
Em fase de conclusão: o Concelho de 
Arganil ganha 8 novas ETAR’s
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A Câmara Municipal de Arganil investiu cerca 
de 182.000,00 € na construção de 4 ETAR, para 
tratamento das águas residuais provenientes das 
povoações de Sarnadela, Saíl, Folques,  Rochel e 
Vale Cordeiro.

Com esta iniciativa o Município de Arganil 
tem por objetivo proteger o ambiente dos efeitos 
nefastos das descargas de águas residuais, con-
tribuindo ainda para o cumprimento da Diretiva 
Águas Residuais Urbanas.

Com a entrada em fase de exploração das 
ETAR’s compactas instaladas fica devidamente 
assegurado o transporte, interceção e en-
caminhamento das águas residuais domésticas 
provenientes das povoações de Rochel, Saíl e 

Folques, as quais garantem o tratamento mais 
apropriado, antes da descarga em meio recetor. 

No caso de Sarnadela não existia no local 
qualquer sistema de tratamento de águas resid-
uais domésticas. Com a concretização da con-
strução da ETAR, bem como da rede de drenagem 
de águas residuais, o tratamento das águas re-
siduais processar-se-á através de um sistema 
que obrigou à execução de gradagem (obra de en-
trada), de uma fossa séptica coletiva tricomparti-
mentada e de uma lagoa de macrófitas.

No âmbito do contrato de recolha de efluentes 
entre o Município de Arganil e Águas do Monde-
go (atualmente denominada de Águas do Centro 
Litoral S.A.), estão praticamente concluídas as 

obras de construção das ETAR de Barril de Alva, 
Pomares, São Martinho da Cortiça e Vila Cova de 
Alva e emissário de Vinhó.

Tendo em conta que as fossas atualmente ex-
istentes em Rochel, Saíl, Folques  estão para além 
das suas capacidades e se encontram obsoletas, 
o que pode causar problemas no tratamento, po-
dendo não salvaguardar da melhor forma o meio 
ambiente e por conseguinte colocar em causa a 
saúde pública, não é correto considerar a popu-
lação servida por estas fossas como efetiva-
mente coberta por uma eficaz rede de drenagem 
e de tratamento de águas residuais.

Alterações ao Regulamento de Trânsito, 
Circulação e Estacionamento de Duração 
Limitada do Município de Arganil 

Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, torna público que a Câmara Mu-
nicipal de Arganil, em sua reunião ordinária realizada a 21 de julho de 2015, deliberou, por unanimidade, 
aprovar as “Alterações ao Regulamento de Trânsito, Circulação e Estacionamento de Duração Limitada do 
Município de Arganil”, submetendo-as a um período de discussão pública de 30 dias (audiência escrita de 
interessados), nos termos do disposto no artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo.

O documento encontra exposto, para efeitos de recolha de sugestões de todos os interessados, nas 
Juntas/Uniões de Freguesia da área deste Município, na Divisão de Administração Geral e Financeira – 
Gabinete de Contencioso desta Câmara Municipal, onde poderá ser consultado todos os dias úteis no 
horário de expediente, bem como no portal municipal (www.cm-arganil.pt).

As sugestões deverão ser formuladas por escrito e enviadas à Câmara Municipal, dirigidas ao seu 
Presidente, dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação do projeto de Regulamento.”

Já decorrem as obras de construção da ETAR de 
Cerdeira, que servirá os lugares Cerdeira, Portela da 
Cerdeira e Vale de Lucas num total de 317 habitantes 
residentes, segundos os Censos de 2011 e que con-
siste na seguinte linha de tratamento: sistema de 
gradagem (obra de entrada), fossa sética coletiva tri-
compartimentada e uma lagoa de macrófitas.

Esta infraestrutura de saneamento ascende a 
70.307,51 €.

Indicadores Concelhios de cobertura de sistemas de saneamento

12.145 habitantes totais
(fonte: Censos 2011)

 Ano de 2015

13.623 habitantes totais
(fonte: Censos 2001)

 Ano de 2005

6.518 habitantes servidos 
com sistemas satisfatórios

8.938 habitantes servidos 
com sistemas satisfatórios

47,9 %

73,6 %



Câmara Municipal de Arganil aposta 
na prevenção e segurança rodoviária

Foi assinado no final do mês de Junho, um protocolo de cooperação 
que visa o restabelecimento das condições de segurança rodoviária 
nas vias e estradas municipais do concelho de Arganil, em situações 
pós-acidente. 

A parceria em questão, que tem como objetivos a implementação 
de uma política de prevenção e segurança rodoviária e uma aplicação 
eficaz de conhecimentos que viabilizam a utilização de técnicas em 
consonância com os princípios de defesa do ambiente, foi firmada 
entre a Câmara Municipal de Arganil, Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários de Arganil e Coja e a empresa EUROSISTRA 
Portugal, Lda que, na sequência do Plano de Estratégia Nacional de 
Segurança Rodoviária 2008-2015, define regras de intervenção nas 
situações em que não estejam presentes matérias perigosas.

O serviço e lavagem do pavimento e remoção de resíduos líquidos 
e sólidos da faixa de rodagem realizado em situações de emergência, 
não implica quaisquer custos para a autarquia ou para o cidadão, sen-
do os respetivos encargos imputados exclusivamente às companhias 
de seguros. Em qualquer situação comunicada, através do número 
verde 800 218 218, a EUROSISTRA dispõe de 30 minutos nos dias 
úteis e 45 minutos nos restantes, após chamada de ativação, para 
intervir.

A Praia Fluvial de Pomares assegura pelo 8º ano consecutivo, após candi-
datura do Município de Arganil em colaboração com a Junta de Freguesia de 
Pomares, o galardão de “Praia Acessível, Praia para Todos!”.

O hastear da Bandeira que certifica esta distinção, realizou-se no passado 
dia 14 de julho pelas 11h00, na Praia Fluvial de Pomares, na presença do Vice-
presidente da Câmara Municipal de Arganil, Dr. Luís Paulo Costa, do Vereador 
Professor António Seco, do, representante da APA-ARH Centro, Eng.º Pedro 
Sobral, e de alguns membros do executivo da Junta de Freguesia de Pomares, 
nomeadamente o seu presidente, Armando Nunes do Nascimento.

O Projeto Praia Acessível – Praia para Todos, iniciado em 2005, pretende 
que as zonas balneares identificadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 135/2009, 
de 3 de Junho, reúnam um conjunto de condições que permitam o seu uso por 
pessoas portadoras de deficiência, sendo fruto de uma parceria entre o Instituto 
Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR), a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./ 
Administração da Região Hidrográfica (ARH) e o Turismo de Portugal, I.P.

Cara(o) Arganilense:
 
O investimento na área do Ambiente constitui-se como um instrumento estratégico para garantir a 

sustentabilidade do nosso território.
Neste contexto, a conclusão e entrada em funcionamento, em breve, de oito novas Estações de Trata-

mento de Águas Residuais (ETAR’s) é um passo significativo neste caminho de melhoria da qualidade de 
vida dos Arganilenses.

Julho foi um mês particularmente relevante em termos culturais, tendo Arganil acolhido o momento 
inaugural da iniciativa nacional  “Cinema Português em Movimento”.

Votos de boas férias, para todos!
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Praia Fluvial de Pomares
galardoada com a bandeira

“Praia Acessível para todos” 



Foi no passado dia 2 de Julho inaugurado, 
junto à Capela de S. Pedro em Arganil, a 3ª edição 
do projeto do Instituto do Cinema e Audiovisual 
(ICA) “Cinema Português em Movimento”, com a 
exibição do filme “Os Gatos Não Têm Vertigens”, 
pelo Secretário  de  Estado  da  Cultura,  Jorge  
Barreto Xavier, na presença da presidente do ICA, 
Filomena Serras, do  produtor  do  filme,   Tino   
Navarro, do ator protagonista do mesmo, João 
Jesus e do Presidente da Câmara Municipal de Ar-
ganil, Ricardo Pereira Alves.

O projeto o que nasceu em 2013 com o obje-
tivo de colmatar a falta de oferta cinematográfica 
no interior do país e alargar a promoção de obras 
portuguesas de elevado reconhecimento e popu-
laridade, continua na estrada e esteve novamente 
no concelho de Arganil onde, com a colaboração 
do Município de Arganil e Juntas de Freguesia do 
concelho, ofereceu sessões de cinema português 
ao ar livre.

Em conferência de imprensa, decorrida no in-

terior da capela de S. Pedro referiu a presidente 
do ICA, que é verdadeiramente “um prazer estar 
de volta a um concelho que sempre recebe tão 
bem e reviver momentos que têm mostrado o 
cinema português”, e porque cinema português 
além de cultura é também divertimento, desejou 
aos presentes “um bom momento de diversão e 
que o entretenimento não passe só por outras 
formas de cultura mas também pelo cinema.” 

Ricardo Pereira Alves, para além de dar os 
parabéns pela iniciativa que uma vez mais levará 
o cinema a 40 localidades do país, mostrou o seu 
contentamento pelo facto de ver a sua inaugu-
ração nacional acontecer em Arganil, bem como, 
que esta se tenha realizado na Capela de S. Pedro 
que é, como referiu: “o nosso único monumento 
nacional”.

Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da 
Cultura destacou a importância do projeto em 
questão pois, nas suas palavras “são localidades 
como estas que precisam de uma presença mais 

ativa das Estruturas do Estado” uma vez que, 
como sublinhou “a atividade cultural é central na 
vida das pessoas e o cinema é uma das lingua-
gens da arte que se tem sabido renovar e exercer 
esta síntese difícil entre as várias artes presentes 
no cinema”.

O Instituto de Cinema e Audiovisual levou pos-
teriormente cinema ao ar livre às freguesias de 
Coja, onde foi exibido no Parque do Prado o hilari-
ante filme “7 Pecados Rurais”, S. Martinho da Cor-
tiça, com a exibição do filme “Atrás das Nuvens” 
e a encerrar a sua passagem pelo concelho, foi 
exibido o filme “A Bela e o Paparazzo” na Portela 
da Cerdeira.

Esta iniciativa que conta já com 8.579 espeta-
dores nas 96 sessões realizadas nos anos ante-
riores continua agora na estrada e marcará pre-
sença em 40 localidades do interior norte e sul do 
país durantes os meses de Verão.

“Cinema Português em Movimento”
teve inauguração nacional em Arganil

Decorridos quase 15 anos desde a última 
sessão, Arganil votou a ter sessões de cinema 
regulares, no Auditório da Cerâmica Arganilense, 
com a substituição da exibição em película pela 
tecnologia digital, o que veio dotar o complexo de 
mais uma valência de âmbito cultural. A inaugu-
ração deu-se no dia 14 de Novembro, com o filme 
“Fúria”, duas semanas após a estreia nacional e, 
tem cumprido o circuito comercial da 7ª arte na-
cional com poucos dias após as estreias.

Decorrente de um investimento de cerca de 50 
000 euros em equipamento cinematográfico e da 
parceria com a distribuidora NOS LUSOMUNDO, 
as sessões de cinema têm tido lugar todas as 
sextas-feiras e um domingo por mês, com filmes 
de animação para crianças.

Num total de 55 filmes exibidos, alguns com 
recurso a segundas sessões tendo em consider-
ação a lotação da sala e a procura, passaram pelo 
Auditório entre o primeiro dia de exibição e o dia 
31 de Julho, 4.604 utilizadores.

Às sessões está associada a venda de bilhetes 
de ingresso com um custo unitário de 2,50 eu-
ros por pessoa, valor muito inferior ao praticado 
noutras salas de cinema e encontram-se à venda 
na receção da Piscina Municipal e na da Biblioteca 
Municipal Miguel Torga.

O cinema no Auditório da Cerâmica Arga-
nilense terá uma interrupção no mês de Agosto, 
regressando com sessões regulares no próximo 
dia 11 de Setembro de 2015.

Regresso do cinema a Arganil ultrapassou as 4.600 
utilizações desde o seu início
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A Piscina Municipal de Arganil, que entrou em funcionamento a 16 de 
Março de 2013, tem-se afirmado ano após ano, um espaço de referência 
no que respeita não só à saúde e ao lazer como à aprendizagem e aper-
feiçoamento da natação. Com mais de 67.000 utilizações desde a  sua  
abertura, totalizou na presente época mais de 30.000 entradas, números 
estes que demonstram o envolvimento e reconhecimento da infraestrutura 
pela comunidade local.

Atualmente, a Escola Municipal de Natação conta com cerca de 400 alu-
nos inscritos, com idades que variam entre os 6 meses e os 86 anos de 
idade, nas suas diferentes modalidades, que vão desde: Natação para bebés; 
Adaptação ao Meio Aquático 1 e 2; Pré-Aperfeiçoamento; Aperfeiçoamento 
1 e 2; Competição; Hidroginástica; Hidroginástica Sénior, que esta época 
registou nas turmas uma taxa de ocupação de 100%; Natação Adaptada e 
AquaGym. Para além destas modalidades a Piscina Municipal integra ainda 
nos seus serviços, Sauna e Banho Turco. 

“A Piscina Municipal de Arganil veio dar uma reposta educativa aos 
alunos do concelho”

A Piscina Municipal de Arganil vem dar também uma resposta educativa 
no sentido de permitir o acesso gratuito a todos os alunos do Agrupamento 
de Escolas de Arganil, através da disciplina de Educação Física e Atividade 
Física e Desportiva, bem como aos alunos com multideficiência que são 
acompanhados por fisioterapeuta. O Agrupamento de Escolas de Arganil 
passou a poder treinar e participar em provas de natação do Desporto Esco-
lar obtendo excelentes resultados, com os seus nadadores a conseguirem 
ultrapassar várias fases de apuramento.

Os utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão De-
ficiente Mental frequentam também a Piscina Municipal de Arganil, o que 
tem permitido através das atividades aquáticas estimular as suas capaci-
dades motoras, cognitivas e sensoriais.

Piscina Municipal de Arganil atinge  67.000 utilizações, 
registando nesta época desportiva mais de 30.000 entradas
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Devido ao nível e evolução apresentados pelos nadadores da Escola Mu-
nicipal de Natação de Arganil foi criada a Equipa de Competição que no ano 
em que se estreou no Circuito Municipal de Escolas de Natação, competição 
que se organiza em 9 provas com a participação de 21 Escolas/Clubes de 
Natação, conseguiu alcançar excelentes resultados, que se traduziram em 
quinze 1º lugares, vinte e nove 2º lugares, trinta e seis 3º lugares, vinte e 
oito 4º lugares e vinte e nove 5º lugares, um recorde no escalão C6 na prova 
50m Bruços, entre outros resultados relevantes, que permitiram atingir o 
10º lugar por equipas num total de 21. A nível individual, destacam-se o 2º 
lugar da nadadora Ana Catarina Gomes no escalão de Cadetes feminino, os 
4º e 6º lugares dos nadadores Ricardo Teixeira e Duarte Nunes, respetiva-
mente, no escalão de cadetes masculino, os 6º e 9º lugares dos nadadores 
Cláudio Cordeiro e Henrique Marques, respetivamente, no escalão infantis 
masculino e o 9º lugar do nadador Luís Dias no escalão juvenis masculino, 
entre outras classificações honrosas.

As participações dos nadadores da Escola Municipal de Natação de Ar-
ganil nos Torneios de Natação Prof. Afonso Saldanha foram igualmente 
brilhantes, considerando que a maioria dos nadadores participantes 
não pertencem ainda à equipa de competição, estando ainda no formato 
aprendizagem e que ao participar têm a oportunidade de mostrar aquilo 
que têm aprendido ao mesmo tempo que ganham o gosto pelos momentos 
competitivos. Nos Torneios de Natação Prof. Afonso Saldanha destacam-se 
os resultados: quinze 1º lugares, dezasseis 2º lugares, quinze 3º lugares, 
nove 4º lugares e quatro 5º lugares. A Escola Municipal de Natação de Ar-
ganil foi convidada a participar no Torneio de Natação Concelhos Vizinhos, 
em Tábua, assim como, no Festival de Natação de Mortágua, tendo obtido 
igualmente resultados de destaque em ambos.

“Pais, familiares e amigos dos nadadores têm sido figuras muito impor-
tantes em todas as competições e torneios”.

Nadadores de competição da Escola Municipal de 
Arganil têm alcançado excelentes resultados



Oposição - Partido Socialista

Início dos trabalhos de “Manutenção e 
Recuperação de Galerias Ripícolas”

Arborização da Quinta do Mosteiro

Caras e Caros Arganilenses,
Aceitem um afectuoso cumprimento. 
Com a possibilidade que é conferida através deste 

espaço e porque é o Concelho de Arganil e o bem-estar 
de todos os seus cidadãos o que mais nos preocupa, 
os Vereadores do PS na Câmara Municipal de Arga-
nil, numa atitude de humildade e de respeito pelos 
eleitores, vêm prestar contas do trabalho que desen-
volvem, com honra e sentido de responsabilidade, 
aproveitando para estimular a reflexão sobre o futuro 
do nosso Concelho.

Atravessamos a época em que o Concelho acolhe 
um significativo número de visitantes, sejam turistas 
ou membros da diáspora que, ano após ano, retornam 
às origens para reforçar os laços que os unem à sua 
terra natal.

A todos quantos, apesar de ausentes do dia-a-
dia Arganilense, através  da  sua  acção  e  empenho  

continuam a manter viva a ligação às suas raízes e a 
disponibilidade para prosseguir com o seu inestimável 
esforço e dedicação para o engrandecimento da nossa 
terra, endereçamos uma saudação muito especial, com 
votos de uns excelentes e retemperadores momentos 
de descanso.

Mas este também é tempo para que se possam 
aperceber de que muito há ainda a fazer e do que já po-
deria e deveria estar concretizado.

Com efeito, num Concelho que afirma o turismo 
como a sua principal bandeira face ao potencial que 
encerra, não é admissível que os nossos recursos não 
mereçam a atenção devida. 

O facto de não ter sido atribuída qualquer Bandeira 
Azul ao Concelho de Arganil símbolo máximo da quali-
dade das praias fluviais, é demonstrativo de que, con-
trariamente ao que se quer fazer crer, ainda estamos 
longe do caminho trilhado por outros Municípios que 
consolidam a sua visibilidade e notoriedade externa na 
qualidade e na valorização dos seus recursos naturais.

Por outro lado, a Albufeira das Fronhas continua a 
não ser rentabilizada em termos turísticos. Os inves-
timentos municipais nas áreas de lazer previstas no 
Plano  de  Ordenamento  aprovado  em  2009  pelo  
Governo do PS, não estão concretizados e nem se vis-
lumbra quando estarão, no que se constituiria como 
uma importante alavanca para o investimento privado, 
pelo que, nesta área, a criação de riqueza e emprego 
essencial  para  o  desenvolvimento  das  Freguesias  
adjacentes à Barragem é ainda uma miragem. 

Também a sinalética e informação turística disponi-
bilizada a quem circula nas estradas do Concelho ne-
cessita de um forte investimento na sua requalificação 

e actualização, tornando-a mais eficaz e conferindo 
uma nova imagem à paisagem, já que a manutenção 
das placas que foram destruídas pelos incêndios da 
Serra do Açôr em 2005 são reveladoras de que a in-
tervenção realizada pelo Município ainda está muito 
aquém do desejado e necessário para repor as con-
dições ideais. 

Estes são apenas alguns exemplos, entre muitos 
outros, de intervenções da responsabilidade do Mu-
nicípio que consideramos como determinantes para a 
qualificação e diversificação da oferta turística do Con-
celho, motivo pelo qual ao longo do mandato temos 
vindo a alertar para a sua concretização, já para não 
falar do Plano Estratégico para o Turismo do Concelho 
de Arganil cuja execução está longe das expectativas 
inicialmente criadas com o mesmo.

Neste Plano encontra-se prevista a dinamização 
da “Casa do Empreendedorismo Turístico”, interessante 
modelo de  fomento  da  participação,  articulação  e  
cooperação entre todos os agentes do sector, que nun-
ca funcionou, perdendo-se a oportunidade de instalar 
neste Concelho uma iniciativa inovadora, através da 
qual seriam promovidas novas sinergias com benefí-
cios para a economia local. 

Contribuir para tornar o concelho de Arganil melhor, 
é e será sempre o nosso propósito no desempenho do 
nobre cargo para o qual fomos eleitos, porque os Arga-
nilenses assim o merecem.

Com um abraço de amizade,
Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel

O projeto de “Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas” incide sobre 
troços do Rio Ceira (alto Ceira), Ribeira da Mourisia, Ribeira do Rochel, Ribeira de 
Parrozelos, Ribeira da Teixeira, Ribeira de Celavisa, Ribeira da Mata da Margaraça e 
Ribeira de Folques. Parte da vegetação ribeirinha destes cursos de água encontra-
se debilitada ou com densidade excessiva. Assim pretende-se realizar a limpeza 
motomanual da vegetação, realizar poda de formação e seleção de varas das es-
pécies a preservar na margem, assim como remover troncos caídos no leito dos 
cursos de água, com o objetivo final de recuperar o potencial destas linhas de água. 

Este projeto tem o financiamento do ProDeR, concretamente através da “SUB-
ACÇÃO N.º 2. 3. 3. 1. - “PROMOÇÃO DO VALOR AMBIENTAL DOS ESPAÇOS FLO-
RESTAIS” - “Manutenção e recuperação galerias ripícolas representativas de etapas 
evoluídas ou climácica da bio-região onde estão inseridas” e representa um inves-
timento final de 83.480,86€ e prevê-se que a sua execução esteja concluída em 
fevereiro de 2016.

O organismo patogénico Bursaphelenchus xylophilus, correntemente conhe-
cido por nemátodo-da-madeira-do-pinheiro (NMP), transportado por um inseto 
do género Monochamus, originou graves problemas fitossanitários nas áreas de 
pinhal-bravo no Concelho de Arganil, provocando a mortalidade dessas árvores, re-
sultando num risco para o ecossistema, para a paisagem e a economia desta vert-
ente florestal.

Com efeito o Município de Arganil procedeu à reconversão florestal das áreas de 
pinhal-bravo na Quinta do Mosteiro, na Freguesia de Folques, substituindo-o por 
outras espécies autóctones ou naturalizadas adaptadas ao local e beneficiando a 
regeneração natural de outras já existentes. Como resultado o concelho de Arganil 
uma nova área 50,6 hectares arborizados com pinheiro-manso, sobreiro, carvalho-
alvarinho e cerejeira, que em breve produzirá um modelo alternativo à monocultura 
de eucalipto, contribuirá para a resiliência da floresta aos incêndios florestais, para 
a preservação dos ecossistemas florísticos e faunísticos, assim como ajudará na 
preservação e valorização da paisagem da bacia onde se insere.

Este projeto foi apoiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (ProDeR), 
designadamente à “subação n.º 2.3.3.3”, “Proteção Contra Agentes Bióticos No-
civos”, com um investimento de 66.153,69€ realizado, tendo sido concluído em 
dezembro de 2014.
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Secarias reúne companheiros de quatro patas 
e respetivos donos em caminhada solidária

Ação de Formação CPCJ de Arganil: 
2º Módulo “Deteção e Intervenção 
nos Maus Tratos /Abuso Infantil”

Acordo coletivo de trabalho assinado entre Secretário de Estado da 
Administração Pública, Câmara Municipal de Arganil e Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Pública

O Grupo de Jovens “Chama Viva” organizou no passado dia 27 de Junho, com o apoio da 
Câmara Municipal de Arganil e Junta de Freguesia de Secarias, a 1ª “Cãominhada Solidária”, 
uma caminhada por Secarias onde os amigos de quatro patas foram sem dúvida os pro-
tagonistas.

A iniciativa que tinha como objetivo angariar bens para os animais instalados no Centro 
de Recolha Animal, sensibilizar para a problemática do abandono e incentivar a adoção, 
contou com a participação de 30 pessoas acompanhadas dos seus animais de estimação. 

As participações traduziram-se em várias doações de mantas e cobertores, ração, 
patês, e alguns brinquedos que farão com certeza a diferença na vida destes animais.

No local estiveram alguns animais para adoção que estão agora disponíveis e à espera 
de um novo lar, bem-estar e carinho, no Centro de Recolha Animal. 

Certos de que esta será uma experiência a repetir, a organização agradece a todos os 
intervenientes e conta com a presença de todos para uma próxima “cãominhada”.

 No passado dia 15 de Julho de 2015, numa cerimónia que contou com 
a presença do Secretário de Estado da Administração Pública, foi assinado o 
Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP), entre a Secretaria de Estado da 
Administração Pública, o Município de Arganil e o Sindicato dos Trabalhadores 
da Administração Pública (SINTAP).

Com este acordo, os trabalhadores da autarquia passam a exercer um 
horário de trabalho de 35 horas (ao invés das 40 horas que têm vindo a exercer 

à cerca de 2 anos).
Para além da redução dos períodos normais de trabalho, o ACEP estabelece 

ainda outras condições favoráveis para os trabalhadores no que concerne às 
diferentes modalidades de horário de trabalho e à organização temporal da 
duração do horário de trabalho, trabalho suplementar, segurança e saúde no 
trabalho.

No âmbito do Plano de Anual da CPCJ de Arganil - Ação n.º VIII 
“Autoscopia Técnica”, decorreu no dia 8 de Julho, no Auditório da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga, o 2º Módulo da Ação de Sen-
sibilização/Formação – Deteção e Intervenção nos Maus Tratos 
/ Abuso Infantil, ministrada pela Dra. Maria de Fátima Duarte, 
membro da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens 
em Risco (CNPCJR).
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