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O Sistema de Recolha Seletiva Porta-a-Porta de Resíduos Urbanos Valorizáveis 
em Arganil, designado por PPRUVA, teve início no primeiro semestre de 2020, 
primeiro junto do comércio do centro da vila de Arganil e, alargado posterior e 
gradualmente às famílias da vila, numa ótica de incentivo à redução de resíduos em 
aterro e consequente reciclagem através de uma recolha simplificada e otimizada 
dos resíduos recicláveis. 

O Município de Arganil conta como parceiros deste projeto a ERSUC e a Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) – unidade 
funcional de Arganil, com quem já contava desde 2017 no âmbito do projeto Argus 
Recycling. Em ambos os projetos, Argusrecycling e PPRUVA, os utentes da APPACDM 
colaboram com o Município de Arganil e com a ERSUC na recolha dos resíduos e no 
seu encaminhamento para a valorização. Como contrapartida a ERSUC compensa 
monetariamente a APPACDM e os seus utentes pelos materiais recicláveis recolhidos. 
Esta colaboração tem por base não só a inclusão social de cidadãos com deficiência 
intelectual, como a sensibilização de toda a comunidade para a necessidade de 

reduzir, reutilizar e reciclar através da recolha de resíduos valorizáveis.
Findo o primeiro ano de implementação do projeto PPRUVA e, em forma de balanço, 

foram no ano de 2020 recolhidos e enviados para reciclagem um total de cerca de 5 
toneladas de resíduos valorizáveis, num total de cerca de 250 aderentes, incluindo 
famílias e comércio. Estes dados permitem calcular um contributo monetário médio 
de 3 € por cada aderente ao projeto PPRUVA. Globalmente, no âmbito do PPRUVA 
e do Argusrecycling, a APPACDM e o Município de Arganil recolheram em 2020 mais 
de 165 toneladas de resíduos recicláveis, a que corresponde um total de 16907€ 
angariados para esta Associação.

Relembra-se que este projeto de recolha seletiva porta-a-porta de resíduos 
valorizáveis é realizado através da cedência gratuita de contentores separativos: 2 
contentores de 40L (amarelo e azul) por família e 2 contentores (amarelo e azul) de 
140L, por entidade, obedecendo posteriormente a uma rota otimizada e predefinida 
de recolha, com recurso a veículos elétricos e cujas inscrições se mantêm abertas 
para novos aderentes.

BALANÇO DO 1º ANO DO PROJETO PPRUVA - SISTEMA DE RECOLHA 
SELETIVA PORTA-A-PORTA DE RESÍDUOS URBANOS VALORIZÁVEIS EM ARGANIL

Em 2020, o Município de Arganil demorou menos 
tempo a pagar aos seus fornecedores do que em 
2019, reduzindo o prazo médio de pagamento de 12 
para 4 dias. O pagamento praticamente a pronto das 
despesas correntes assumiu especial importância 
num ano fortemente fustigado pela pandemia de 
Covid-19, da qual resultaram fortes impactos sociais 
e económicos na vida da população.

Para Luís Paulo Costa, presidente da Câmara, 
pagar a tempo e horas tem de ser encarado, 
hoje mais do que nunca, como um dever e uma 
responsabilidade para com o setor económico 
do concelho e da região. “É um necessário e 
essencial gesto de respeito para com as nossas 
empresas, permitindo-lhes assegurar necessidades 
emergentes e os seus próprios compromissos sem 
sobressaltos numa fase bastante exigente como a 
que atravessamos”.

Esta postura responsável e cumpridora 
da autarquia, assente numa cultura de rigor, 
transparência e disciplina financeira, “constitui uma 
forma de apoio aos empresários e às famílias do 
concelho, que veem, assim, os seus rendimentos 
serem assegurados atempadamente”, frisa o líder 
do executivo.

Depois de em 2015 se ter tornado no primeiro 
Município do país a integrar o movimento 
“Pagamento Pontual a Fornecedores”, Arganil 
ostentou em 2020, pelo sexto ano consecutivo, o 
selo “Compromisso Pagamento Pontual”, atribuído 
pela ACEGE – Associação Cristã de Empresários 
e Gestores, em parceria com o IAPMEI e a CIP – 
Confederação Empresarial de Portugal.

CÂMARA DIMINUI PARA 4 DIAS O PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES

A atuação da autarquia de Arganil passa pela adoção de práticas que confiram segurança e protejam o 
emprego das famílias arganilenses, assumindo-se como um exemplo em matéria de políticas de pagamento. 
Esta postura económica e socialmente responsável é o reflexo de um fiel e sério compromisso público 
assumido pela Câmara de Arganil não só com a ACEGE, mas sobretudo com o tecido empresarial do concelho 
e da região.



BOLETIM MUNICIPAL |   3 

Cara(o) Munícipe 

O mês de fevereiro fica marcado pelo muito expressivo e animador abrandamento de novos casos de 
Covid-19 no concelho de Arganil e no país, depois de um início de 2020 aterrador, com números a atingir 
máximos impensáveis e francamente alarmantes. Perante as exigentes circunstâncias, encontrámos novas 

soluções, reforçámos e adaptámos as medidas preventivas, de proteção e apoio aos munícipes, mantendo 

o foco naquela que tem sido a maior preocupação da autarquia desde o início pandemia: o bem-estar dos 
nossos cidadãos. Ao longo das últimas semanas, metemos em marcha o serviço Take-Away de Cá, fazendo 
chegar a casa das pessoas, através do serviço de táxis, a comida dos nossos restaurantes, com o intuito de 

minimizar a quebra de receitas provocada pelo recolher obrigatório. Na área da educação, reforçámos a 

assistência aos alunos do concelho no ensino à distância, disponibilizando várias dezenas de computadores 
portáteis e de tablets, e garantimos refeições escolares em regime de take-away aos alunos dos escalões A 
e B. Sem descurar a importância de combater o sedentarismo em tempo de confinamento, desenvolvemos 
aulas online para a população sénior e, estimulando a competitividade saudável e promovendo a saúde 
física e mental, lançámos nas redes sociais o ArganilFitEmCasa. 

Damos também destaque nesta edição do boletim a uma abrangente intervenção de reabilitações da 

rede viária, com impacto no dia-a-dia da população de sete freguesias. Preparamo-nos para melhorar 12 

estradas e ruas em todo o concelho, dando mais um passo na concretização do plano que traçámos com os 

presidentes de junta em 2018. Nessa altura, sinalizámos, conjuntamente, mais de 80 troços e arruamentos 

com necessidade de intervenção e, desde então, temos vindo a dar solução a esses problemas de uma 

forma sistemática e planeada, considerando aquele as que são as prioridades do território. 

O mês de janeiro fez-se também de alguns balanços relativamente a 2020. Nas próximas páginas, 
fazemos um apanhado daquele que foi o resultado de 12 meses do projeto PPRUVA, o sistema de recolha 

porta-a-porta que colocou Arganil a reciclar mais e melhor, o que se refletiu numa compensação monetária 
para a APPACDM de Arganil de cerca de 17 mil euros. Damos nota, ainda, do trabalho realizado no controlo 

e combate à vespa asiática em todo o concelho e do resultado das operações de gestão e defesa da 

floresta contra incêndios em 2020, com taxas de concretização muito acima do planeado inicialmente pelo 
Município.

Nas últimas semanas, o Município instalou o primeiro posto de carregamento de veículos elétricos no 
concelho; lançou uma campanha de sensibilização para esterilização de animais de companhia e recebeu 

o selo de bom pagador pelo sétimo consecutivo, atribuído pela ACEGE. Este reconhecimento continua a ser 

não só um forte motivo de orgulho como uma responsabilidade que assumimos com a devida seriedade. 

Pagar a tempo e horas aos nossos fornecedores evita dificuldades de tesouraria, falência e desemprego, 
sobretudo em alturas de crise. Fomos a primeira autarquia do país a aderir ao Compromisso Pagamento 

Pontual, abrindo o caminho para tantas outras, e somos e continuaremos a ser um exemplo em matéria 

de pagamento.

EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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350 MIL EUROS EM 12 INTERVENÇÕES EM ESTRADAS E ARRUAMENTOS

O Município de Arganil vai dar início a uma 
sequência de 12 intervenções em estradas e 
arruamentos de sete freguesias do concelho: Arganil, 
São Martinho da Cortiça, Pombeiro da Beira, Secarias, 
Vila Cova do Alva e Anceriz, Folques e Celavisa. 
Executadas pela empresa Socitop, as obras em 
perspetiva vão estender-se por aproximadamente 
4 meses e consideram um investimento camarário 
global de 350 mil euros.

“Reconhecemos que muito ainda há por fazer 
no que diz respeito à reabilitação de estradas no 
concelho, mas temos consciências de que muito 
temos feito para renovar e modernizar de uma 
forma abrangente e essencial a rede viária do 
concelho, oferecendo mais comodidade e qualidade 
nas deslocações a todos os nossos cidadãos, sem 
deixar ninguém de fora”, sublinhou Luís Paulo Costa, 
presidente da Câmara Municipal, durante a assinatura 
do auto de consignação da empreitada, decorrida no 
auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga, em 
Arganil, no dia 28 de janeiro.

A participar por videoconferência, os presidentes 
de junta foram unânimes em concordar com o líder 
do executivo camarário quanto à importância das 
intervenções e em enaltecer os benefícios das obras 
nos seus territórios.

Freguesia de Pombeiro da Beira
Luís Rodrigues, autarca de Pombeiro da 

Beira, congratulou a autarquia pela “iniciativa de 
repavimentar dois arruamentos em localidades 
diferentes da freguesia”, assumindo-se como “uma 
necessidade muito grande para os seus habitantes”. 
Os trabalhos em vista asseguram as adequadas 
condições de circulação na Avenida Américo Duarte 
Silva, em Sarnadela, e no troço de ligação da estrada 
M522 à localidade de Chãs Grandes.

União das Freguesias de Vila Cova de Alva e 
Anseriz

No centro da aldeia de Vinhó, está prevista a 
pavimentação de um conjunto de ruas em estado 
avançado de degradação. Paulo Amaral, presidente 
da União das Freguesias de Vila Cova do Alva e Anceriz, 
considera tratar-se de “um importante passo para o 
desenvolvimento da localidade, contribuindo para 
que não se acentue a desertificação daquela zona, 
com uma vasta comunidade estrangeira”, garantindo 
que “a população está muito agradecida pela obra”.

Freguesia de Folques
O autarca de Folques, Paulo Batista, realçou “o 

pedido muito antigo da Junta e uma forte vontade das 
pessoas de Monte Redondo em verem pavimentada 
uma estrada que serve parte da aldeia e que se 
encontra ainda em terra batida”. Esta intervenção 
considera o prolongamento do arruamento já 
pavimentado e conta com a comparticipação da 
Comissão de Compartes de Monte Redondo e da 
Junta de Freguesia, mediante contrato programa 

celebrado com a autarquia.

Freguesia de Celavisa
Os trabalhos de alcatroamento na freguesia de 

Celavisa compreendem dois troços sucessivos: entre 
Celavisa e Linhares e entre Linhares e Pracerias, numa 
extensão de quase 2km. Assinalando o mau estado 
em que a ligação se encontra, sobretudo a estrada 
entre Celavisa e Linhares, por ser muito antiga, a 
presidente de Junta, Rosário Oliveira, agradeceu 
à autarquia os melhoramentos em vista. “Para as 
pessoas, vão também significar menos custos com 
a manutenção dos carros, que se ressentem com o 
mau estado da via”, apontou a autarca, dizendo-se 
“feliz por, no fim de um ciclo eleitoral, perceber que 
contribui para as decisões que ajudaram a melhorar 
as condições de vida na freguesia de Celavisa”.

Freguesia de Secarias
Também Secarias vai beneficiar de duas 

intervenções; uma delas tem como alvo a Rua da 
Escola, na sede da freguesia, a outra destina-se à 
melhoria do acesso à aldeia de Vale Peitalva. António 
Souto, líder do executivo da junta, revelou-se satisfeito 
com a concretização de obras “tão necessárias”, 
realçando “as más condições em que os troços se 
encontram, devido à degradação do piso ao longo 
dos anos”.

Freguesia de Arganil
Na freguesia de Arganil, prepara-se para ser 

pavimentada de raiz uma parte da estrada da 
localidade de Nogueira que se encontra entre 
dois troços já alcatroados, permitindo fazer uma 

circular à volta da aldeia. “É uma obra mais do que 
merecida e de grande importância para as pessoas”, 
frisou João Travassos, presidente da junta, que não 
escondeu a satisfação por ver materializado um 
pedido com vários anos. “Felicito o presidente da 
Câmara pelo interesse que tem demonstrado desde 
o início do seu mandato em resolver os problemas e 
pela quantidade de obras que tem vindo a realizar; 
porque se já fazemos o esforço de viver no Interior, 
tantas vezes desprezado, que tenhamos vias em boas 
condições para nos deslocarmos”.

Freguesia de São Martinho da Cortiça
A fechar o leque das 12 intervenções previstas na 

empreitada, São Martinho da Cortiça vai beneficiar 
de três melhoramentos em pontos diferentes da 
freguesia. “A necessidade de beneficiação da Estrada 
Real, na sede de freguesia, era evidente, e uma obra 
muito reclamada pelos moradores”, referiu António 
José Dias, presidente da Junta. Em Pombeiras, vão 
ser intervencionadas a Rua da Escola e o centro da 
localidade.

Este encadeamento de intervenções integra o 
alargado e transformador plano de requalificação 
da rede viária e reabilitação urbana que se estende 
a todo o território concelhio e que teve por base o 
levantamento participado com as freguesias há cerca 
de dois anos e meio. Em causa está um investimento 
de mais de 4 milhões de euros, considerando o 
trabalho concretizado nos últimos três anos e o que 
será realizado até ao final do ano.
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LIGAÇÃO CELAVISA - LINHARES
FREGUESIA DE CELAVISA

CHÃS GRANDES
FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA

RUA EM NOGUEIRA
FREGUESIA DE ARGANIL

ESTRADA REAL
FREGUESIA DE SÃO 
MARTINHODA CORTIÇA

RUA EM MONTE REDONDO
FREGUESIA DE FOLQUES

LIGAÇÃO CELAVISA - PRACERIAS
FREGUESIA DE CELAVISA

AV. AMÉRICO DUARTE SILVA, SARNADELA
FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA

POMBEIRAS
FREGUESIA DE 
SÃO MARTINHO 
DA CORTIÇA

RUA DA ESCOLA DAS POMBEIRAS 
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO 
DA CORTIÇA

RUA DA ESCOLA
FREGUESIA DE SECARIAS

VALE PEITALVA
FREGUESIA DE SECARIAS

RUAS EM VINHÓ
UF VILA COVA DE ALVA E ANSERIZ
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LOTEAMENTO DO CHÃO DO ADRO, ARGANIL

OBRAS PELO CONCELHO

O Município de Arganil prossegue com os trabalhos de estabilização no Loteamento do Chão do Adro, na vila de Arganil. Integrada numa empreitada de 300 
mil euros, a intervenção prevê a construção de muro de suporte e contenção do talude, bem como a execução de passeio e a instalação de guardas metálicas ao 
longo da Rua Dr. Luís Caetano Lobo. O objetivo é aumentar a segurança do arruamento no topo do talude, proporcionando melhores condições de acessibilidade 
e mobilidade a moradores e demais utilizadores da via.

RUA DA GÂNDARA, CÔJA RUA DO OUTEIRO, CÔJA
Na Rua do Outeiro, também em Côja, estão em curso os trabalhos que 

visam a ampliação da faixa de rodagem para uma largura média de 3,50 metros 
e que antecedem a pavimentação da via. Prevista na intervenção está ainda a 
execução da sinalização horizontal.

Em Côja, decorrem os trabalhos no sistema de drenagem de águas pluviais 
na Rua da Gândara, seguindo-se a pavimentação do arruamento. A intervenção 
faz parte de uma empreitada de 132 mil euros e integra a reabilitação da 
Estrada do Campo de Futebol, (já concluída) e da Rua da Gândara, em curso 
(ver caixa ao lado). 

NOVO SUBSISTEMA DE SANEAMENTO DE CASAL 
DE S. JOSÉ EM CURSO

O Município de Arganil fez avançar a intervenção que vai dotar a população de Casal de São José, 
na freguesia de Arganil, de uma nova solução para o saneamento. Os trabalhos arrancaram no início 
de fevereiro e incluem-se numa empreitada de 425 mil euros, cujo prazo de execução é de seis meses.

A localidade de Casal de São José encontra-se infraestruturada com uma rede de drenagem que 
encaminha todas as águas residuais até duas fossas séticas. A solução em curso visa a otimização e 
uma gestão mais eficiente da capacidade instalada, através da interligação do saneamento daquela 
localidade à ETAR da Alagoa, sendo suprimidas as duas fossas séticas aí existentes. Será servida por 
este novo sistema de saneamento uma população de 150 habitantes no horizonte do projeto (30 
anos).

“É com grande satisfação que avançamos com uma obra tão necessária e que podemos dar aos 
habitantes de Casal São José a garantia de que os problemas de saneamento com que se têm deparado 
ao longo de tantos anos vão estar resolvidos antes do verão”, refere o presidente da Câmara, Luís 
Paulo Costa.

A instalação da rede de saneamento em Casal de S. José e a respetiva ligação à ETAR da Alagoa 
resultam em significativas vantagens para o território, tanto para a qualidade dos serviços de 
saneamento prestado à população, como para a melhoraria do efluente libertado para o meio hídrico, 
contribuindo para a preservação do ambiente.

Faz também parte desta empreitada de 425 mil euros a construção da ETAR na Sanguinheda, na 
freguesia de São Martinho da Cortiça, com início previsto para breve. As duas intervenções fazem parte 
de um transformador e inigualável conjunto de investimentos concretizado pelo Município de Arganil 
e pelo sistema multimunicipal da Águas do Centro Litoral, nas áreas do saneamento, abastecimento 
de água e gestão de resíduos sólidos. No total, entre 2017 e 2021, serão concretizados mais de 12 
milhões de euros, que colocam Arganil na linha da frente da inovação e qualidade do serviço prestado 
à população de todo o concelho.
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CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM DREIA, BENFEITA

ZONA DE LAZER, SÃO MARTINHO DA 
CORTIÇA

REABILITAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SECARIAS 

DESOBSTRUÇÃO DE VIAS

A futura Zona de Lazer de S. Martinho da Cortiça ganha cada vez mais 
forma. Com conclusão prevista para o início do verão deste ano, a obra 
contempla a construção de uma piscina exterior com bar e esplanada, 
balneários e instalações de apoio ao funcionamento do edifício. O 
investimento do Município de Arganil ascende aos 430 mil euros.

Nas Secarias, vão ficar terminados no próximo mês de março os 
trabalhos de substituição de condutas e remodelação de ramais na rede de 
abastecimento de água. Representando um investimento de 120 mil euros, 
a intervenção tem em vista a redução de perdas de água no sistema de 
distribuição e a diminuição de ocorrências de roturas e avarias, melhorando 
o serviço prestado à população de Secarias.

A autarquia procedeu à desobstrução das vias municipais após os 
deslizamentos de terra provocados pelo mau tempo que se fez sentir nas 
duas primeiras semanas de fevereiro

Tiveram início os trabalhos de construção do muro de suporte em betão junto à localidade da Dreia, entre Portelinha e Benfeita, na EM 518, que reflete um 
investimento da autarquia de aproximadamente 70.000,00€. Fortemente afetada pelo incêndio de outubro de 2017, esta via municipal beneficiou recentemente 
de outros dois muros de contenção, garantindo deslocações em segurança aos seus utilizadores: um deles construído no sítio da Baralha (110.000€) e o outro 
junto à Fraga da Pena (51.000€). 
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COBERTURA NO CENTRO ESCOLAR DE 
S. MARTINHO DA CORTIÇA

MELHORAMENTOS NO RECREIO DA EB1 
ARGANIL

O recreio do Centro Escolar de S. Martinho da Cortiça está ainda mais confortável 
e seguro, com a nova estrutura de ensombramento recentemente aplicada pelo 
Município de Arganil.

Com a suspensão letiva determinada pela situação pandémica, o Município de 
Arganil avançou com um conjunto melhoramentos na EB1 e Jardim de Infância de 
Arganil, entre eles a pintura da vedação e tratamento da madeira das pérgulas e a 
pintura das balizas existentes no pavilhão.

QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA RELVINHA – ESTE
Em fase de conclusão está a intervenção que se destina a melhorar as condições de atividade das empresas instaladas na zona Este do Polo Industrial da 

Relvinha, no Sarzedo. A obra, no valor de 800 mil euros, comparticipada em 85% pelo FEDER, contempla a pavimentação de troços e arruamentos; o reforço da 
sinalização vertical e horizontal; a criação de passeios e lugares de estacionamento; a substituição da rede de distribuição de água, bem como a requalificação da 
rede de águas pluviais e o tratamento de taludes.

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA RELVINHA – OESTE
Começou no final do mês de setembro e avança a olhos vistos. A intervenção de ampliação da Zona Industrial da Relvinha, no Sarzedo, prevê a disponibilização 

de 23 espaços para instalação de indústria e empresas, numa área total de 240.000 metros quadrados. Através deste determinante investimento de 3,7 milhões 
de euros, comparticipado por fundos europeus, o Município de Arganil está a preparar terreno para servir as empresas e atrair novos investimentos, geradores 
de emprego e de riqueza para o território.
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ARGANIL

Em 2020, o Município de Arganil entregou às 14 Juntas e Uniões de Freguesias 
do concelho mais de 430 mil euros mediante a celebração de contratos programa. 
Com as verbas recebidas, faseadamente, as autarquias concretizaram um conjunto 
alargado de intervenções, dando resposta aos problemas sentidos nos seus 

territórios e proporcionado, assim, maior comodidade e bem-estar à população. 
Fazemos, de seguida, um roteiro pelos melhoramentos recentemente concluídos 
ou em curso um pouco por todo o território concelhio, no âmbito desta iniciativa 
de comparticipação das obras levadas a cabo pelas Juntas e Uniões de Freguesias.

CONTRATOS-PROGRAMA COM JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA

BENFEITA

17.500,00€

Beneficiação da Rua do Lameiro, Maladão Beneficiação de Rua da Escola, Rochel 

16.434,24€

25.000,00€

20.000,00€

Reabilitação do Largo da Senhora da Saúde, Pardieiros

Construção de muro de suporte na estrada de acesso a Pai das Donas e Construção de muro de suporte na 
estrada de acesso ao cemitério da Benfeita
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CELAVISA

PIÓDÃO SÃO MARTINHO DA CORTIÇA

SECARIAS

FOLQUES

18.000,00€

17.000,00€

12.500,00€

Reparação de forno comunitário e do moinho junto à 
Praia Fluvial do Piódão

Construção de muro para futuro alargamento da Rua da 
Escola, em Pombeiras

Remodelação da antiga Escola Primária de Folques

Beneficiação de muros na Tapada, Celavisa

Recuperação dos estragos causados pelas 
cheias do último inverno na Praia Fluvial da 
Cascalheira

15.600,00€

Substituição de tubagem de abastecimento de água em 
Mancelavisa: Rua do Alagão, Rua do Santo e Largo da 
Calçada

18.500,00€ 13.000,00€
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CÔJA E BARRIL DE ALVA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CEPOS E TEIXEIRA

18.000,00€ 3.500,00€

20.000,00€

20.000,00€

Alargamento de Rua em Covadas de Baixo e Execução de passeio em pavê no Bairro Padre Augusto Calinas, Côja

Execução de pavimentos em paralelos na Rua da Levada e Execução de pontão sobre a Ribeira do Pisão (Parque 
Verde do Prado), Côja

Beneficiação da calçada da Rua D. Ester, Rua da Fonte 
e Largo da Eira, em Relvas

Construção de muro de suporte no caminho de acesso 
ao cemitério de Teixeira
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OPOSIÇÃO -  BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
Caro(a) Amigo(a),
Tendo por base a reavaliação da situação 

epidemiológica no País, o Governo determinou um 
conjunto de medidas extraordinárias que têm por 
objetivo limitar a propagação da pandemia e proteger 
a saúde pública. 

Estas medidas necessárias, são acompanhadas por 
um conjunto de apoios destinado aos trabalhadores e 
à atividade económica, aos contribuintes, ao setor da 
cultura, aos consumidores e ao comércio, no contexto 
do estado de emergência que está previsto, pelo 
menos, até dia 30 de janeiro.

Este novo período de confinamento, resultado 
do pico mais elevado de casos positivos verificado 
desde o início da pandemia, acompanha decisões 
idênticas adotadas por outros países europeus como 
Espanha, França, Itália, Inglaterra, Irlanda, Holanda ou 
Dinamarca.

Apesar dos apoios previstos, este novo período de 
confinamento terá graves consequências económicas 
e sociais e exigirá um enorme esforço aos agentes 
económicos que se vêm obrigados a suspender a sua 
atividade, assim como a um número considerável de 
famílias.

Neste panorama, consideramos de extrema e 
crucial importância o papel dos municípios na adoção 
de políticas de apoio que complementem os apoios 
previstos pelo Governo aos agentes económicos e 

às famílias em dificuldade dos respetivos concelhos. 
Desde o início da pandemia que os vereadores 
do Partido Socialista vêm defendendo um apoio 
bastante mais robusto do município de Arganil aos 
agentes económicos e às famílias, em vez dos magros 
paliativos que têm vindo a ser concedidos pelo 
executivo municipal.

Não conseguimos alcançar nenhum motivo para 
que o robustecimento dos apoios não seja decidido e 
disponibilizado. Se considerarmos as verbas inscritas 
no orçamento municipal de 2020 para eventos que 
não se realizaram, como a Feira das Freguesias 
(46.000 €), a Ficabeira (190.000 €), o Arganil Rock 
(5.000 €) e outros, e replicando esse montante para 
2021, o município de Arganil poderia rapidamente 
lançar um programa de apoio às empresas e famílias 
com um mínimo de 530.000 €. Este apoio poderia 
ser aumentado significativamente se o executivo 
municipal não tivesse sido capturado pela febre do 
alcatrão.

De facto, uma das primeiras decisões de 2021 
tomada pelo executivo municipal foi a contratação 
de mais um empréstimo no valor de 1.845.000 € (um 
milhão e oitocentos e quarenta e cinco mil euros), dos 
quais 1.350.000 € (um milhão e trezentos e cinquenta 
mil euros) são destinados ao alcatrão, ou seja, 73% do 
montante total do empréstimo. 

Este pedido de empréstimo adicional arrasa ainda 

mais a tão apregoada imagem de gestão rigorosa e 
de eficácia financeira que o presidente da câmara 
e o seu executivo tanto tentam fazer passar. A 
imagem de solidez nas contas e de capacidade de 
provisão afunda-se à medida que os empréstimos se 
acumulam. 

Vejamos os empréstimos já contraídos por este 
executivo desde 2018: (1) 2.500.000 €; (2) 600.000 
€; (3) 624.157,84 €; (4) 1.845.000 €. No total, são já 
5.570.000 € (cinco milhões e quinhentos e setenta mil 
euros) de empréstimos, em média um empréstimo de 
1.856.000 € por cada ano de mandato.

O dinheiro proveniente deste último empréstimo 
para aplicar em obras de final de mandato é um 
claro sinal de que as eleições autárquicas estão 
próximas e que a sobrevivência política se sobrepõe 
à racionalidade e à solidariedade, manifestando uma 
gritante falta de preocupação quanto à preservação 
das empresas e à manutenção dos postos de trabalho 
no nosso concelho neste período de profunda 
provação.

Cordiais saudações,

Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara 
Muncipal de Arganil

Rui Miguel Silva
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

SARZEDO UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA COVA 
DE ALVA E ANSERIZ

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CERDEIRA E MOURA DA SERRA

4.791,20€
10.000,00€

10.574,14€

Alcatroamento de troço na aldeia da Mourísia

Acabamentos no Espaço Museu destinado à Barbearia 
Sarzedo

Reparação dos gradeamentos destruídos pelo incêndio 
de 2017 Casal de S. João, Vila Cova do Alva e Vinhó
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O concelho de Arganil encerrou o ano de 2020 com 290 ninhos de 
Vespa velutina (ou asiática) eliminados, registando-se uma redução de 
39% de ocorrências relativamente a 2019. Esta diminuição do número 
de ninhos presentes no território e respetiva desativação das colónias 
ao longo do último ano é resultado do intenso e continuado trabalho 
de combate a esta espécie invasora realizado pela autarquia, que foi 
reforçado no terreno pelas Equipas de Intervenção Permanente (EIP) 
das corporações de bombeiros de Arganil e de Côja no início do ano 
passado.

Esta contundente resposta à presença da vespa asiática no concelho 
e ao seu enorme potencial de propagação foi complementado com a 
instalação de uma rede de 350 armadilhas por todo o concelho, entre 
abril e maio, para atração de vespas fundadoras, permitindo reduzir não 
só a quantidade de ninhos a neutralizar durante o resto do ano como os 
impactos gerados por estas colónias para a população e ecossistemas. 
A distribuição das armadilhas, foi feita de acordo com os locais onde 
foram detetados ninhos durante o ano de 2019.

Desde que o primeiro caso foi detetado no território, em 2016, foram 
eliminados 735 de ninhos de vespa asiática. Desde então, o Município 
de Arganil destinou cerca de 25 mil euros à eliminação desta espécie 
invasora, 18.800 mil euros dos quais foram investidos em 2020.

“Os esforços que temos empenhado no combate a esta problemática 
tem dado frutos, e isso reflete-se não só na expressiva redução deste 
tipo de vespa no concelho como no aumento da eficácia e prontidão na 
desativação dos ninhos”, sublinhou o presidente da Câmara, Luís Paulo 
Costa, informando que com três equipas no terreno o tempo médio de 
resposta às solicitações das pessoas no último ano diminuiu para 3 dias.

A rapidez na desativação do ninho revela-se de máxima importância 

290 NINHOS DE VESPA ASIÁTICA ELIMINADOS NO CONCELHO EM 2020

para o controlo da vespa asiática, por se reduzir o tempo de vida da colónia e impedir a sua 
proliferação, mitigando as consequências para os setores mais afetados por este problema, 
como o agrícola, o floresta e, em particular, o da apicultura, por se tratar de uma espécie 
carnívora e predadora de abelhas.

A localização dos ninhos eliminados em 2020 pode ser visualizada no mapa acima. Em 
breve, serão instaladas novas armadilhas  nos locais onde foram detetados ninhos nos 
últimos 12 meses, com o objetivo de capturar as fêmeas fundadoras antes da formação de 
novos ninhos, evitando a reprodução e o aumento da população de vespa asiática.

OPERAÇÕES DE GESTÃO E DEFESA DA 
FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS EM 
2020

A Câmara Municipal de Arganil executou cerca de 132 hectares de Faixa 
de Gestão de Combustível (FGC) e efetuou a manutenção de mais de 700 
km na Rede Viária Florestal (RVF) durante o ano de 2020. Estas intervenções 
de gestão e defesa da floresta contra incêndios superaram as operações 
planeadas pelo Município de Arganil, com taxas de concretização de cerca de 
225% em relação à FGC, e de 472% no que respeita à RVF.

A intervenção sobre a Rede Viária Florestal visou, sobretudo, a 
manutenção dos sistemas de drenagem e regularização da superfície de 
rodagem (293,7km) e limpeza das bermas (410km), em todas as Freguesias 
do concelho.

As Faixas de Gestão de Combustível foram executadas pelo município 
numa faixa lateral de terreno confinante à rede viária municipal, com a 
largura de 10 metros. Esta intervenção tem como objetivo a redução de 
material vegetal combustível e, assim, impedir a propagação e intensidade 
das chamas em caso de incêndio. Estes trabalhos realizaram-se na União 
das Freguesias de Coja e Barril do Alva; na União das Freguesias de Vila Cova 
do Alva e Anceriz; na União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra 
e na Freguesia de Benfeita, numa área de 65 hectares. A prestação destes 
serviços culmina com a execução de 71,3 hectares de faixas de gestão de 
combustíveis em infraestruturas municipais.

Com o objetivo de melhorar as acessibilidades aos pontos de água que 
assumem funções de apoio ao reabastecimento dos veículos de luta contra 
incêndios, foram ainda executados trabalhos de limpeza em dois pontos de 
água: em Anceriz, na União das Freguesias de Vila Cova do Alva e Anceriz, e 
em Medas, na União das Freguesias de Côja e Barril do Alva. 

A restante superfície de gestão de combustíveis intervencionada pelo 
Município registou-se junto às Zonas Industriais da Relvinha e Vale de Fojo, 
junto a aglomerados populacionais e edifícios um pouco por todo o concelho.

Foi aprovada pelo Fundo Ambiental a candidatura instruída por esta autarquia ao 
Programa de apoio à elaboração de Estudos Municipais para o Desenvolvimento de 
Sistemas de Recolha de Biorresíduos. A elaboração deste estudo tem como objetivo 
efetuar um diagnóstico e estabelecer uma estratégia com vista à implementação de 
melhores soluções e mais eficientes para a valorização dos biorresíduos, onde se 
incluem os resíduos alimentares e os resíduos biodegradáveis de jardins. O “Estudo para 
o Desenvolvimento de Sistemas de recolha de Biorresíduos no município de Arganil”, 
desenvolvido pelo Instituto de Investigação Aplicada (i2a) do Instituto Politécnico de 
Coimbra, arrancou no passado mês de janeiro e encontra-se nesta fase elaborado o 
diagnóstico da situação relativa à gestão de biorresíduos no nosso concelho. Prevê-se 
para o mês de maio a apresentação e consulta pública da versão preliminar do referido 
estudo e a apresentação da versão final em julho de 2021.

A estratégia a prosseguir posteriormente ao estudo poderá passar pela separação 
e reciclagem na origem deste tipo de resíduos urbanos, através da designada 
compostagem doméstica e/ou comunitária, sendo que, independentemente das 
soluções a adotar, o objetivo é reduzir a produção de resíduos indiferenciados e 
diminuir a quantidade de biorresíduos depositados em aterro. De salientar que os 
biorresíduos representam uma grande quantidade de recursos com potencial para 
serem utilizados em novas aplicações, pelo que a sua valorização é crucial, através, por 
exemplo, dos processos eficientes de compostagem que produzem o composto que 
enriquece os solos com nutrientes e atua como um repositório de carbono. 

Esta estratégia em desenvolvimento vem consolidar, complementar e dar 
continuidade, à implementação dos vários projetos de incentivo à reciclagem e redução 
de resíduos em aterro, que têm vindo a ser concretizados por este Município.

No âmbito do estudo para o desenvolvimento de um sistema de recolha de 
biorresíduos no município de Arganil, o Instituto Politécnico de Coimbra vai realizar 
um pequeno inquérito por telefone ou correio eletrónico aos estabelecimentos 
comerciais e industriais do concelho, pelo que, contamos com a participação de 
todos no contributo para o sucesso do estudo.

MUNICÍPIO DE ARGANIL ELABORA 
ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO DE 
BIORRESÍDUOS

A SUA OPINIÃO IMPORTA
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O Município de Arganil entregou um conjunto de materiais e instrumentos 
musicais ao Polo de Arganil da Escola Artística do Conservatório de Música de 
Coimbra, no valor de 3.450,00€, mantendo o compromisso de apoiar a formação 
dos alunos do concelho e de estimular a sua vocação pela arte musical. Ao dispor 
dos jovens aprendizes estão agora 1 Piano Acústico Kawai K-15 e respetivo banco; 1 
suporte para teclado/piano; 30 Estantes para Banda e 1 Suporte de Bombo.

A valorização do espólio deste Polo de formação garante um leque diversificado 
de instrumentos a todos os alunos em aprendizagem e está em linha com aquele que 
tem sido o apoio da Autarquia prestado desde 2018, num investimento acumulado 
superior a 22 mil euros, ano em que a escola de música abriu portas na EB 2.3 de 
Arganil.

Mediante o Protocolo de Cooperação celebrado, então, com o Conservatório de 
Música de Coimbra e o Agrupamento de Escolas, o Município de Arganil assume 
pelo quarto ano letivo o encargo integral com os instrumentos necessários ao 
aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências dos alunos.

Frequentam este Polo 74 alunos, dos quais 35 alunos são provenientes da Escola 
EB 2.3 de Arganil, 20 da Escola EB2.3 Professor Mendes Ferrão de Côja, 17 da Escola 
EB2.3 de Góis e 2 da Escola Secundária de Arganil. Considerada a distância, os custos 
com o transporte dos alunos provenientes da Escola EB 2.3 Professor Mendes Ferrão 
de Côja para frequência das aulas de música são totalmente suportadas por esta 
Autarquia, envolvendo um investimento de 8.100,00€ neste ano letivo.

Relembra-se que a criação do Polo de Arganil, há cerca de 4 anos, foi motivada 
pelo interesse demonstrado por um expressivo número de jovens da região em 
frequentar o Ensino Artístico Especializado de Música. O Polo leciona o Curso Básico 
de Música em regime articulado (em articulação pedagógica com o Agrupamento de 
Escolas de Arganil) e em regime supletivo (independentemente da escola básica de 
frequência).

É já a partir do mês de março que Arganil vai dispor um posto de carregamento 
de veículos elétricos na Avenida José Augusto de Carvalho. O equipamento instalado 
pelo Município de Arganil possui dois lugares de estacionamento com uma tomada 
cada, permitindo o carregamento de dois veículos em simultâneo.

Estes pontos de carregamento de baterias de veículos elétricos, do tipo PCN 
– Posto de Carregamento Normal, de 22 Kva, caracterizam-se por ser cómodos e 
de fácil acesso, estando localizado na avenida principal da vila de Arganil. Trata-se 
de uma solução que promove a mobilidade sustentável, assumindo-se como uma 
escolha inteligente na defesa do ambiente.

Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal, realça a relevância e o interesse 
de um investimento com significativas vantagens para a sustentabilidade do concelho. 
“Apostar na mobilidade elétrica, que se distingue por ser menos agressiva para o 
ambiente, é investir no futuro do nosso território”. Numa perspetiva mais global, 
“estamos a contribuir para a descarbonização e para a transição energética do país, 
que constitui um dos mais importantes desígnios nacionais”, acrescenta.

Este posto de carregamento para veículos elétricos, o primeiro a ser instalado 
no concelho, está ligado à rede Mobi-e, entidade que valida todas as transações no 
âmbito da mobilidade elétrica em território nacional.

CÂMARA MUNICIPAL ENRIQUECE 
ESPÓLIO INSTRUMENTAL DO POLO DE 
ARGANIL DO CONSERVATÓRIO DE 
MÚSICA DE COIMBRA

PRIMEIRO POSTO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS CHEGA A ARGANIL

Em cumprimento das medidas implementadas no âmbito da pandemia por 
COVID-19, as Bibliotecas Públicas do Concelho de Arganil viram-se obrigadas a 
encerrar portas ao público. Porém e à semelhança daquilo que aconteceu em 
abril do ano passado, numa adaptação à realidade que se vive, as Bibliotecas 
continuam a possibilitar o empréstimo de livros em regime takeaway, de forma 
segura, mantendo assim as ligações e a proximidade com os seus leitores.

Para tal, os interessados devem escolher e reservar o livro pretendido através do 
portal https://bibliotecas.cm-arganil.pt/ e agendar posteriormente o levantamento 
do respetivo livro através do telefone: 235 200 135 ou do e-mail: emprestimo.
bma@cm-aganil.pt. Para entrega deve seguir-se o mesmo procedimento de 
agendamento, através do telefone ou e-mail referidos.

As Bibliotecas continuam ainda a garantir o serviço de impressões tomando 
como procedimento o envio dos ficheiros ou documentos a imprimir (em formato 
PDF) para o e-mail: emprestimo.bma@cm-aganil.pt com a indicação do número de 
cópias e a resolução de cores, sendo posteriormente devolvido por e-mail como 
proceder para o devido pagamento e recolha. 

Ainda que noutro formato as atividades da Biblioteca continuam a acontecer 
e convidam todos a participar, porém de forma virtual. Dirigido ao público infantil, 
às segundas e quartas-feiras, a Biblioteca Municipal está na plataforma Zoom com 
o ciclo de leituras HISTÓRIAS NO AR E MUITO PARA CONVERSAR. Com o objetivo 
de contribuir para a promoção da leitura e divulgação de obras literárias, às terças 
e quintas são também apresentadas virtualmente sugestões de leitura através 
da partilha de excertos de obras que povoam as estantes da biblioteca, numa 
atividade designada por OUVE COM ATENÇÃO ESTA É A NOSSA SUGESTÃO. 

Para qualquer questão, as Bibliotecas Públicas do Concelho continuam 
contactáveis, através do número 235 200 135 ou e-mail bib-arganil@cm-arganil.
pt.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO CONCELHO 
DE ARGANIL ADAPTADAS À SITUAÇÃO 
PANDÉMICA DESENVOLVEM 
ATIVIDADES VIRTUAIS
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Em consequência do encerramento das escolas motivado pelo aumento de 
casos por COVID-19, a Câmara Municipal de Arganil vai assegurar refeições em 
regime take away, mediante solicitação, aos alunos beneficiários dos Escalão A (1) 
e B (2) da Ação Social Escolar, do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico 
do concelho de Arganil.

O fornecimento de refeições neste formato surge como inferência direta 
do encerramento de escolas, mas também com o propósito de garantir que os 
alunos beneficiários da Ação Social Escolar continuam a disfrutar de uma refeição 
equilibrada e completa, ainda que fora do recinto escolar.

O Município de Arganil adquiriu e disponibilizo para 
as aulas virtuais que iniciaram no dia 8 de fevereiro, 
determinadas pelo agravamento da pandemia, cerca 
de 30 tablets a alunos do 1º Ciclo e 14 portáteis a 
alunos do ensino secundário. Esta medida de apoio aos 
alunos com dificuldades em responder aos requisitos 
do ensino à distância garantiu os meios tecnológicos 
necessários para o devido acompanhamento das aulas, 
promovendo a igualdade de oportunidades.  Numa 
ação de complementaridade, as Juntas e Uniões de 
Freguesia concelhias disponibilizaram o número de 
hotspot necessários para acesso à Internet a alunos sem 
conectividade.

Esta iniciativa, à semelhança do ocorrido durante 
primeira vaga, foi desenvolvida em estreita articulação 
com o Agrupamento de Escolas de Arganil, que 
procedeu à identificação dos alunos sem equipamentos 
adequados ou sem dispor de conectividade para assistir 
às atividades letivas à distância.

Relembra-se que no passado ano letivo o Município de 
Arganil distribuiu de igual modo e a título de empréstimo, 
dezenas de equipamentos informáticos com o mesmo 
intuito de colmatar dificuldades e combater o insucesso 
escolar.

O confinamento necessário e que a todos diz respeito é passível de levar ao 
sedentarismo que, consequentemente, tem impacto na saúde de todas as faixas 
etárias, mas que pode principalmente afetar e condicionar a mobilidade em 
idades mais avançadas. Ciente da importância do exercício físico na idade sénior, a 
Câmara Municipal de Arganil que, antes da pandemia levava aos utentes das IPSS 
do concelho aulas de atividade física periódicas, viu-se perante o atual cenário 
obrigada a adaptar-se, tal como em muitas outros serviços, à atual realidade.

É por isso, pois, que na promoção do envelhecimento ativo e saudável, através 
da manutenção e melhoria da capacidade motora, da minimização das alterações 

fisiológicas e treino da capacidade respiratória, da força, do equilíbrio e do tempo 
de reação e movimento, que esta autarquia leva a efeito, um novo programa de 
atividade física online, desenvolvido entre terça-feira e sexta-feira, das 15h00 
às 16h00, e que visa dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido, 
permitindo deste modo que os idosos do concelho continuem ativos e em 
movimento.

A atividade física vai ser aplicada de forma cuidadosa, rigorosa e científica, 
estando em desenvolvimento um manual didático e um vídeo tutorial com os 
exercícios físicos realizados neste programa.

MUNICÍPIO DE ARGANIL CONTINUA A APOIAR ALUNOS NO ENSINO À DISTÂNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL 
GARANTE REFEIÇÕES EM TAKE AWAY A 
ALUNOS BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR

CÂMARA MUNICIPAL APOSTA EM AULAS DE ATIVIDADE FÍSICA ONLINE PARA 
SENIORES
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Decorrente do novo estado de emergência e do conjunto de medidas extraordinárias 
que têm como objetivo limitar a propagação da pandemia por COVID-19, a restauração 
viu-se obrigada a fechar portas, mantendo-se a funcionar apenas em regime take-away.

A Câmara Municipal atenta e ciente das dificuldades deste sector, um dos que mais 
tem sofrido os efeitos da pandemia e que assume uma grande relevância económica 
no concelho, decidiu avançar com a medida de apoio: “Take-Away de CÁ”.

O serviço Take-Away de CÁ permite que os estabelecimentos de restauração 
aderentes e interessados façam entregas comodamente ao domicílio, recorrendo a um 
serviço de táxi. O comprador apenas paga o valor da refeição, assegurando a autarquia 
o valor de transporte. Para usufruir deste serviço o valor total da compra deve ser de 
pelo menos 15€, sendo que o transporte é feito num raio de 5Km dentro do concelho, 
partindo da lista de restaurantes aderentes que pode ser consultada ao lado. O valor 
total da compra é pago no acto da entrega ao taxista que a fizer.

Esta é mais uma medida de apoio que parte da Câmara Municipal de Arganil 
para mitigar os impactos negativos causados pela pandemia por COVID-19, tanto na 
restauração como nos transportes de táxi, e que surge como incentivo à utilização destes 
meios e à compra nos restaurantes do concelho, contribuindo para o desenvolvimento 
económico e manutenção de postos de trabalho.

Caso tenha um estabelecimento comercial que sirva refeições e pretenda aderir a 
este serviço, por favor contacte 235 200 137.

A pandemia provocada pela doença COVID-19 levou ao encerramento 
de vários espaços onde a saúde era promovida diariamente, através da 
prática de atividade física ou modalidades desportivas.

Durante o período de confinamento, a população viu-se forçada a 
passar a uma nova realidade dentro de sua casa e é neste contexto 
adverso, que se torna essencial procurarmos cuidar da nossa saúde física 
e mental, seguindo o lema “mente sã em corpo são”.

Foi com o objetivo de dar resposta a esse desafio que se coloca a 
todos nós que o Município de Arganil criou o programa de atividade física 
#ArganilFitEmCasa, que assume o formato de desafio semanal, onde a 
partir da demonstração de uma série de exercícios os participantes são 
convidados a replicá-los em sua casa e a partilhar o resultado comentando 
as publicações #ArganilFitEmCasa nas redes sociais do Município de 
Arganil. Assim poderá cuidar de si, sem deixar de dar cumprimento ao 
confinamento obrigatório.

Cuide de si e não se esqueça #ArganilFitemCasa.

ESTABELECIMENTO CONTATOS FREGUESIA

A Grelha 235208867 Arganil

Café Argus 235208037/966772235 Arganil

Eduardus Bar 235205431 Arganil

Tó Bela 235202089 Arganil

O Pão Quente 235204734 Arganil

Kebab do Açor 235032411 Arganil

A Cascata 235203123/965753356 Arganil

Churrasqueira Sabores 
do Açor

235203032/963666595 Arganil

Açor TT 933195684 Arganil

Churrasqueira Piri-Piri 235208819/960046140 Arganil

O Mendes 235204589/964488035 Secarias

A Impala-Restaurante 235205504 Sarzedo

D’Aqui e D’Acolá 969646454/235098144 UF Côja e Barril de Alva

Cantinho do Petisco 235728053/927379113 UF Côja e Barril de Alva

A Boutique da Tuxa 235728140 UF Côja e Barril de Alva

O Príncipe do Alva 967087312 UF Côja e Barril de Alva

O Lagar do Alva 235721640/969890059 UF Côja e Barril de Alva

Churrasqueira de São 
Martinho

239458163/963031505 S. Martinho da Cortiça

O Dominó 239455467/963518122 S. Martinho da Cortiça

O Cantinho-Mucelão 239455223/960247481 S. Martinho da Cortiça

MUNICÍPIO LANÇA DESAFIO SEMANAL 
E VIRTUAL DE ATIVIDADE FÍSICA:
#ARGANILFITEMCASA

Está a decorrer uma campanha de sensibilização para a esterilização de animais de 
companhia, alertando para os seus benefícios e vantagens.

Em apreço está, para além da saúde individual do animal, a importância que este 
procedimento tem na diminuição da natalidade de cães e gatos, que diretamente se 
reflete na redução da sobrepopulação nos Centros de Recolha, resultando assim num 
dos maiores auxílios no controlo do abandono e de animais errantes. Note-se que 
num espaço de 6 anos uma única cadela e a sua descendência podem originar 67 000 
cachorros e no mesmo período uma única gata e a sua descendência cerca de 420 000 
gatos.

Esta campanha, promovida pelo Município de Arganil, assenta sobretudo na 
comunicação visual e informativa online e offline, vem desmistificar alguns dos 
estereótipos associados à esterilização animal, enquanto procedimento seguro, simples 
e pouco traumático, associado à diminuição de aparecimento de tumores, diminuição de 
alguma agressividade ou fuga dos machos, sem que interfira na personalidade do animal.

Na sequência desta campanha, a autarquia vai lançar uma nova Campanha de 
Esterilização de Animais de Companhia gratuita, para os munícipes com residência no 
concelho de Arganil, com inscrições abertas a partir do dia 15 de março de 2021.

Contamos consigo, para o bem-estar animal!


