


OBJETIVOS

• Prestar contas sobre o trabalho realizado

• O que fizemos? Que resultados alcançámos? Que rumo estamos a seguir?

• Apresentar, área a área, as ações e investimentos realizados em todo o Concelho

• Reconhecer o papel de todos na construção do Concelho que somos hoje



Estrutura

1. Nota Introdutória

2. A Mudança

3. Educação

4. Saúde e Apoio Social

5. Desenvolvimento Económico

6. Turismo

7. Ambiente



Estrutura

8. Mobilidade

9. Regeneração Urbana

10. Floresta e Recursos Endógenos

11. Cultura

12. Desporto

13. Juventude

14. Freguesias



Estrutura

15. Gestão Autárquica e Relacionamento com os Munícipes

16. Fundos Europeus no Concelho

17. Intervenções da Administração Central no Concelho

18. Os Orgãos Eleitos

19. Distinções Municipais

20. Momentos Marcantes

21. Desafios para o Futuro



Organização de cada Capítulo

• Estatísticas

• Grandes Números

• Iniciativas Estruturantes









Sabia que…

• A taxa de abandono escolar, entre os 10 e os 15 anos, passou de 4,4 %, em 2001, para

1,0 % em 2011, sendo agora mais baixa do que a Região e o País?

• O investimento total da Autarquia na área da Educação foi de 11,69 milhões de €uro,

dos quais 6,74 milhões de €uro em Ação Social Escolar?

• O investimento da Câmara Municipal na Construção/Requalificação de Centros

Escolares e Escolas EB1 e JI foi de 4,58 milhões de €uro?

• Os transportes escolares são totalmente gratuitos até ao 12º ano?





Sabia que…

• O número de enfermeiros por mil habitantes mais que duplicou, entre 2005 e 
2015?

• O Poder de Compra per Capita subiu de 58,87 para 70,23 ou que a Proporção 
de Poder de Compra cresceu de 0,0731 para a 0,079?





Sabia que…

• A % de população em idade ativa cresceu, entre 2001 e 2014, contrariamente ao que 

aconteceu na Região e no País?

• O grau de cobertura das importações pelas exportações no Concelho de Arganil é 

maior, que na Região Centro e em Portugal?

• Havia, em 2014, mais 502 pessoas a trabalhar nos estabelecimentos do Concelho, que 

em 2005?





Sabia que…

• O volume de negócios no setor de Alojamento e Restauração cresceu, entre 2005 e 

2015, cerca de 146 %?

• Se registaram 35 092 dormidas, em 2015, no Concelho de Arganil, que, em valor 

absoluto, nos posiciona em terceiro lugar no Distrito de Coimbra, apenas atrás de 

Coimbra e da Figueira da Foz?

• A capacidade de alojamento no Concelho de Arganil aumento mais de 110 %, entre 

2005 e 20016?





Sabia que…

• A cobertura de saneamento do Concelho passou de 47,9 %, em 2005, para 73,6 % em 

2016?

• O investimento total da Autarquia na área do Ambiente, até 31/10/2016, foi de 6,532 

milhões de €uro?

• Que foram construídas, no Concelho, 14 novas ETAR’s?

• Que foram construídos mais de 34 Km de rede de abastecimento de água e mais de 22 

Km de rede de saneamento?





Sabia que…

• A Câmara Municipal investiu 13,93 milhões de €uro em Mobilidade?

• Foram requalificados 136,06 Km de estradas?

• Foram beneficiados 124 aglomerados populacionais?





Sabia que…

• A Autarquia investiu 1,486 milhões de €uro em Regeneração Urbana?





Sabia que…

• O Volume de Negócios na área da Agricultura (inclui a área Florestal) cresceu 265 %, 

entre 2005 e 2014?

• O Pessoal ao Serviço passou de 37 para 147 pessoas?

• Que foram abertos 53,9 Km  de estradas da rede viária florestal?





Sabia que…

• Em 2015, o número de espetadores por habitante, em espetáculos ao vivo, no Concelho 

de Arganil foi superior à Região Centro e a Portugal?

• A Despesa em Cultura e Desporto no total da Despesa subiu de 6,2 para 7,7 %?

• O investimento total da Câmara Municipal em Infraestruturas Culturais foi de 5,326 

milhões €uro?

• Os apoios ao Associativismo Cultural atingiram os 524 776 €uro? 





Sabia que…

• As Despesas Municipais em Desporto passaram de 188 000 €uro, em 2005, para

353 903 €uro, em 2015?

• O investimento global da Autarquia na área do Desporto atingiu os

2, 856 milhões de €uro?

• Os apoios ao Associativismo Desportivo atingiram os 765 735,68 €uro?

• A Piscina Municipal já registava, em 31/10/2016, 99 140 utilizações?





Sabia que…

• Os apoios ao Associativismo Juvenil atingiram os 94 220 €uro?





Sabia que…

• O valor global das verbas afetas às Juntas de Freguesia atingiu os

8,872 milhões de €uro?

• Foram celebrados, entre a Câmara Municipal e as Freguesias 341 Contratos-Programa 

no valor global de 3, 035 milhões de €uro?

• O valor global de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia quase triplicou, 

desde 2005?







Sabia que…

• Entre 2005 e 2016, a Dívida Orçamental da Câmara Municipal reduziu-se

de 7,804 milhões de € para 4,194 milhões de €uro?

• O Endividamento Líquido passou de 6,874 milhões de €uro para

536 992 €uro?





Sabia que…

• A Câmara Municipal angariou mais de 13,8 milhões de €uro de fundos

comunitários, que alavancaram um investimento superior a

23 milhões de €uro?





• Travar o Despovoamento, sendo necessário continuar a adotar medidas

locais, que incentivem a fixação das pessoas, com a consciência clara de que

sem uma política nacional para as regiões de baixa densidade demográfica,

não será possível atingir o resultado, que todos almejamos.

• Criar Emprego e gerar Desenvolvimento Económico, através de uma

estratégia de promoção da atratividade do Concelho para as pessoas e as

empresas se fixarem e, simultaneamente, consolidando o tecido económico

existente.

• Melhoria contínua da Qualidade de Vida, prosseguindo os investimentos e

ações realizadas, que permitiram que Arganil tenha já hoje um lugar de

destaque nos rankings regional e nacional, e que, queremos, seja o melhor

local para viver, visitar e investir!




