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Preâmbulo

Vila Pouca de Aguiar está integrada na região norte do País, composta por 86 Municípios
(cerca de 3,6 milhões de habitantes). O norte assegura perto de 39 % das exportações
nacionais e representa cerca de 29 % do PIB da economia nacional.
O município enquadra-se na Sub-região de Trás-os-Montes, e a norte do distrito de Vila Real,
entre as serras do Alvão e da Padrela, estendendo-se o seu território por uma área de 437,1
km2, sendo que é composto por 14 Freguesias.
O Concelho é composto por 3303 habitantes, tendo uma densidade populacional de 29,3
indivíduos/ km2.
A autarquia é composta por 280 funcionários, conta com diversos gabinetes de apoio, como o
gabinete de fundos comunitários, de auditoria e qualidade, de apoio, imprensa e proteção
civil.
Os serviços estão repartidos em Divisões tais como: administrativa e jurídica, financeira e
aprovisionamento, ambiente e urbanismo, obras Municipais e desenvolvimentos social.
As atividades-chave do Município passam pelo apoio ao desenvolvimento local e económico,
levando a cabo as diversas iniciativas com uma forte rede de parcerias.
O concelho de Vila Pouca de Aguiar é atrativo, dinâmico e com grande potencial de
desenvolvimento económico.
A Câmara Municipal criou o gabinete de apoio ao empresário no sentido de proporcionar um
atendimento personalizado ao Munícipe, ao empresário e às empresas. O referido serviço
estabelece a ligação entre entidades públicas e privadas do âmbito local, regional e nacional.
Concebe e organiza sessões informativas, seminários, conferências e encontros temáticos,
dirigidos ao setor empresarial do Concelho.
Apoia ainda a formação de novas empresas, tendo uma rede de parceiros direcionada para os
instrumentos a apoios nacionais e comunitários.
O Município proporciona e apoia a participação em certames internacionais de
divulgação/promoção e venda dos produtos locais.
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1. ESTRATÉGIA E ANÁLISE DO MUNICÍPIO
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1.1.

Declaração do Presidente da Câmara Municipal

7

Desde que tomei posse, a 18 de outubro de 2013, tenho procurado seguir um caminho de
investimento social, nas pessoas, com medidas claras de emprego para fixação de jovens.
É necessário conseguir a qualidade infraestrutural para desenvolver a socio-economia.
Os idosos e os mais desfavorecidos contam com o apoio, a inclusão e a solidariedade de forma
a combater a pobreza, o desemprego e a solidão.
A Câmara Municipal proporciona igualdade de oportunidades a todos os alunos, com todo o
apoio e atenção que merecem.
Os objetivos estratégicos passam pelo “plano de desenvolvimento desportivo Municipal”,
“plano de apoio movimento associativo Municipal”, “plano de ação juvenil aguiarense” e ainda
pelo “plano de ação cultural aguiarense”.
A floresta e agricultura são atividades de capital importância para o Concelho, precisamos criar
riqueza através dos nossos produtos.
É essencial o comércio e serviços tirarem partido da identidade e do património, como
instrumentos de manutenção de serviços de proximidade, de recursos e especificidades locais
como instrumentos da competitividade.
A política desenvolvida visa preservar os núcleos rurais, reforçar os polos urbanos, melhorar
acessibilidades, promover o turismo e a natureza, ordenar as áreas de recursos geológicos,
zelar pela saúde pública e fomentar a cidadania, estabelecendo o emprego e a economia como
prioridade.
Acredito que apesar das dificuldades faremos um caminho de sucesso.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar,

Alberto Machado
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1.2.

Destaque para alguns objetivos alcançados
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Empreendimento turístico em Vila pouca de Aguiar recria povoado antigo
O “Alvão Village & Camping” tem 12 unidades de alojamento (bungalows), área de campismo,
restaurante, bar, parque infantil, sala multiusos, piscinas e balneários. O aldeamento tem uma
área de 20.000 m2 e é uma excelente oferta no turismo de natureza em Trás-os-Montes. O
empreendimento turístico teve um investimento de três milhões de euros e a comparticipação
comunitária (programa ON2) ascende os 80%.
Precisamente a pensar naqueles que gostam de viajar com a tenda às costas, nas suas
caravanas e autocaravanas, o parque de campismo disponibiliza serviços para proporcionar
todo o conforto.
As casas castrejas são a opção certa para quem procura comodidade e bem-estar sem ter que
prescindir de um contacto próximo com a natureza.
Unidades de alojamento totalmente equipadas, harmoniosamente enquadradas com a
paisagem natural e cuidadosamente concebidas utilizando materiais que se identificam com o
meio envolvente e com a época representada. Construções em granito com cobertura de
colmo, combinando a rusticidade e o conforto e oferecendo toda a segurança e privacidade.

Estratégia de preservação do património e de dinamização da socio economia local,
concelhia e regional.
Localizado no centro da aldeia de Tresminas, nas imediações da Igreja de São Miguel, este
núcleo museológico composto por áreas expositivas interiores e exterior permite o
enquadramento histórico-arqueológico e natural da área mineira e coloca o visitante em
contacto com a tecnologia aplicada em época romana para máximo aproveitamento do ouro.
A interação com os materiais encontra o seu expoente na área exterior, onde se localizam os
moinhos mineiros de trituração e pulverização da rocha mineralizada. A clara adaptação da
fauna e flora a este contexto construído secular constitui um momento de descoberta no
percurso expositivo, com a observação das distintas espécies que encontram, no Complexo
Mineiro Romano de Tresminas, condições para o seu habitat.
O Complexo Mineiro Romano de Tresminas representa uma das mais importantes explorações
de ouro do Império Romano. Os séculos I e II d.C. foram de intensa atividade mineira,
principalmente para exploração de ouro, mas também de outros minérios, como prata e
chumbo. Destes trabalhos resultou um conjunto monumental formado pelas cortas de
exploração a céu aberto e por um interessante complexo de poços e galerias subterrâneas.
Durante cerca de dezoito séculos, este património mineiro permaneceu bem preservado, o
que motivou a sua classificação como Imóvel de Interesse Público (1997) e, mais
recentemente, a classificação de alguns componentes do sistema de abastecimento de água a
esta zona mineira como Monumento de Interesse Público (2012).
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Estratégia de preservação do património e de dinamização da socio economia local,
concelhia e regional.
O Centro Hípico de Pedras Salgadas está fundamentado nos seguintes objetivos:








Promover eventos e competições hípicas, reativando a tradição hípica de Pedras Salgadas;
Desenvolver formação e prática de equitação (selas/iniciação à equitação/participação em
concursos inter-escolas);
Terapia e atividades assistidas por Cavalos;
Alojar, desbastar e cuidar de cavalos de entidades públicas e particulares;
Desenvolver estágios profissionais e outras formações;
Desenvolver atividades com a comunidade (campos de férias, festas de aniversário, programas
de ocupação temporário de jovens);
Garantir a excelência dos serviços, infraestruturas e qualificação técnica dos profissionais.

O Centro Hípico de Pedras Salgadas apresenta uma localização privilegiada, que permite o
desenvolvimento de projetos e diversas atividades de interação com a comunidade,
proporcionando não só o acompanhamento terapêutico dos cidadãos nas diversas valências da
equitação com fins terapêuticos, mas também a promoção de atividades e eventos alargados a
toda a população.
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1.3.

Descrição dos principais impactes na ação governativa
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O desenvolvimento do concelho é inegável. Vila Pouca de Aguiar é hoje um concelho moderno.
Fomos amplamente reconhecidos pela excelência do trabalho feito. Vila Pouca de Aguiar é
exemplo de sucesso, muitas vezes, referido a nível nacional.
Fomos exemplo de boa governação, reconhecidos por gerir com rigor a causa pública.
É indiscutível, o concelho de Vila Pouca de Aguiar tem-se vindo a afirmar progressivamente no
contexto regional.
Depois de uma fase de melhoria das condições básicas de vida a todos os aguiarenses (de 5% de
cobertura de saneamento passamos para 95%), estamos agora num novo ciclo de
desenvolvimento.
Os investimentos públicos estão já orientados para o crescimento da economia local.
A luta do executivo é o futuro do nosso concelho e das gentes da nossa terra, o ambiente e
urbanismo são fatores de desenvolvimento local, sendo que mais através de mais
associativismo conseguimos envolver as pessoas e cooperar para ganhar o futuro.
A nível da agricultura, conseguimos produzir e vender mais e melhor, o turismo e termalismo
são os pilares de atratividade, sendo que existe especial destaque para a indústria, comércio e
serviços, que são o motor de desenvolvimento socioeconómico da região.
A educação e formação proporciona um ensino de excelência, sendo que a coesão social
existente forma uma sociedade mais solidária.
A fixação de pessoas no nosso Concelho e a empregabilidade têm especial destaque no
modelo de governação assumido pelo executivo.
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2. PERFIL DA CÂMARA MUNICIPAL
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2.1.

Denominação

Vila Pouca de Aguiar é uma vila portuguesa do Distrito de Vila Real, da Região Norte, da subregião do Alto Trás-os-Montes e da antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, com 3
303 habitantes (2011).
É sede de um município com 437,07 km² de área e 13 187 habitantes (2011), subdividido em
14 freguesias. O município é limitado a norte por Chaves, a leste por Valpaços e Murça, a sul
por Alijó, Sabrosa e Vila Real, a oeste por Ribeira de Pena e a noroeste por Boticas.

BRASÃO
Escudo de prata, duas abelhas de sua cor e espigueiro de verde, tudo bem ordenado; em
campanha, ponte antiga de um arco, de negro, realçada de prata, firmada nos flancos e
movente de um pé ondado de azul e prata de três tiras. Coroa mural de prata de três torres.
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2.2.

Estrutura Operacional

Os serviços estão repartidos em Divisões tais como: administrativa e jurídica, financeira e
aprovisionamento, ambiente e urbanismo, obras Municipais e desenvolvimentos social.
As atividades-chave do Município passam pelo apoio ao desenvolvimento local e económico,
levando a cabo as diversas iniciativas com uma forte rede de parcerias.
A estrutura operacional da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, contava, em 2014, com
226 trabalhadores, denotando um emagrecimento da estrutura de recursos humanos,
contrariada no ano de 2014, fruto da internalização da atividade e consequente dissolução da
empresa municipal Vitaguiar, E.M..
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2.3.Análise SWOT da Câmara Municipal

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada
como base para gestão e planeamento estratégico.
É um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da Câmara
Municipal no ambiente em questão. A técnica é creditada a Albert Humphrey, que liderou
um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando
dados da revista Fortune das 500 maiores corporações.

Aspetos Favoráveis

Aspetos desfavoráveis

Análise interna
(Município)

Análise externa
(Concelho e sua
envolvente)

Ver pág. 42 até pág.55 do documento constituinte do PDM disponível no sítio do Município.
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3. GOVERNAÇÃO,COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO

3.1.Estrutura de governação
A Câmara Municipal é o órgão executivo do Município de Vila Pouca de Aguiar e é constituída por
um Presidente e seis Vereadores, dos quais um é Vice-Presidente

Cargo

Nome

Partido

Presidente

António Alberto Pires Aguiar
Machado
Ana Rita Ferreira Dias Bastos
Duarte Gomes Marques
António Manuel Parente de
Vasconcelos
José Calos Saraiva Rendeiro
Manuel Fernandes Chaves
Maria João Mendes da Santa
Fernandes

PSD

Vice-Presidente
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador
Vereador

PSD
PSD
PSD
PS
PS
PS

O atual executivo tem elevado o Município num quadro de consenso na prossecução dos
interesses do Concelho.
Nenhum dos eleitos para a Câmara Municipal é político de carreira, sendo que todos tinham uma
atividade profissional antes de serem eleitos.
Distribuição de pelouros:

Cargo

Nome

Áreas atuação

Presidente

António Alberto Pires Aguiar
Machado

Gabinete de fundos
comunitários
Gabinete de auditoria e
qualidade
Gabinete de apoio
Gabinete de imprensa
Contratação pública e gestão
de stocks
Património e edifícios
municipais
Parque auto
Armazém
Contabilidade

Vice-Presidente

Ana Rita Ferreira Dias Bastos

Vereador

Duarte Gomes Marques

Vereador

António Manuel Parente de
Vasconcelos

Tesouraria
Fiscalização de empreitadas
Auditoria de projetos
Educação e inserção
profissional
Ação social e saúde
Planeamento e
ordenamento do território
Desenho e projeto
Trânsito e toponímia
Topografia
UOPG´s
Licenciamento e vistorias
Recursos Naturais
Cultura e relações públicas
Transportes e comunicações
Turismo
Desporto e associativismo
Desenvolvimento estratégico
Proteção civil
Recursos humanos
Atendimento ao público
Expediente e Arquivo
Informática
Cobrança, Taxas e licenças
Contraordenações e
execuções fiscais
Apoio jurídico e contencioso
Fiscalização
Apoio aos órgãos municipais
Iluminação e energia
Administração direta
Higiene e segurança
Manutenção de instalações
municipais
Zonas verdes, saúde e
higiene pública

3.2.Iniciativas
O Município de Vila Pouca de Aguiar desenvolveu diversas ações relevantes tendo em conta
a estratégia definida para inverter o declínio económico e demográfico do Concelho.
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Condições atrativas para criação de empresas e outros agentes económicos através
da criação de uma incubadora de empresas vertical focada na fileira florestal, assim
como uma incubadora de empresas horizontal;
Apoio a iniciativas comerciais na colocação de produtos locais no mercado;
Apoio e criação de oportunidades de negócios para os produtos regionais, através
de eventos criados em todo o Concelho: feira do granito, feirado mel, feira da
castanha e do cabrito, feira das cebolas e outros.
Cabaz pós-natal de medidas que visa facilitar as condições de trabalho de quem
tem filhos;
Integrada na atividade AguiarNature Sabores, foi efetuado o lançamento dos
pastéis regionais através da entrega de certificado às pastelarias aderentes;
Adesão ao programa aproximar, que concebe um novo modelo de organização dos
serviços públicos, cuja distribuição pelo território privilegia a proximidade da
administração pública aos cidadãos e às empresas;
Criação do espaço cidadão em Pedras Salgadas;
Inicio aos trabalhos de elaboração de planos de pormenores no concelho de Vila
Pouca de Aguiar;
O Município foi considerado modelo no apoio a crianças e jovens durante as férias
escolares; 500 pessoas tiveram atividades de verão com alimentação;
Projeto de intervenção florestal;
Projeto “aldeia feliz”: o núcleo de estudantes de medicina da universidade do
Minho realizou várias visitas ao domicílio para ajudar os mais idosos e isolados de
33 aldeias do Concelho;
O Município e a Iberdola Generación, S.A.U assinaram um protocolo no âmbito do
projeto Hidroelétrico da cascata do Tâmega. Desta forma, a empresa comprometese a privilegiar, direta ou indiretamente, a contratação de empresas locais e mãode-obra no concelho;
O Município procurou, através da Câmara de comércio e industria Luso-Chinesa,
estabelecer relações comerciais com a maior economia do mundo, proporcionando
visitas a várias empresas locais.

3.3.Identificação e relação com as partes interessadas
No cumprimento da sua missão, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar relaciona-se
permanentemente com diversas entidades, desde o Munícipe aos órgãos da administração
pública desconcentrada e aos órgãos de estado

Munícipes

Funcionários e
colaboradores

Fornecedores e
prestadores de
serviço

Turistas e
visitantes

Outras
entidades
públicas

Naturais não
residentes

Empresas e
organismos de
cariz
económico

Entidades
sociais
Associações
desportivas e
culturais

Entidades
sociais

Nessa relação com as partes interessadas, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar orienta-se
por um conjunto de objetivos estratégicos onde se destaca:
•
•
•
•

Um concelho sustentável e equitativo;
Um concelho competitivo e inovador;
Um concelho coeso e inclusivo;
Um concelho capacitado e cooperante.

A qualidade, melhoria contínua, integridade e transparência, competência e rigor, eficiência,
respeito e prática da legalidade, assim como a orientação para o serviço público, são valores e
condutas adotados pelo Município.

A Câmara Municipal procura capacitar o Concelho capacitado nos seguintes moldes:
•
•
•
•
•

Fomentar a capacitação institucional no concelho e a afirmação das instituições locais no
contexto regional;
Estabelecer uma relação de contínua cooperação estratégica entre os vários órgãos
autárquicos e as instituições locais;
Garantir o estabelecimento contínuo de parcerias com as juntas de freguesia e o
associativismo local (ensino, cultura, desporto e lazer, ação social);
Impulsionar novas parcerias e assumir uma forte interligação com os empresários locais,
apoiando as várias iniciativas e investimentos nos setores produtivos locais;
Promover uma governação e cooperação interinstitucional, fomentando uma
participação ativa (e se necessário reivindicativa) sobre todas as iniciativas com impacto
no concelho, acompanhando o desenvolvimento das várias intervenções realizadas.

4. INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICOFINANCEIRO

4.1.

Desempenho económico

O Município de Vila Pouca de Aguiar apresentou, entre 2009 e 2014, Resultados Líquidos Positivos,
um desempenho francamente positivo, pois permitiu garantir um elevado nível de investimento,
a par de conseguir um nível crescente de despesas correntes, inerentes à entrada em
funcionamento de um vasto leque de infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento do
concelho, nomeadamente, redes de drenagem e tratamento de águas residuais, rede viária e
equipamentos desportivos.
A saúde financeira do Município pode ser medida pelo Prazo Médio de Pagamentos, que no final
de 2014 se fixou em 29 dias, denotando uma evolução muito positiva face à média dos 308
Municípios, que era de 65 dias.

4.2.

Valor económico direto gerado e distribuído

EC1 Valor económico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais,
indemnizações a trabalhadores, donativos e outros investimentos na comunidade, lucros não
distribuídos e pagamentos a investidores e governos.

VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO
Valor económico direto gerado
Vendas e prestações de serviços

2009

2010

973.901,32

947.066,13

2011
1.494.882,22

2012

2013

2014

1.336.226,81

1.228.250,36

1.304.800,50

Impostos e taxas

1.286.011,42

1.502.038,26

1.810.621,75

2.265.278,08

2.736.818,61

3.046.634,17

Transferências e subsídios obtidos

9.010.182,16

9.105.333,61

8.621.079,54

8.417.884,62

8.097.559,60

7.779.241,78

503.391,68

615.632,92

672.058,36

1.155.429,42

954.710,75

535.978,77

Outros proveitos
Proveitos operacionais
Proveitos financeiros
Resultados extraordinários
Total Gerado

11.773.486,58 12.170.070,92 12.598.641,87 13.174.818,93 13.017.339,32 12.666.655,22
141.163,76

295.822,62

369.295,07

286.490,56

566.359,35

1.274.415,11

1.489.111,49

660.299,48

520.533,04

1.025.617,06

1.209.533,82

853.288,35

13.403.761,83 13.126.193,02 13.488.469,98 14.486.926,55 14.793.232,49 14.794.358,68

Valor económico distribuído
Trabalhadores e corpos gerentes

4.360.965,98

4.476.380,75

4.181.441,67

3.741.660,73

4.162.506,84

4.624.324,81

Fornecedores de bens e serviços

3.936.748,07

3.718.960,51

3.795.556,92

4.321.836,58

4.753.755,09

5.150.641,49

Instituições Financeiras

149.094,25

75.329,01

107.470,60

102.945,27

160.930,39

78.389,83

Valor económico retido

3.351.036,61

3.474.386,32

4.241.002,92

5.247.838,43

4.612.889,63

3.526.808,87

1.605.916,92

1.381.136,43

1.162.997,87

1.072.645,54

1.103.150,54

1.414.193,68

Comunidade
Total Distribuído

13.403.761,83 13.126.193,02 13.488.469,98 14.486.926,55 14.793.232,49 14.794.358,68

(Fonte: Relatórios e Constas de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar)

4.3.

Distribuição de valor

A análise de distribuição de valor cinge-se à repartição entre Trabalhadores e corpos gerentes,
Fornecedores de bens e serviços, Comunidade e Valor Económico Retido.

Analisadas principais rubricas no período em apreço, verificamos um crescimento dos valores
atribuídos aos trabalhadores e corpos gerentes, bem com aos fornecedores de bens e serviços.
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4.4.

Obtenção de valor

No que toca às fontes de obtenção de valor, as transferências e subsídios obtidos são a principal
fonte, representando em média, de 2009 a 2014, 68% do total. Paralelamente e não menos
significativa, está o valor dos impostos e taxas, onde se insere o valor arrecadado no âmbito da
produção de energia renovável no território do concelho aguiarense.

Obtenção de Valor (Euros)
535.978,77
2014
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4.5.

Compromisso do Município para com terceiros

No que respeita ao compromisso do Município para com terceiros, nomeadamente, os
fornecedores correntes, o Prazo Médio de Pagamento (PMP), tem tido uma performance muito
positiva, situando abaixo dos 30 dias no ano de 2014, muito abaixo da média nacional dos 308
Municípios, que se situa em 65 dias.
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Dada a dimensão do Município de Vila Pouca de Aguiar, o peso das transferências do estado e
subsídios obtidos (fundos comunitários), é significativo e essencial para o normal funcionamento
da autarquia. Verifica-se ainda o aumento do peso da contribuição de 2,5% sobre a faturação da
energia eólica no território do concelho, contribuindo para o aumento das receitas provenientes
de impostos e taxas.

5. INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

5.1.Energia

O Pacto de Autarcas é o principal movimento europeu que envolve autarquias locais e regionais
voluntariamente empenhadas no aumento da eficiência energética e na utilização de fontes de
energias renováveis nos respetivos territórios, de forma a combater as alterações climática,
através das seguintes metas:
- Redução de 20% nas emissões de CO2;
- Aumento de 20% nas Eficiência Energética;
- Aumento de 20% na incorporação de Fontes Renováveis na produção de energia.

Após assumir o seu compromisso, o Município de Vila Pouca de Aguiar pretende:

- Superar os objetivos definido pela União Europeia para 2020, de reduzir em pelo menos 20% as
emissões de CO2 no respetivo território;
- Apresentar um plano de ação para a energia sustentável, incluindo um inventário de referência
das emissões que defina o modo de concretizar os objetivos;
- Apresentar um relatório de execução o mais tardar de dois em dois anos após a apresentação
do plano de ação, para fins de avaliação, acompanhamento e verificação;
- Organizar jornadas da Energia, em cooperação com a comissão Europeia e outros agentes, para
que os cidadãos possam beneficiar diretamente das oportunidades e vantagens decorrentes de
uma utilização mais inteligente da energia, e informar regularmente os meios de comunicação
locais sobre a evolução do plano de ação;
- Assistir à conferência anual de Autarcas da União europeia, dando-lhe o seu contributo.

Os consumos de energia da Câmara Municipal devem-se essencialmente à utilização de veículos
municipais e maquinaria vária, e à gestão e manutenção dos diversos edifícios e iluminação
pública

5.2.Água

Inserido na bacia hidrográfica do rio Douro, o concelho possui cursos de água que atualmente
são aproveitados para o abastecimento público, para a rega e para atividades recreativas de
lazer.
Para além da exploração normal de furos e da sua maior vulnerabilidade na época estival, não se
conhecem recursos hídricos afetados negativamente pelo consumo de água.
O abastecimento de água em Vila Pouca de Aguiar é composto por 87 zonas de abastecimento
que perfazem o total de 113 origens de água subterrâneas.
A ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos dispensou a análises de diversos
parâmetros durante os anos de 2011, 2012 e 2013, com possibilidade de renovação, pelo facto
dos níveis dos referidos parâmetros se encontrarem muito abaixo do limite exigido por lei.
A população abastecida é de 13 251 habitantes, sendo que graças ao empenho e constante
inovação ao nível da melhoria contínua da qualidade da água, tem-se verificado uma progressão
positiva no que respeita aos valores indicativos de parâmetros em conformidade na água para
consumo humano distribuída à população.
Incumprimentos registados no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água
Ano
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2013
2014

Nº Incumprimentos
168
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158

Nº Incumprimentos/Ano
170
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154
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5.3. Biodiversidade

A zona sudoeste do concelho de Vila Pouca de Aguiar que abrange a Serra do Alvão encontra-se
inserida na Rede Natura 2000, mais propriamente pelo Sítio PTCON0003-Alvão/Marão, protegido
ao abrigo da Diretiva Habitats (92/43/CEE) e integrado na Lista Nacional de Sítios regida, na
ordem jurídica Nacional, pelo D.L. 140/99 de 24 Abril tal como foi republicado pelo Decreto-lei
n.º49/2005 de 24 de Fevereiro. Esta área natural destaca-se por possuir uma elevada diversidade
biológica e características geomorfológicas/climáticas que criam condições favoráveis para o
aparecimento de espécies de fauna de elevado interesse natural.

Este Sítio apresenta uma área total de 58788ha, dos quais 13495ha (cerca de 31% da área total
ocupada pelo sítio) estão inseridos no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Para além deste,
abrange ainda os concelhos de Amarante, Baião, Mondim de Basto, Peso da Régua, Ribeira de
Pena, Sabrosa, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião e Vila Real, apresentando este último a
maior área de envolvência. O sítio engloba uma grande diversidade de habitats naturais, onde
predominam os carvalhais de carvalho-roble e carvalho-negral (9230) e os matos baixos de
ericáceas e/ou tojos sobre substratos duros (4030), tipo de vegetação que em Portugal apresenta

uma relação máxima à escala mundial entre a diversidade fitocenótica e a área ocupada. São de
destacar as turfeiras (7140), que se caracterizam pela sua singularidade e que a nível nacional
somente ocorrem de forma pontual, e ainda o habitat prioritário constituído por urzais-tojais
húmidos de Erica ciliaris e Erica tetralix e/ou Ulex minor (4020*). Em termos de flora é de
sublinhar a ocorrência do extremamente ameaçado trevo-de-quatro-folhas (Marsilea
quadrifolia), no seu último local de ocorrência em Portugal, e da precária Veronica micrantha.
As regiões montanhosas apresentam uma grande importância como zonas de passagem do lobo
(Canis lupus), sendo a densidade de alcateias nesta zona das maiores do nosso país, juntamente
com as que se verificam nas regiões fronteiriças dos Sítios Montesinho/Nogueira e Serras da
Peneda e Gerês. É um Sítio igualmente relevante para a conservação da fauna aquática e
ribeirinha, sendo de destacar a sua importância para a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), a
lontra (Lutra lutra) e a panjorca (Rutilus arcasii). Ocorrem várias espécies de morcegos
ameaçadas, sendo de salientar uma colónia de hibernação de morcego-rato-pequeno (Myotis
blythii) e de morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum). Relativamente à
herpetofauna, salienta-se a presença do lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e da salamandralusitânica (Chioglossa lusitanica), espécies endémicas da Península Ibérica. De referir ainda a
presença de invertebrados, como a borboleta Euphydryas aurinia e o coleóptero Lucanus cervus,
sendo um dos poucos Sítios de ocorrência conhecida da libélula Oxygastra curtisii.
A informação de base cartográfica utilizada para a delimitação dos habitats naturais e dos limites
dos sítios identificados no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) encontravam-se em
formatos e escalas variadas. Tendo em conta os objetivos do plano e a sua escala de
apresentação (1:100.000), a delimitação final das áreas implicaram simplificações e
generalizações que impedem a sua utilização direta fora do contexto do Plano, sem a respetiva
validação. Consultando os ortofotomapas de 2004 à escala 1:5.000 foram detetadas na área do
concelho discrepâncias na representação cartográfica dos polígonos dos habitats naturais e do
limite do Sítio Alvão-Marão. Em alguns dos habitats naturais analisados foi possível constatar que
estavam desviadas relativamente às manchas de vegetação correspondentes. De forma a corrigir
estas situações, os polígonos dos habitats foram redesenhados de modo a que abrangessem o
mais fielmente possível as manchas de vegetação que correspondiam efetivamente aos valores
naturais identificados. São também propostas desafetações de áreas integradas dentro dos
polígonos dos habitats que possuíam uma ocupação distinta daquela que levou à classificação do
habitat, nomeadamente áreas com ocupação agrícola e urbana. Em relação ao limite do Sitio
Alvão-Marão abrangido pelo concelho foram também feitos pequenos acertos à escala 1:10.000.
O limite inicial do sítio não sofreu grandes alterações sendo apenas ajustado por limites físicos
identificados na cartografia base como caminhos e estradas. Todas estas alterações efetuadas
nos habitats e no limite do sítio foram analisadas e validadas pela entidade que tutela estas áreas
(ICNB).
Nos quadros seguintes são descritos os habitats naturais e as espécies de fauna e flora
identificados para o Sítio Alvão/Marão que efetivamente estão presentes no concelho de
Vila Pouca de Aguiar:

Código

Designação do habitat

Descrição

4030

Charnecas e matos das zonas
temperadas

Charnecas secas europeias

9230

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus
Florestas mediterrânicas caducifólias robur (Carvalho-alvarinho) e Quercus
pyrenaica (carvalho negral)

92A0

Florestas mediterrânicas caducifólias Florestas de Quercus suber (sobreiro)

Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do Dec.Lei n.º 140/99 com a redação dada pelo Dec. Lei n.º
49/2005

Código

Espécie de Fauna

1352

Canis Lupus (Lobo)

1355

Lutra Lutra (Lontra)

1065

Euphydryas aurinia

1259

Lacerta schreiberi (lagarto de água)

1172

Chioglossa lusitanica

Espécies de Fauna constantes do anexo B-II do Dec.Lei n.º 140/99 com a redação dada pelo
Dec. Lei n.º 49/2005

5.4. Emissões, efluentes e resíduos

Atualmente as emissões totais diretas e indiretas de GEE da Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar não estão a ser contabilizadas, embora todos os dias haja emissões resultantes da sua
atividade corrente.
Sendo que as principais atividades responsáveis pelas emissões são o consumo de gás, de
combustível e de eletricidade.

A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar prepara-se para as alterações climáticas
O Climadapat.PT Local resulta de um concurso lançado pela Agência Portuguesa do Ambiente,
tem como objetivo a preparação do país, e de cada região, para as consequências das alterações
climáticas, que vão afetar Portugal no futuro, e é financiado pela iniciativa EEA Grants, com
verbas que vêm da Noruega, Liechstein e Islândia, através de um acordo com o Governo
português.
Não tendo sido possível integrar todas as autarquias portuguesas como beneficiárias diretas
deste projeto, a Câmara Municipal solicitou uma adesão posterior, no sentido de elaborar uma
estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, apesar de não incorporar o
consórcio.
O Município está muito atento e sensibilizado quanto à problemática das Alterações Climáticas
resultantes do efeito de estufa provocado pelas emissões de gases com origem em atividades
antropogénicas. Este problema ambiental é considerado como o mais grave da atualidade a nível
global.
A resposta aos desafios colocados pelas alterações climáticas coloca-se, assim, em duas
vertentes:
•MITIGAÇÃO – visando eliminar as causas antropogénicas que levam às alterações do clima,
através da redução das emissões de gases com efeito de estufa
•ADAPTAÇÃO – visando minimizar os efeitos das alterações do clima na sociedade, através da
criação de condições de resiliência das atividades humanas e dos sistemas naturais
Desta forma, a Câmara Municipal lançou o desafio de caminharmos lado-a-lado com todos os
intervenientes em direção a um futuro melhor e sustentável.
A cobertura de rede de saneamento de águas residuais com encaminhamento para destino final
adequado, tratando o efluente através das ETAR´s, passou de 5% no ano de 2000 a 95% no ano
de 2015, conseguindo desta forma despoluir as lindas de água anteriormente afetadas devido à
falta das infraestruturas.

A gestão de resíduos produzidos pela Câmara Municipal, é tal como acontece com os resíduos
dos restantes habitantes do Concelho efetuada pela RESINORTE no que respeita aos resíduos
diferenciados e pela ECOAMBIENTE relativamente aos resíduos com destino a aterro.
Através de diversas ações de sensibilizações promovidas pelo Município em parceria com a
RESINORTE, assim como com o aumento progressivo dos equipamentos necessários para a
recolha seletiva, a percentagem de reciclagem tem vindo a aumentar, como o demonstra o
seguinte gráfico:
Resíduos recolhidos seletivamente no Concelho
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5.6. Mobilidade sustentável

Embora o plano de mobilidade formal ainda esteja em fase de elaboração, a Câmara Municipal
tem adotado medidas de gestão nos transportes efetuados pelo Município por carro, percurso,
nº de alunos, de forma a economizar combustível e reduzir a poluição ao necessário.

6. INDICADORES DE DESENPENHO SOCIAL

6.1.Caracterização dos trabalhadores
A 31 de Dezembro de 2014 a CMVPA tinha 226 trabalhadores com vínculo à entidade.
Por Cargo/Carreira
O gráfico apresenta a distribuição dos trabalhadores pelos cargos/carreiras nomeadamente
Dirigente Intermédio, Técnico Superior, Assistente Técnico, Assistente Operacional, Informática e
Outros.
Distribuição dos trabalhadores pelas diferentes carreiras
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Os efetivos registados estavam em exercício de funções à data de 31 de Dezembro
de 2014.

•
•

Não se incluem os eleitos locais.

Considerar como providos os cargos cujos dirigentes se encontrem em comissão
de serviço.

•
•

Os membros do GAP/GAV são registados em comissão de serviço, coluna outros.

Analisando o gráfico verificamos que dos 226 trabalhadores, 57%, eram assistentes
Operacionais, 15% estavam na carreira de Assistentes Técnicos, 23% eram Técnicos Superiores e
cerca de 2% dos trabalhadores inseriam-se nas carreiras subsistentes de Informática e Outros 3%.
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Evolução dos Efetivos - Período compreendido entre 2011 -2014
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Fonte: SAGA
Até 2012 o número de Dirigentes intermédios manteve-se constante. A partir dessa data e por
força da restruturação de serviços ao abrigo do Decreto-Lei 305/2009 de 23-10, o número de
Dirigentes Intermédios caiu quase para metade.
Nas carreiras de Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional assistiu- se a um
aumento de trabalhadores de 2011 para 2014 devido ao regresso aos lugares de origem de
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trabalhadores deste município em mobilidade na extinta empresa Municipal Vitaguiar e à
internalização dos trabalhares da mesma empresa.
Contagem dos prestadores de serviços
Prestadores de serviços

Avença; 1

Tarefa; 5

Fonte: SAGA
Em 2014 verificamos que tínhamos um trabalhador no regime de Avença e cinco prestadores de
serviços no regime de tarefa.

Número de trabalhadores por Género
Ao analisarmos o gráfico verificamos que, a 31 de dezembro de 2014, dos 226 trabalhadores, 142
eram homens e 84 eram mulheres ou seja, 63% dos trabalhadores eram do sexo masculino e 37%
do sexo feminino.
Comparativamente com ano 2013 registou-se um ligeiro aumento na taxa de feminização (1,83%).
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Fonte: SAGA Distribuição dos Trabalhadores por Carreira e Género
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Ao analisar o gráfico, verificamos que:

- No cargo de Dirigente Intermédio, 75% eram homens e 25% mulheres;
- Na carreira de Técnico Superior 53,2% eram homens e 46,8% eram mulheres;
- Na carreira de Assistente Técnico, 42,9% eram homens e 57,1% eram mulheres;
- Na carreira de Assistente Operacional, 70,3% eram homens e 29,7% eram mulheres;
- Na carreira de informática 75% eram homens e 25% eram mulheres;
- No Grupo Outros, 75% dos trabalhadores eram homens e 25% eram mulheres.
Verificamos que na carreira de Técnico Superior, e Assistente Técnico há uma alternância
relativamente ao maior número de trabalhadores, enquanto nas carreiras Dirigente Intermédio,
Assistente Operacional, Informática e outros verifica-se um maior número de homens.
A maior discrepância continua a verificar-se nos cargos dirigentes, continuando a ser mais difícil o
acesso a este tipo de cargos por parte das mulheres.
Por Idade
A estrutura etária dos trabalhadores da CMVPA apresenta-se no gráfico abaixo

Estrutura etária dos trabalhadores do MVPA

Fonte: SAGA
Analisando a estrutura etária, constata-se que a grande parte dos trabalhadores tem entre 40 e 64
anos, com maior incidência entre os 50 e 54 anos.
A maioria dos trabalhadores (61,5%) tem 45 ou mais anos.
Destacamos ainda, que a idade média aumentou de 2013 para 2014, tendo passado de 45 para
46,1 anos.
Por Nível Habilitacional
Apresentamos agora a estrutura habilitacional dos trabalhadores da CMVPA, a 31 de dezembro de
2014:

Distribuição dos trabalhadores por nível habilitacional
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Fonte: SAGA
O gráfico apresenta a distribuição dos trabalhadores por nível habilitacional e pela sua análise
verificamos que 53,1% dos trabalhadores tinha até ao 9º ano, 20,4% tinha entre o 11º e o 12º ano
e 26,5% tinha formação superior – Bacharelato, Licenciatura, mestrado e doutoramento.
Infelizmente o panorama das habilitações académicas na CMVPA continua muito “negro”. Como
constatamos o número de trabalhadores com a quarta classe continua a ser muito elevada, isto é,
70 trabalhadores estão neste patamar de escolaridade.
No que respeita à taxa de trabalhadores com formação superior por sexo, verificamos cerca de
11,9% dos trabalhadores são do sexo feminino, e 14,6% do sexo masculino.
Comparativamente com o ano 2013, a estrutura habilitacional dos trabalhadores praticamente
manteve-se. Houve um ligeiro aumento de Técnicos Superiores, passamos a ter nos quadros da
CMVPA de cinco Mestrados e dois Doutorados.
Os anos de escolaridade dos trabalhadores da Câmara Municipal são, em média, de 9,9 anos.
Relativamente à distribuição dos trabalhadores por género e pela leitura do gráfico verificamos
que nos níveis mais baixos de escolaridade é ocupada por homens.
Destacamos o número de mulheres que possuem o 12º ano, com 22 trabalhadores, e o número
de homens com licenciatura, com 28 trabalhadores.
Trabalhadores Estrangeiros
Relativamente aos trabalhadores estrangeiros a colaborar com a CMVPA identificamos um
trabalhador do sexo feminino, enquadrado na carreira de assistente operacional, proveniente da
CPLP.

Contagem dos trabalhadores segundo o nível de antiguidade por cargo / carreira e género
A distribuição dos trabalhadores pelo número de anos ao serviço da Administração Pública está
representada no gráfico seguinte.
Contagem dos trabalhadores segundo o nível de antiguidade por cargo / carreira / e género

Fonte: SAGA
O gráfico representa a distribuição dos trabalhadores pelo número de anos ao serviço da
Administração Pública. Analisando-a verificamos que:
- 23,9% tinham vínculo há menos de 5 anos;

- 6,2% tinham vínculo entre 5 e 10 anos;
- 23,5% tinham vínculo entre 10 e 20 anos;
- 46,5% dos trabalhadores trabalhavam na Câmara há mais de 20 anos.
Resumindo, 53,5% dos trabalhadores tem vínculo com a Administração Pública há menos de 20
anos.
Comparativamente com o ano 2013 antiguidade, em termos médios, a antiguidade aumentou de
17,3 anos para 19,1 anos.

Trabalhadores Portadores de Deficiência
Número de trabalhadores portadores de deficiência
Técnº
Sup.

Assist.

Assist.

Técnº

Op.

T

H

1

4

5

10

M

0

0

0

0

T

1

4

5

10

Fonte: SAGA
O quadro apresenta-nos o número de trabalhadores da CMVPA portadores de deficiência a 31 de
dezembro, por carreira.
Naquela data havia 10 trabalhadores com deficiência declarada, em sede de IRS. Entre eles temos
um técnico superior quatro assistentes técnicos e cinco assistentes operacionais.

6.2.Relações de trabalho

Distribuição de Trabalhadores por relação jurídica de Emprego
A Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, criou novas modalidades de relação jurídica de emprego
público distinguidas entre Nomeação, Contrato de Trabalho em Funções Públicas e Comissão de
Serviço.
De salientar que, a constituição de relação jurídica de emprego por Nomeação passou a ser
exclusiva de apenas algumas carreiras da Função Pública, nas quais a CMVPA não tem
trabalhadores integrados.
No que respeita ao Contrato de Trabalho em Funções Públicas este pode ser estabelecido por
Tempo Indeterminado, a Termo Resolutivo Certo ou a Termo Resolutivo Incerto.
A modalidade de Comissão de Serviço é exclusiva dos cargos de Dirigente superior e Dirigente
Intermédio, sendo que a CMVPA tem somente Dirigentes intermédios.
O gráfico apresenta a distribuição dos trabalhadores por vínculo contratual.
Distribuição dos trabalhadores por vínculo contratual
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Fonte: SAGA
Como vimos anteriormente, a 31 de Dezembro de 2014 trabalhavam na CMVPA 226
trabalhadores. No gráfico 10 podemos ver a sua distribuição pelos diferentes vínculos:

-

90,7% dos trabalhadores tinha Contrato de Trabalho em Funções Públicas por

Tempo
Indeterminado;
0,4% tinha Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo; 5,3% tinha Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto; - 3,5%
estava em Comissão de Serviço.

-

Distribuição de Trabalhadores admitidos ou regressados.
O gráfico seguinte representa a integração ou reintegração de trabalhadores nas carreiras e a sua
forma de admissão.
Distribuição de Trabalhadores Admitidos ou regressados

Fonte: SAGA
Destaca-se, a entrada de trabalhadores através da figura Cedência de Interesse Público, uma vez
que a autarquia recebeu os trabalhadores da Empresa Municipal Vitaguiar, EM., a entrada em
regime de mobilidade interna dentro do mesmo órgão “Intercarreiras e Intercategorias”, de vários
trabalhadores das carreiras de assistente técnico e assistente operacional, bem como a nomeação
em Comissão de Serviço dos dirigentes que se encontravam em regime de substituição.
Saída de trabalhadores durante o ano
De seguida analisaremos os motivos de saída de trabalhadores durante o ano de 2014.

Saída de Trabalhadores durante o ano

Fonte: SAGA
Como podemos ver pela análise do gráfico anterior, a maior saída/mobilidade de trabalhadores
deu-se na carreira de Assistente Operacional (56,3%), seguindo-se os Dirigentes Intermédios
(37,5%) e um técnico de informática (6,3%).
No que respeita aos motivos, salienta-se:
87,5% Outros motivos (licença sem remuneração / mobilidade interna
Intercarreiras e Intercategorias dentro do mesmo órgão / Cessação de regime de
substituição que passou para regime de nomeação em comissão de serviço;

•

•

6,3% Por reforma / aposentação;

•

6,3% Cessação da comissão de serviço/regresso ao lugar de origem;

A taxa de variação do número de trabalhadores a dezembro de 2013 e de 31 de dezembro de 2014
foi de, -27,3%.
Ao longo do ano 2014, como mostra o gráfico, aposentou-se um trabalhador assistente
Operacional.
Comparativamente com o ano 2013 aposentaram-se menos 3 trabalhadores.
Postos de Trabalho previstos no Mapa de Pessoal e não ocupados
O gráfico apresenta-nos os postos de trabalho que foram previstos no para o ano 2014, mas que
não foram ocupados

Postos de trabalho previstos e não ocupados

Fonte: SAGA
À semelhança do que aconteceu nos dois últimos anos, em 2014 ficaram por ocupar lugares
previstos no Mapa de Pessoal. Analisando o gráfico verificamos que ficaram por ocupar 9 lugares
na carreira de Assistente Técnico, 3 lugares na carreira de Assistente operacional e um lugar na
carreira de informático.
Os lugares não foram ocupados por condicionalismos legais. À semelhança do que aconteceu em
2013, só foram recrutados trabalhadores inscritos no IEFP, ao abrigo das medidas de promoção do
emprego, CEI, CEI +, Estágio Emprego e vida emprego.
Mudanças de situação durante o ano
As mudanças de situação só poderão ter 5 origens: por alteração do posicionamento
remuneratório por opção gestionária, por exceção ou por regra; alteração obrigatória do
posicionamento remuneratório, consolidação da mobilidade na categoria, por Procedimento
Concursal ou por Promoção.
Em 2014 não se verificaram mudanças de situação.

