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Tecnologia LED: Câmara Municipal 
investe na eficiência energética
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A Câmara Municipal de Arganil está entre 
os 55 municípios mais transparentes do país, 
depois de, no ano transato, ter ocupado a 141ª 
posição. A ascensão da Câmara Municipal 
de Arganil ao 54º lugar traduz uma subida 
de 87 posições no ranking nacional do Índice 
de Transparência Municipal (ITM) e surge 
no seguimento da implementação do Plano 
Municipal de Transparência.

Os dados foram revelados pela TIAC 
- Transparência e Integridade Associação 
Cívica, representante em Portugal da ONG 
anticorrupção Transparency International, 
cujo estudo é coordenado por uma comissão 
científica presidida por Luís de Sousa, da 
Unidade de Investigação em Governação, 
Competitividade e Políticas Públicas da 
Universidade de Aveiro.

O ITM mede o grau de transparência de 
cada município, através de uma análise da 
informação disponibilizada aos cidadãos na 
respetiva página na internet. A TIAC avalia o 
volume e o tipo de informação disponibilizada, 
bem como, a opinião pública, de uma forma 
geral, sobre a estrutura da autarquia; o seu 
funcionamento e atos de gestão, entre outros 
pontos. De salientar que relativamente à 
categoria Informação Económico-Financeira, o 
Município de Arganil auferiu pontuação máxima.

Na busca de uma melhoria da eficiência energética em Arganil, no que respeita à 
iluminação pública, estão a ser instaladas de forma progressiva nas vias, luminárias 
de tecnologia LED, substituindo desta forma as luminárias de vapor de mercúrio e de 
vapor de sódio por uma solução económica e energeticamente mais eficiente. Serão 
nesta fase instaladas 160 luminárias de tecnologia LED, cuja substituição contribuirá 
para a redução dos consumos energéticos e custos associados aos mesmos, bem 

como para a redução das emissões de gases de efeito de estufa.
Esta intervenção é levada a efeito ao abrigo da operação “Melhoria da Eficiência 

Energética da Iluminação Pública no Concelho de Arganil”, a qual foi objeto de 
cofinanciamento pelo Fundo de Coesão através do POVT – Programa Operacional 
Temático Valorização do Território, num valor total investido de 36.399,39€.

O edifício da antiga Cerâmica Arganilense receberá a partir do próximo dia 16 
de janeiro de 2016 a exposição “Arganil – Capital do Rally”, cuja inauguração está 
marcada para as 15h30.

Com a colaboração do Automóvel Clube de Portugal (ACP), esta exposição contará 
com 12 emblemáticas viaturas participantes em provas dos Rally de Portugal, uma 
área de exposição de fotografias das provas, bem como artigos de imprensa com 
notícias que marcaram as provas e, uma zona de memorabilia com fatos, prémios e 
objetos pessoais dos pilotos envolvidos no Rally de Portugal.

A exposição tem entrada gratuita e estará patente entre 16 de janeiro e 6 de 
março nos horários: segunda a sexta-feira entre as 14h00 e as 20h00, sábados 
entre as 10h00 e as 20h00 e domingos entre as 10h00 e as 19h00.

Esta exposição está enquadrada na criação do Museu Internacional do Rally, 
que será instalado da Cerâmica Arganilense e deixa assim antever as experiências 
a disfrutar naquele que será o único museu do mundo dedicado exclusivamente a 
esta modalidade.

Município de Arganil sobe 87 posições no ranking do Índice de Transparência Mu-
nicipal

Eficiência Energética em Arganil: Tecnologia LED na iluminação pública
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Cara(o) Arganilense:

Neste período gostaria de desejar-lhe um excelente ano de 2016 pleno de sucessos pessoais e profissionais.

O Concelho continua com forte dinamismo, bem espelhado nesta edição do Boletim Municipal: da Mobilidade ao Ambiente; da 
Área Social à Cultura; da Energia à Educação: 

Arganil está em Movimento!
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Tiveram início no passado dia 4 de dezembro, os trabalhos de construção do Lar 
de Idosos de Pombeiro da Beira que servirá as freguesias de Pombeiro da Beira e São 
Martinho da Cortiça. O projeto, um velho anseio das populações, localiza-se e será 
edificado no terreiro do Paço em Pombeiro da Beira, está a cargo da Cáritas Diocesana 
de Coimbra e, conta com o apoio da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira. 

Para além da valência de Centro de Dia e Apoio Domiciliário já desenvolvido pela 
infraestrutura existente, o edifício terá uma capacidade de 52 camas em valência de lar e 
suprirá a necessidade de resposta no acolhimento institucional à 3ª idade. Através de um 
investimento de mais de 2 milhões de euros, a sua conclusão está prevista para 2017.

Lar de Idosos de Pombeiro da Beira: Início das Obras

Estão concluídas as obras da ETAR da Cerdeira
Estão concluídas as obras de construção da 

ETAR de Cerdeira, cujo investimento ultrapassou 
os 65.000 € e que servirá uma população de 304 
habitantes, tratando o efluente das povoações de 
Cerdeira, Portela da Cerdeira e Vale de Lucas. 

Com a construção desta ETAR, o tratamento das 
águas residuais irá efetuar-se através de um sistema 
de tratamento composto por uma obra de entrada 
(gradagem), onde se processará o pré-tratamento, 
seguindo-se uma fossa sética tricompartimentada 
que efetuará o tratamento primário. Daqui, o fluido 
sobrenadante será encaminhado para uma lagoa 
de macrófitas, que fará o tratamento secundário. 
Após o tratamento, o efluente será lançado no meio 
recetor, respeitando os parâmetros de qualidade 
exigíveis por lei.
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No passado dia 23 de Dezembro, para alegria dos mais pequenos, o Pai Natal 
estacionou o seu trenó na Praça Simões Dias e com ele trouxe um Globo de Neve 
Gigante. Visivelmente mais magro, o Pai Natal ouviu atentamente os pedidos de 
todas as crianças, prometendo-lhes voltar na noite de Natal, à troca de um copinho 
de leite e biscoitos.

Para alegria dos mais pequenos o Pai Natal possibilitou, com a ajuda dos 
seus duendes, a entrada no Globo de Neve Gigante onde, em sessões de cerca 

de 10 minutos, as crianças puderam apreciar a sensação da neve, mergulhando 
efusivamente numa brincadeira sem fim.

Para que todos pudessem levar um a recordação deste fantástico dia houve que 
esteve durante todo o evento modelação de balões. Entre bonecos de neve, pinguins 
e outras esculturas escolhidas pelas crianças, o duende não teve mãos a medir para 
colocar nas crianças um sorriso no rosto.

Animação de Natal na Praça Simões Dias
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Sala de Ensaios da futura Casa das Coletividades de Arganil

Integrado no processo de reconversão do antigo 
Quartel da GNR para Casa das Coletividades, foi 
construído um novo volume contíguo ao edifício 
existente, que se destina a funcionar como sala de 
ensaios e a ser utilizada pelas entidades que tão bem 
representam o movimento associativo e cultural no 
Concelho de Arganil. 

O espaço em causa está dotado das condições 
técnicas necessárias, nomeadamente em termos de 
acústica, para que as coletividades em causa possam 

realizar os ensaios sob condições que permitam o seu 
aperfeiçoamento e evolução e em consequência a 
preservação da cultura local, neste caso representada 
pela música e pelo folclore. 

É objetivo da autarquia dar continuidade a esta 
intervenção, nomeadamente através da requalificação 
dos espaços existentes para acolhimento das sedes 
das coletividades referidas.

A intervenção realizada integra a operação 
Requalificação e Ampliação do Antigo Quartel da 

GNR – Casa das Coletividades, a qual foi objeto de 
cofinanciamento pelo FEADER, através do Subprograma 
3 do PRODER, Medida 3. 2. - Melhoria da Qualidade 
de Vida, Ação 3. 2. 1. – Conservação e Valorização 
do Património Rural. O montante de investimento 
executado neste âmbito foi de 132.138,23€, dos quais 
65.803,69€ dizem respeito à comparticipação do 
FEADER.

Câmara Municipal investe mais de 500.000 € na requalificação da Rede Viária 
Municipal

Tiveram recentemente início os trabalhos de beneficiação da Estrada Municipal 
n.º 522, no troço de ligação entre Chapinheira e Murganheira, num total de 2.770 
metros, através de um investimento de 252.9180,05 euros. 

Em breve terão igualmente início, os trabalhos de reabilitação do pavimento das 

ligações Selada das Eiras – Cepos, num total de 3.790 metros com um investimento 
de 135.554,69 euros e Agroal – Sobral Magro - Soito da Ruiva, num total de 10.000 
metros com um investimento de 182.151,22 euros, as quais compreendem também 
perfilhamento e revestimento de valetas.



O Conselho Municipal de Arganil reuniu no pas-
sado dia 26 de novembro, reunião na qual foram apre-
sentados pelo presidente deste conselho, Eng.º Ricar-
do Pereira Alves, os valores investidos nas Atividades 
na área da Educação com intervenção desta autarquia 
(Arganil + Educação 2015/2016). 

No que respeita à Ação Social Escolar, através 
da qual foi proporcionada uma nova resposta com o 
fornecimento de lanches escolares (manhã e tarde), 
como complemento ao já implementado Regime de 
Fruta Escolar e Leite Escolar, foram investidos um 
total de 183.512,55€, valor este no qual se inclui o 
serviço de fornecimento de refeições escolares e das 
quais usufruem 90% das 529 crianças e alunos dos 
níveis de ensino mencionados, sendo 46,7% bene-
ficiários de comparticipação.

No que respeita aos manuais escolares, o inves-
timento na comparticipação representa um total de 
5.381,02€, sendo que alunos beneficiários do Escalão 
1 procedem ao levantamento dos Manuais Escolares 

sem qualquer encargo e os alunos do Escalão 2 supor-
tam 50% do valor total.

Num universo de 1423 alunos do Agrupamento 
de Escolas de Arganil, beneficiam 48,2% da rede de 
transportes escolares, a qual compreende 18 Circui-
tos Públicos e 5 Circuitos de Aluguer e que, é ainda 
complementada com a frequência da Piscina Mu-
nicipal, Encontros Desportivos, Atividades Culturais e 
Lúdicas, visitas às Bibliotecas Escolares e de Estudo, 
na qual o Município de Arganil teve um investimento 
de 550.000,00 euros, que tem contribuído decisiva-
mente para a diminuição do abandono escolar.

Foram apresentados os valores de investimento 
na inscrição das escolas do Agrupamento no Pro-
grama Eco-Escolas, no valor de 420€00, para além da 
comparticipação no transporte para atividades desen-
volvidas fora da escola no âmbito deste programa e 
valores de investimento nos programas Universidade 
de Verão e Escola de Verão Júnior, cujo soma total de 
ambos ascendeu aos 4.746,50€.

Foram ainda referidos, os serviços disponibiliza-
dos que completam e complementam todo o sistema 
de ensino, designadamente, o funcionamento dos 
centros de atividades de tempos livres, atividades 
de apoio à família, da piscina municipal, do serviço 
de apoio às bibliotecas escolares, do espaço jovem, 
das atividades lúdico-desportivas, dos projetos de 
empreendedorismo e promoção/acolhimento/acom-
panhamento de estágios curriculares e profissionais, 
nas quais o Município de Arganil tem comparticipado 
e investido.

O Conselho Municipal de Arganil tem por objetivo 
promover, a nível municipal, a coordenação política 
educativa, articulando a intervenção, no âmbito do 
sistema educativo, dos agentes educativos e dos 
parceiros interessados, analisando e acompanhando 
o funcionamento do referido sistema e propondo as 
ações à promoção de maiores padrões de eficiência e 
eficácia do mesmo. 

Oposição - Partido Socialista

Conselho Municipal de Educação de Arganil

Caras(os) Concidadãs(os),

Desde há muito que o PS de Arganil considera que 
o Município deve exercer uma atitude mais pró-activa 
na promoção do desenvolvimento económico do Con-
celho, apoiando e incentivando a instalação de novos 
investimentos que promovam riqueza e emprego e 
criem condições para a fixação da população.

Por isso, já em 2010 foi proposto pelo PS a cri-
ação de um Programa Municipal dirigido às famílias 
e às empresas do Concelho, propósito confirmado no 
nosso compromisso eleitoral de 2013, o qual deveria 
integrar um conjunto de medidas que visavam mini-
mizar as suas dificuldades, promover a inclusão e criar 
um ambiente mais favorável ao investimento.

Apesar das insistências, nunca estas sugestões 
mereceram acolhimento por parte da maioria do PSD, 
com claro prejuízo para os cidadãos e investidores 
deste Concelho.

Finalmente, 6 anos depois, é apresentada a in-
tensão de ser criado um Regulamento denominado 
“Arganil Investe Mais”, o qual muito genericamente 
responde  às  reivindicações  do  PS.   Contudo,   con-
sideramos que a proposta não está devidamente 
adaptada à realidade económica do nosso Concelho, 
sendo um Programa pouco atractivo e sem ambição, 
cujos resultados efectivos se questionam.
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Com efeito, a tipologia de apoios previstos e as 
limitações apresentadas na proposta do PSD condi-
cionam fortemente a atribuição de ajudas a alguns 
investimentos importantes para economia local, no-
meadamente:

- Apresentados por microempresas, que constitu-
em a generalidade do nosso tecido empresarial;

- Promovidos por jovens e/ou desempregados que 
pretendam criar o seu próprio emprego;

- Que visam a modernização e qualificação de em-
presas já existentes;

- Promovidos na área do comércio, em que os in-
vestidores não sejam proprietários dos imóveis;

Como os Vereadores do PS não  se  limitam  a  
criticar, formularam propostas concretas e fundamen-
tadas de melhoria deste Regulamento, que visam fa-
cilitar o acesso ao mesmo por parte dos empresários, 
causando um maior impacto na economia, isto é, per-
mitindo que efectivamente atinja os seus propósitos 
de apoio ao desenvolvimento do tecido económico lo-
cal.

De entre essas propostas do PS, destaque para 
a atribuição de um apoio financeiro, sob a forma de 
subsídio não reembolsável, no montante máximo de 
10.000 €,  que   beneficie a  instalação  e/ou   a   re-
modelação e ampliação de negócios em núcleos urba-
nos antigos e em áreas de reabilitação urbana, majo-
rando os apoios se o investimento for promovido por 
jovens ou por pessoas em situação de desemprego 
e também no caso de se localizarem em pequenos 
núcleos urbanos, estimulando a dispersão do investi-
mento por todo o Concelho.

Foi ainda sugerido que o montante mínimo de 
investimento a apoiar seja de 30.000 €, possibilitan-
do-se que pequenos investimentos, sobretudo pro-
movidos por microempresas comerciais possam ser 
elegíveis, assim como seja valorizado todos os postos 
de trabalho  líquidos  a  criar  pelos   investimentos   
elegíveis, sendo que a elegibilidade da criação de ape-
nas 1 posto de trabalho deve ser limitada apenas aos 
casos em que o investimento se refere à criação do 
próprio emprego do Promotor do investimento, desde 
que este seja jovem ou se encontre em situação de 
desemprego.

Consideramos que estas propostas vêm tornar o 
Regulamento mais próximo  dos  verdadeiros  inter-
esses dos investidores, seu principal objectivo, tor-
nando-o igualmente mais inclusivo, porquanto se evi-
tará que uma parte significativa do tecido empresarial 
possa ficar impossibilitado   de  aceder  aos  benefícios 
aqui preconizados.

Poderiam os Vereadores do PS ter uma atitude 
passiva face a um instrumento desadequado da reali-
dade. Mas não é essa a nossa postura, pelo respeito 
que nos merecem os cidadãos deste Concelho!

Queremos que a nossa acção na Câmara Munici-
pal se traduza na construção de um concelho mais 
solidário e competitivo e,  sem  falsas  modéstias,  
julgamos que temos dado o nosso singelo contributo 
para que tal, apesar de timidamente, seja uma reali-
dade.

Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel
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Janeiro

Eventos

16 de Janeiro, 15h30

Inauguração da Exposição 
“Arganil - Capital do Rally”

Cerâmica Arganilense

 

30 de Janeiro, 21h30

6º Aniversário Grupo de 
Concertinas Sons e Suadelas

Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

Cinema

8 de Janeiro, 21h30

“Star Wars VII: O desper-
tar da força”
 
Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

15 de Janeiro, 21h30

“Profissionais da Crise”
 
Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

17 de Janeiro, 16h00

“Hotel Transylvania 2” 

Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

22 de Janeiro, 21h30

“Creed: O Legado de 
Rocky” 

Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

29 de Janeiro, 21h30

“Joy”

Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

“Cinderela: Era uma vez uma história 
de magia” é o nome do musical infantil 
produzido pela Companhia de Perfor-
mances Criativas da Associação Cultural 
Rituais Dell Arte, que esteve em palco no 
passado dia 13 de Dezembro na Cerâmica 
Arganilense.

A adaptação, por Miguel Ruivo Duarte, 

deste clássico infantil, afasta-se um pou-
co da narrativa original, destacando for-
temente a importância da amizade e da 
persistência face às adversidades da vida. 
Com muito humor, música  e  sobretudo 
muita interação com o público, o elenco 
desta peça de teatro fez as delícias dos 
mais novos, que muitas vezes ajudaram 

nas magias preparadas pelo Rato Mágico 
ou mesmo a chamar a Cinderela quando 
assim tinha de ser.

Este foi um espetáculo especialmente 
dedicado às crianças e  aos  valores  fa-
miliares onde, numa contemporânea 
adaptação, se pode ver a força do amor, 
da amizade e do acreditar.

Sessão de cinema solidário reúne bens para crianças carenciadas
No passado dia 6 de Dezembro realizou-se no Auditório da 

Cerâmica Arganilense, uma sessão de cinema solidário com a 
exibição da mais recente aventura de Peter Pan para toda a 
família: “Pan - Viagem à Terra do Nunca”.

Esta iniciativa, em que a bilheteira cobrava pela entrada não 
o valor normal de bilhete mas um bem alimentar ou brinquedo, 
partiu de uma organização conjunta entre a Associação Passo a 
Passo e a Vespa Clube Serra do Açor com o apoio do Município 
de Arganil O objetivo desta iniciativa assentava na angariação 

de bens alimentares ou brinquedos a reverter a favor de crian-
ças inseridas em agregados familiares carenciados, residentes 
no concelho de Arganil.

No dia 20 de Dezembro, o Vespa Clube Serra do Açor, 
através de um passeio de Vespas de “Pais Natal” percorreram 
a vila entregando às crianças e famílias em questão, todos os 
bens recolhidos durante a sessão.

Uma nobre iniciativa que com a ajuda dos participantes aju-
dou a distribuir sorrisos em troca da solidariedade de cada um.

Magia de Cinderela encantou crianças de Arganil

Fundação INATEL promoveu Jantar Solidário no Piódão

A Fundação INATEL promoveu pelo 
segundo ano consecutivo, um jantar 
solidário para cerca de 80 pessoas do 
concelho de Arganil, beneficiários das Lo-
jas Sociais de Arganil e Coja, com vulnera-
bilidades sociais

Esta iniciativa de cariz solidário, reali-
zada na Unidade Hoteleira Inatel Piódão, 
contou com a presença do Dr. Carlos 
Páscoa do Conselho de Administração 
da Fundação Inatel, da Sra. Vereadora da 
Ação Social, Professora Graça Lopes, da 

Dra. Ana Cruz, Diretora do Hotel Inatel 
Piódão e de alguns Técnicos. 

O convite para este convívio foi muito 
bem recebido pelas famílias carenciadas, 
bem como o foram igualmente as famíli-
as, pela simpática Dra. Ana Cruz, no salão 
de banquete do Hotel. 

Esta iniciativa contou uma vez mais 
com o apoio da Câmara Municipal de Ar-
ganil, no que respeita ao apoio logístico e 
na disponibilização dos autocarros para o 
transporte e, nas palavras da Sra. Vere-

adora no decorrer do convívio “foi com 
muito agrado que, pelo 2º ano consecu-
tivo, aceitámos este desafio, pelo que 
agilizámos desde logo todos os recursos 
possíveis para apoiar esta nobre causa 
promovida pela Fundação INATEL”.

No final do Jantar e a consumar um 
fantástico e harmonioso convívio, foram 
oferecidos às crianças, presentes de Na-
tal.




