec. e Desportivo de Lourosa
de Matos

500,00 €

Atividade regular

Centro Cultural, Rec. e Desportivo do Burgo

750,00 €

Atividade regular

Conjunto Etnog. de Moldes de Danças e Corais
1 250,00 €
Arouquenses

Atividade regular

Grupo Coral de Urrô

1 250,00 €

Atividade regular

Grupo Cultural e Recreativo de Rossas

1 250,00 €

Atividade regular

Grupo Desportivo e Recreativo de Várzea

325,00 €

Atividade regular

Grupo Etnog. Danças e Cantares de Fermedo
e Mato

750,00 €

Atividade regular

Numofreita - Núcleo de Motoristas Serra da
Freita

300,00 €

Atividade regular

Rancho Folclórico As Lavradeiras de Canelas

500,00 €

Atividade regular

Rancho Folclórico As Lavradeiras de Mosteirô

500,00 €

Atividade regular

Rancho da Casa do Povo de Santa Cruz de
Alvarenga

1 000,00 €

Atividade regular

Sociedade Filarmónica Santa Cruz de
Alvarenga

4 250,00 €

Atividade regular

TEA - Associação de Teatro Experimental de
Arouca

500,00 €

Atividade regular

Corpo Nacional de Escutas/Agrupamento
1302 Rossas

250,00 €

Atividade regular

Associação Cultural e Recreativa de Mansores

500,00 €

Atividade regular

Comissão de Melhoramentos de Souto
Redondo

250,00 €

Atividade regular
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MONETÁRIAS
Entidade

Importância

Finalidade

Cine Clube de Arouca

750,00 €

Atividade regular

Assoc. Pais e Enc. Educação das Escolas e J. I.
de Mansores

75,00 €

Atividade regular

Assoc. Pais e Enc. Educação de Canelas/
Espiunca

75,00 €

Atividade regular

Centro Cultural e Recreativo de Moldes

500,00 €

Atividade regular

Grupo Desportivo Cruz das Eiras

250,00 €

Atividade regular

Associação de Agricultores do Concelho de
Arouca

500,00 €

Atividade regular

Centro Desportivo e Recreativo S. Miguel de
Canelas

250,00 €

Atividade regular

Associação de Caça e Pesca de Urrô

50,00 €

Atividade regular

Associação Cultural e Recreativa Amigos de
Compostela

250,00 €

Atividade regular

Associação de Melhoramentos do Monte da
Senhora da Mó

500,00 €

Atividade regular

Associação Ambiente Desporto e Cultura da
Celadinha

200,00 €

Atividade regular

Sociedade Columbófila de Arouca

150,00 €

Atividade regular

Espeleo Club Desceno Cnõmes

500,00 €

Atividade regular

Real Irmandade Rainha Santa Mafalda

500,00 €

Atividade regular

Football Clube Arouca 2020

500,00 €

Atividade regular

Associação 4540 Jovem

500,00 €

Atividade regular

Centro de Arqueologia de Arouca

1 000,00 €

Atividade regular

Centro Cultural e Recreativo de Santa Mjaria
do Monte

1 500,00 €

Atividade regular

Norsalva

250,00 €

Atividade regular

Grupo Desportivo Santa Cruz de Alvarenga

5 650,00 €

Atividade regular

Centro Cultural e Recreativo de Vila Viçosa

2 500,00 €

Atividade regular

União Desportiva de Mansores

5 400,00 €

Atividade regular

Associação Cultural Recreativa e Desportiva
de Mosteirô

4 550,00 €

Atividade regular

Grupo Desportivo Santa Cruz de Alvarenga

1 500,00 €

Atividade regular

Centro Cultural e Recreativo e Vila Viçosa

1 500,00 €

Vestuário Desportivo

União Desportiva de Mansores

1 500,00 €

Vestuário Desportivo

Associação Cultural Recreativa e Desportiva
de Mosteirô

1 500,00 €

Vestuário Desportivo
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MONETÁRIAS
Entidade

Importância

Finalidade

Futebol Clube de Arouca

15 000,00 €

Atividade regular

Centro Juvenil Salesiano

14 000,00 €

Atividade regular

Associação Cultural e Desportiva Unidos de
Rossas

4 500,00 €

Atividade regular

União Desportiva de Fermedo

5 500,00 €

Atividade regular

Futebol Clube de Arouca

2 000,00 €

Vestuário desportivo

Centro Juvenil Salesiano

3 000,00 €

Vestuário desportivo

Associação Cultural e Desportiva Unidos de
Rossas

2 000,00 €

Vestuário desportivo

União Desportiva de Fermedo

2 000,00 €

Vestuário desportivo

Agrupamento de Escolas de Arouca

8 904,00 €

Aquisição de material escolar

Agrupamento de Escolas de Escariz

4 368,00 €

Aquisição de material escolar

Academia de Música de Arouca

7 500,00 €

Atividade regular

Serviços Sociais dos Trabalhadores da
Câmara Municipal

250,00 €

Atividade regular

Associação A4 - Aceitar, Acolher e Agir

250,00 €

Atividade regular

Associação de Doentes Oncológicos

500,00 €

Atividade Regular

Urtiarda - Clube Ambiente e Património do
Arda e Urtigosa

500,00 €

Atividade regular

Cruz Vermelha Portuguesa

1 250,00 €

Atividade regular

António Gonçalves Morgado

600,00 €

Pagamento de rendas

Maria de Fátima Tavares da Silva Santos

400,00 €

Pagamento de medicação

Fernando Tavares Brandão

1 950,00 €

Melhoria da habitação

Olha Shtefan

1 500,00 €

Pagamento de rendas

Vítor Manuel Teixeira de Pinho

428,00 €

Aquisição de Papel para
impressora braille

Maria Helena da Rocha Abreu Quaresma

1 000,00 €

Pagamento de rendas

Almerindo Ferreira Pinto

80,00 €

Aquisição de lentes para óculos

Paula Alexandra Nogueira da Silva

400,00 €

Pagamento de rendas

Ricardo Lourenço da Silva Lisboa

1 200,00 €

Pagamento de rendas

Patronato-Centro Paroquial Social Rainha
Santa Mafalda

62 545,00 €

Apoio à construção/beneficiação
instalações

Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga

26 010,00 €

Apoio à construção de unidade de
cuidados continuados
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MONETÁRIAS
Entidade

Importância

Finalidade

Área Metropolitana do Porto

2 877,00 €

Comparticipação da adesão ao
PART

n.a.

775,00 €

Prémios no âmbito do concurso
Tonalidades de Outono 2020

n.a.

1 350,00 €

Prémios no âmbito do concurso do
Melhor Mel

na.a

1 500,00 €

Prémios no âmbito do concurso da
Melhor Castanha

Total

235 687,00 €

ESPÉCIE
Entidade

Importância

Finalidade

Fernando Duarte Paiva

720,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Maria da Conceição Ribeiro Costa Freitas

540,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Maria Pinho Soares

600,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Ana Isabel Silva Sousa

720,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Maria Helena Ferreira Moreira

3 000,00 €

Serviços para reparação de
cobertura da habitação

José Joaquim Gonçalves Soares

600,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Soraia Emanuela Fonseca Martins

840,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Carla Paula de Almeida Ferreira

600,00 €

Bens de 1.ª necessidade

Total

7 620,00 €
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Gabinete de Inserção Profissional

Indicador

N.º

Observações

Atendimentos

295

10 foram entidades empregadoras

Encaminhamentos para formação

61

Ofertas de emprego registadas

12

Encaminhamentos para emprego

223

25 colocações em ofertas do GIP e do IEFP

Anexo 16
Número de utilizadores/entradas na Biblioteca
Municipal de Arouca - variação mensal 2019/2020

Ano/Mês

Jan.

Fev.

Mar

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Total

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

2020
mensal

3089

2718

1284

-*

669

665

601

670

822

1068

838

Média
diária

140

143

160

-*

67

33

26

32

37

51

40

*Equipamento encerrado devido à pandemia Covid-19. Medida contemplada no plano de contingência da Câmara Municipal
de Arouca.
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Documentos requisitados para consulta domiciliária
- variação mensal 2019/2020

Ano/Mês

Jan.

Fev.

Mar

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Total

2019

318

292

342

364

254

298

364

350

253

340

353

285

3813

2020

283

263

117

-*

47

97

131

208

119

105

189

*Equipamento encerrado devido à pandemia Covid-19. Medida contemplada no plano de contingência da Câmara Municipal
de Arouca

Anexo 18
Atividades do Arquivo Municipal

Atividades

Set.2020

Out.2020

Nov.2020

Solicitações

114

99

88

Requisições de processos

88

73

66

Processos devolvidos

103

178

62

Documentos anexados aos processos a pedido dos
serviços produtores

5

63

10

Guias de remessa de documentos para o Arquivo

4

2

2

Unidades de instalação remetidas ao Arquivo

43

17

55

Registo informático de requisições/devoluções de
documentos ao Arquivo

88

73

88

Digitalização de documentos/fotografias

30

40

20

Prestações de informações históricas à distância (via
e-mail)

0

3

2

Eventos: realização/apoio

1

1

0

Arquivos externos - recuperação e salvaguarda

0

1

0
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Trabalhos de Topografia

No período a que respeita o presente relatório, foram realizados os seguintes trabalhos de
topografia:

• Ciclovia: trabalhos de marcação, cadastro, levantamento topográfico, medição de áreas e
elaboração de plantas para escrituras.
• Freguesia de Santa Eulália: levantamento do arruamento envolvente ao armazém da Cooperativa
Agrícola de Arouca, localizado no lugar da Casinha.
• Freguesia de Fermedo: levantamento topográfico no centro de Cabeçais em execução.
• União de Freguesias de Cabreiros e Albergaria da Serra: levantamento topográfico da envolvente
à ponte da aldeia de Rio de Frades.

06 - Anexos

• Freguesia de Mansores: levantamento topográfico do arruamento da Zona Industrial da Mata.
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Anexo 20
Empreitadas de obras públicas

Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da adjudicação

Valor final da obra

Adjudicatário

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

Obra concluída com receção
provisória realizada em 23.09.2020.

Concurso
Público
(artº 130 do
CCP)

386.560,51 €

293.915,00 €

263.654,92 €

Paviazemeis

Empreitada de requalificação e
modernização das instalações da
Escola Básica de Arouca (centro
Escolar da EB 2/3 de Arouca

A vistoria para efeitos de
receção provisória da obra foi
realizada no dia 26.08.2020,
tendo sido recebida
provisoriamente parcial. O
empreiteiro está a terminar
as correções, conforme o
respetivo auto. Será agendada
nova vistoria após a resolução
total das situações.

Concurso
Público (art.º
130 do CCP)

2.823.368,56 €

2.743.744,57 €

2.770.709,88 €

Carlos Fernandes M. e Filhos
Lda.

Empreitada de construção da
ponte suspensa sobre o rio Paiva

Obra concluída

Concurso
Público (art.º
130 do CCP)

1.700.000,00 €

1.699.828,00 €

2.139.447,81 €

Conduril

Empreitada de requalificação
urbanística da Zona Poente da Vila
de Arouca

Os trabalhos encontram-se
a decorrer no parque de
estacionamento a poente
do Museu e no terreno na
concordância com a via para
Romariz.

Concurso
Público (art.
º130 do CCP)

2.601.847,76 €

2.389.796,53€

Moreira Pinto, Lda.

Percurso pedonal e ciclável do vale
de Arouca

Encontram-se a decorrer
trabalhos no troço Cavada a
Pousada, com execução de
sub-bases para aplicação de
betão poroso e construção
de passadiço em madeira
na zona entre as pontes de
Pousada e do Rossado.

Concurso Público
(art.º 130 do
CCP)

1.933.087,54 €

1.796.769,33 €

Construções Carlos Pinho,
Lda./Toscca

Empreitada de requalificação do
Museu Municipal

Obra concluída, a agendar
vistoria para receção
provisória.

Concurso Público
(artº 130 do CCP)

136.012,10 €

120.203,65 €

129.234,71 €

Emílio Aguiar, Lda.
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Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da adjudicação

Valor final da obra

Adjudicatário

Empreitada de acesso em modo
suave à Escola da Boavista – Sta.
Eulália

Obra concluída com receção provisória
realizada a 28/10/2020.

Concurso
Público (artº
130do CCP)

590.014,64 €

521.736,90 €

642.147,40 €

Aborridas, Terraplanagens,
Lda.

Empreitada de requalificação
e valorização dos Viveiros da
Granja - Casa Sede e Casa de
Apoio

A aguardar decisão do dono de obra.

Concurso
Público (artº
130do CCP)

497.194,05 €

447.465,04 €

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

Obra concluída. A agendar vistoria para
receção provisória.

Consulta Prévia

121.577,01 €

121.409,72 €

121.409,72 €

The Unveil Process Exhibitions Museums and
Public Spaces, Lda.

Empreitada de eficiência
Obra concluída com receção provisória
energética na iluminação pública realizada em 23.10.2020.
do Municipio de Arouca - 1.ª fase

Concurso
Público
(artº 130 do
CCP)

361.166,46 €

316.980,00 €

320.330,00 €

APS - Estudos, Projetos e
montagens de iluminação,
Lda.

Empreitada de ampliação/
remodelação do Complexo
Desportivo de Arouca – sala
polivalente

Obra concluída com receção provisória
realizada em 23.10.2020.

Concurso
Público
(artº 130 do
CCP)

142.156,63 €

141.170,72 €

160.119,35 €

Emílio Aguiar Construções,
Lda.

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

Obra concluída. A agendar vistoria para
receção provisória.

Concurso
Público
(artº 130 do
CCP)

166.472,57 €

158.861,69 €

167.054,79 €

A. Malheiros, Lda.

Empreitada de requalificação/
ampliação do Cemitério
Municipal

Obra em conclusão, com realização das
medições finais para fecho de obra.

Concurso
Público
(artº 130 do
CCP)

87.554,33 €

84.034,08 €

Obra concluída.

Concurso
Público
(artº 130 do
CCP)

310.021,15 €

264.997,58 €

Empreitada de ampliação/
remodelação do Complexo
Desportivo de Arouca -Casa das
Máquinas

EMPRIBUILD, LDA.

A. Malheiros, Lda.

278.424,63 €

4 ENERGY Lda.
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Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da adjudicação

Valor final da obra

Adjudicatário

Empreitada de execução de
trabalhos complementares na
Ciclovia

Trabalhos finalizados, tendo sido marcada
vistoria para receção provisória para o dia
02/12/2020.

Ajuste Direto

29.815,00 €

29.732,00 €

29.732,00 €

Construções Carlos Pinho,
Lda

Empreitada de construção do
parque de autocaravanas na
Espiunca

Obra concluída. Recebida
provisóriamente em 06/10/2020.

Consulta Prévia

23.226,00 €

20.628,00 €

20.628,00 €

D'Eiras, Construções, Lda.

Empreitada de reabilitação da
loja da Rota Criativa no Edifício
da Cooperativa de Arouca

Obra concluída com receção provisória
realizada em 11.09.2020.

Consulta Prévia

26.310,00 €

21.760,13 €

22.092,78 €

Emílio Aguiar Construções,
Lda.

Empreitada de remodelação
do Centro Coordenador de
Transportes de Arouca – salas
de formação

A obra está a decorrer com a execução
dos últimos trabalhos de eletricidade,
telecomunicações e segurança.

Consulta Prévia

33.279,50 €

24.279,32 €

Adalberto da Costa Rocha
& Filhos, Lda.

Empreitada de iluminação do
campo de treinos de Arouca

Obra consignada em 11.09.2020. Em
análise o desenvolvimento do Plano
de Segurança e Saúde para a fase de
obra e disponibilização de acessos para
execução da empreitada.

Consulta Prévia

84.887,95 €

84.666,28 €

Narciso de Carvalho e Filhos
Lda.

Empreitada de beneficiação
da estrada do Forno Telheiro à
Igreja - Urrô

Obra em execução com 1.º troço da
rede de águas pluviais executado. O
alargamento e construção do muro MS1
está em execução.

Concurso
Público

304,519,68 €

248.531,53 €

Aborridas, Terraplanagens,
Lda.

Empreitada de execução
da rede de águas pluviais e
pavimentação na EM511-1,
desde o fim da obra até à
concordância com o acesso no
tardoz da Escola da Boavista

Obra concluída com receção provisória
realizada a 23/11/2020.

Ajuste Direto

15.096,31 €

15.095,31 €

12.291,89 €

Aborridas, Terraplanagens,
Lda

Empreitada de fornecimento e
aplicação de guardas metálicas
na E.M. 505.

Obra concluída com receção provisória
realizada a 06/08/2020.

Ajuste Direto

24.592,00 €

24.297,46 €

24.297,46 €

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

Empreitada de conservação de
vias municipais em vários locais
do concelho para 2020

Obra consignada 09.06.2020. Realizada
em 90%.

Ajuste Direto

14.500,00 €

14.500,00 €

Edgar de Pinho Brandão

Relatório | Assembleia Municipal

setembro – outubro — novembro — 2020

Anexo 20 - Empreitadas de obras públicas

06 - Anexos

Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da adjudicação

Valor final da obra

Adjudicatário

Empreitada de beneficiação
da via de Socorrais à Remolha
- Várzea

A obra encontra-se em execução,
faltando concluir os trabalhos das redes
de eletricidade, telecomunicações e
pavimentação.

Consulta Prévia

66.123,70 €

60.422,70 €

Empreitada de reconstrução do
passadiço na Zona do Vau

Obra concluída com receção
provisória realizada a 21/07/2020.

Ajuste Direto

15,240,00 €

15.100,00 €

15.100,00 €

Toscca, Equipamentos em
Madeira, Lda.

Empreitada de estabilização de
taludes e blocos rochosos nas
margens do Rio Paiva

Obra concluída.

Consulta Prévia

146.409,00 €

146.293,50 €

146.293,50 €

Conduril

Empreitada de trabalhos não
previstos na Ciclovia

Obra a decorrer com execução de
travessias e caixas.

Ajuste Direto

29.762,00 €

29.762,00 €

Construções Carlos Pinho,
Lda.

Empreitada de sinalização
horizontal em arruamentos e
vias do concelho de Arouca

Obra em finalização, tendo já sido
repintadas as passadeiras e algumas
pinturas de eixos.

Consulta Prévia

25.215,20 €

20.290,27 €

VIAMARCA - Pintura e Vias
Rodoviárias, S.A.

Empreitada do sistema AVAC no
edifício do Museu Municipal

Obra concluída. A agendar vistoria
para receção provisória.

Consulta Prévia

11.430,00 €

10.216,00 €

11.053,25 €

Terminstac Lda.

Empreitada de iluminação
pública no acesso à Praia Fluvial
do Areinho

Obra concluída. A agendar vistoria
para receção provisória.

Consulta Prévia

18.239,92 €

13.961,20 €

12.611,20 €

Narciso de Carvalho e Filhos
Lda.

Empreitada de requalificação da
rua Cidade de Poligny

O PSS da obra irá para deliberação
na reunião de Câmara de
02/12/2020. Ainda não iniciada.

Concurso
Público

127.740,25 €

100.865,13 €

Moreira Pinto, Lda.

Empreitada de pavimentação
em tapete em vários locais do
concelho para 2020

Contrato celebrado a 30/09/2020.
Consignação realizada em
15/10/2020. Aprovação PSS a
06/11/2020. A iniciar.

Concurso
Público

451.155,00 €

306.230,71 €

Construções Carlos Pinho,
Lda.

A. Malheiros, Lda
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Obras lançadas após a
última Assembleia Municipal

Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da adjudicação

Valor final da obra

Adjudicatário

Proc.º 24 - Ampliação/remodelação
do complexo desportivo de Arouca
- sala polivalente - trabalhos
complementares

Obra concluída com receção
provisória realizada em 24.11.2020.

Ajuste Direto

17.970,53 €

17.970,53 €

10.090,53 €

Emílio Aguiar Construções,
Lda.

Refuncionalização da Carreira de
Moinhos para fins turísticos - Casa
da Moleira

Procedimento deserto

Concurso Público

175.736,68 €

Procedimento
deserto

Procedimento
deserto

Procedimento deserto

Requalificação do Museu Municipal
- recuperação do soalho e pinturas
interiores

Em finalização,com acabamentos
no soalho e últimos retoques nas
pinturas interiores.

Ajuste Direto

27.301,80 €

27.301,80 €

Alargamento do pontão no lugar de
Póvoa - Moldes

Obra concluída. Recebida
provisoriamente em 05/11/2020.

Ajuste Direto

4.500,00 €

4.499,00 €

Proc. Nº31- Beneficiação da área de
Lazer de Albergaria

Para contrato

Concurso Público

130.310,00 €

114.275,85 €

A. Malheiros Lda.

Proc. Nº32/DPO/som/2020
-Requalificação do Cruzamento da
Portela de Moldes - Portas da Freita

Para contrato

Concurso Público

255.896,63 €

253.619,85 €

Moreira Pinto Lda.

Proc. Nº33/DPO/som/2020 Requalificação Urbanística da Zona
Poente da Vila de Arouca - 2.ª fase

Para contrato

Concurso Público

138.637,35 €

138.628,15 €

A. Malheiros Lda.

Proc. Nº35 - Empreitada de
reconstrução de PH na estrada
Portela/Cabreiros - Moldes

Obra consignada a 17/11/2020. Em
análise o desenvolvimento do Plano
Consulta Prévia
de Segurança e Saúde para a fase de
obra.

50.173,00 €

39.858,00 €

Mário Ferreira Pinto & Filhos,
Lda

Proc. Nº37/DPO/som/2020Empreitada de requalificação
urbanística da Zona Poente da Vila
de Arouca – Pavimentação em
tapete

Obra em finalização.

Consulta Prévia

86.640,00 €

86.640,00 €

Construções Carlos Pinho,
Lda.

Proc. Nº38 - Remodelação e
ampliação da EB1+JI de Serra da Vila
em Mansores

Para contrato

Concurso Público

352.255,41 €

342.604,43 €

EMPRIBUILD, LDA.

Proc. Nº40 - Empreitada de Centro
de Desenvolvimento Local de Moldes
- EB1/JI de Paços

Em audiência

Concurso Público

316.591,97 €

The Unveil Process Exhibitions Museums and
Public Spaces, Lda
4.499,00 €

Construções Aguinaldo
Teixeira & Fernandes, Lda.
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Designação da obra

Ponto de situação

Consulta

Preço base

Valor da adjudicação

Valor final da obra

Adjudicatário

Proc. Nº41- Empreitada de remoção
da cobertura de fibrocimento na EB
2,3 de Escariz

Em audiência

Concurso
Público

224.947,18 €

Proc. Nº43 - Empreitada de
infraestruturas elétricas para a
Ponte Pedonal Suspensa

Contrato celebrado a 19/11/2020.
Consignação marcada para
27/11/2020.

Consulta Prévia

58.507,99 €

58.253,80 €

Narciso de Carvalho e Filhos
Lda.

Proc. Nº44 - Empreitada de
construção de acesso pedonal
entre a Rua de S. Pedro e o
Bairro de S. Pedro

Para contrato

Consulta Prévia

40.856,00 €

38.279,40 €

A. Malheiros, Lda

Proc. Nº45- Empreitada de
sinalização e balizagem diurna e
luminosa da Ponte Suspensa

Para contrato

Ajuste Direto

29.993,60 €

29.993,60 €

EST Empresa de Serviços
S.A.

Proc.Nº48 - Empreitada de 516
Arouca - Portas de Entrada

Em fase entrega de propostas

Consulta Prévia

62.476,77 €
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Procedimentos – Bens e serviços
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Processos judiciais em curso
N.º

Tribunal

A.A./Recorrente R.R./Recorrido

Objeto

Estado atual

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

Tribunal Adm. e
Fiscal de Aveiro

Maria Lucília de
Oliveira Brandão e
Outro

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

96/16.3 BEAVR

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

283/16.4 BEAVR

Tribunal Adm. e
Fiscal de Aveiro

Mª 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

1095/18.6BEAVR

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

5924/18.6 T8CBR

Tribunal de
Execução de Soure

Município de
Arouca

Locarent –
Companhia
Portuguesa
de Aluguer de
Viaturas, S. A.

Embargo de
terceiros

Fase de recurso

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 instrução

105/20.1T8ARC

Instância Local de
Arouca

Município de
Arouca

Vitor Fernando
Gomes Brandão e
Outros

Expropriação

Recurso da
decisão arbitral

305/20.4BEAVR

Tribunal Adm. e
Fiscal de Aveiro

Lacticoop – União
Cooperativas
Produtoras de
Leite Entre Douro e
Mondego, UCRL

Município de
Arouca

Ação
administrativa
comum

Fase de instrução

427/20.1T8OAZ

Juízo de Comércio
de Oliveira de
Azeméis, Juíz 1

Município de
Arouca

Futebol Clube
Arouca, SDUQ, Ld.ª

Reclamação de
Créditos

Declarada a
insolvência do
Futebol Clube de
Arouca, SDUQ,
Ld.ª

353/20.4BEAVR

Tribunal Adm. e
Fiscal do Porto

CondurilEngenharia, S.A.

Município de
Arouca

Ação
administrativa

Fase de instrução

677/20.0 BEAVR

Tribunal Adm. e
Fiscal do Porto

Consórcio
Carlos Pinho,
Ld.ª/Conduril,
Construtora
Durienses, S. A.

Município de
Arouca

Providência
cautelar

Fase de instrução

86

Relatório | Assembleia Municipal

setembro – outubro — novembro — 2020

Anexo 23
Processos judiciais concluídos

Tribunal

A.A./Recorrente R.R./Recorrido

Objeto

Estado atual

996/14.5
BEAVR

Tribunal Adm. e
Fiscal de Aveiro

Construções
Gabriel A.S. Couto,
S.A.

Município de
Arouca

Ação
administrativa
especial

Absolvição do
Município do
pedido

1019/17.8BEAVR

Tribunal Adm. e
Fiscal de Aveiro

Construções
Município de
Carlos Pinho, Ld.ª Arouca

Ação
administrativa

Absolvição do
Município da
instância
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