Plano Municipal de Obras
2016-2018

MUNICÍPIO DE VILA
POUCA DE AGUIAR

1. Obras municipais - criar e fixar valor acrescentado
O Plano de Obras Municipais de Vila Pouca de Aguiar pretende demonstrar quais os investimentos previstos para o
Município nos próximos anos, pretendendo-se a promoção de dinâmicas de grande eficácia no que concerne à criação e
melhoria das infraestruturas, resultando numa inegável melhoria das condições de vida das populações.
A concretização deste plano irá permitir aos cidadãos do concelho usufruir de um conjunto de infraestruturas e serviços
que contribuem para a qualidade de vida das populações: acessibilidades, redes de abastecimento de água para
consumo e drenagem de águas residuais, equipamentos e serviços de apoio à cultura, ao desporto, ao turismo, à
educação, equipamentos e serviços de apoio ao nível social, estruturas e infraestruturas empresariais, bem como
espaços urbanos e rurais requalificados.
A nossa visão para o futuro de Vila Pouca de Aguiar é clara: pretendemos que o nosso município se afirme, no
panorama nacional, como exemplar, dinâmico, atrativo para investir, viver e visitar.
Para cumprimento deste objetivo, encontra-se definida uma estratégia de desenvolvimento do concelho de Vila Pouca
de Aguiar assenta em 4 objetivos estratégicos: um concelho sustentável e equitativo; um concelho competitivo e
inovador; um concelho coeso e inclusivo; um concelho capacitado e cooperante.
No âmbito destes objetivos, o Município de Vila Pouca de Aguiar definiu, em termos de execução de obras municipais,
10 domínios de intervenção.
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3. Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas (PARU)
O Plano de Acão para Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar e Pedras
Salgadas assume-se como um documento operacional de projetos/ações que,
estando incluídos na estratégia municipal de investimento, visam quer a
valorização, quer a requalificação ambiental e urbanística do centro urbano
numa lógica de complementaridade e sustentabilidade.
Este plano abrange uma superfície de cerca de 147ha enquadrando o núcleo
urbano de Vila Pouca de Aguiar e uma superfície de cerca de 68ha
correspondente ao Núcleo Histórico de Pedras Salgadas.
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3. Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas (PARU)
Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar

Requalificação da zona envolvente ao Quartel de Bombeiros
O projeto prevê a criação de acessibilidades adequadas aos veículos de combate a
incêndios, compatibilizando arranjos urbanísticos com a criação de espaços verdes,
passeios, iluminação pública e rede de infraestruturas.
O quartel de bombeiros de Vila Pouca de Aguiar foi construído no âmbito do QREN,
tendo o mesmo sido financiado pelo POVT. A conclusão do quartel de bombeiros data
de setembro de 2015, contudo será necessário imprimir alguma dignidade ao espaço
público que o envolve, pelo que esta intervenção se revela de carácter fundamental
para o harmonioso desenvolvimento urbano de Vila Pouca de Aguiar.
Investimento previsto: 362 milhares de euros
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Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar
Requalificação Urbanística da Rua do Castanheiro Redondo
O projeto contempla a alteração de pavimento, das vias e passeios,
construção de uma zona de estacionamento com acesso pedonal e
automóvel na zona dos Lavadouros, com a execução de muros,
pavimentação.
Investimento previsto: 250 milhares de euros
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Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar
Requalificação da Rua 1º de Maio
O projeto engloba a ligação do arruamento à Av. da Noruega, possibilitando a circulação automóvel entre estes dois
arruamentos, indo de encontro ao definido no Plano de Circulação do Núcleo Urbano de Vila Pouca de Aguiar.
Pretende-se ainda com esta intervenção o arranjo do pavimento, da via e passeios de forma a dar condições de
acessibilidades às edificações recentemente reabilitadas, bem com o ao Jardim-de-infância de Vila Pouca de Aguiar.

No que concerne a este arruamento, o município verificou uma dinâmica ativa ao nível do investimento privado, pois
tem-se verificado a requalificação do edificado existente, existindo neste momento uma vivenda em finalização de
construção e várias remodeladas com reabilitação do exterior.
Investimento previsto: 180 milhares de euros
Requalificação da Rua Dr. Mota Pinto
O Projeto prevê a requalificação do arruamento, definindo a zona de circulação automóvel, passeios e zona de
estacionamento de forma adequada, de apoio ao terminal rodoviário, bem como ao restaurante aí existente. No que
concerne a este arruamento, o município verificou uma dinâmica ativa ao nível do investimento privado, pois tem-se
verificado a requalificação do edificado existente, havendo neste momento várias habitações remodeladas com
reabilitação do exterior.
Investimento previsto: 145 milhares de euros
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Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar
Requalificação Urbanística do Bairro das Barreiras
O projeto contempla a alteração de pavimento das vias e passeios com criação de
espaços multifuncionais. Está prevista também a requalificação dos lavadouros, a
criação de estacionamento numa zona onde vai ser demolido um edifício em
ruína e a criação de espaços verdes.
Investimento previsto: 375 milhares de euros
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Regeneração Urbana de Vila Pouca de Aguiar
Requalificação da Rua Duque D'Ávila e Bolama e criação de espaço multifuncional
O projeto pretende a adaptação do arruamento ao definido no Plano de Circulação do Núcleo
Urbano de Vila Pouca de Aguiar, bem como criação de um espaço multifuncional, inserido no
núcleo histórico, permitindo criar uma bolsa de estacionamento, que facilite o acesso à zona
comercial, bem como promover a multifuncionalidade deste espaço. A Rua Duque D'Ávila e
Bolama, sendo a rua mais central de Vila Pouca de Aguiar, possuiu o parque habitacional, no
seu conjunto, mais antigo, do centro histórico de Vila Pouca de Aguiar. Têm-se verificado,
recentemente, várias intervenções de reabilitação de fachadas destes edifícios que compõem o
núcleo histórico de Vila Pouca de Aguiar, além de que estão previstas, em Plano de Pormenor,
várias intervenções de reabilitação do edificado existente.

Investimento previsto: 350 milhares de euros
Requalificação da Rua Trás das Tulhas e da Rua Eng.º Fernando Seixas
O projeto irá permitir a requalificação de rua automóvel e pedonal. A intervenção neste
arruamento revela-se fundamental como complemento aos Planos de Pormenor.
Investimento previsto: 50 milhares de euros
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Regeneração Urbana de Pedras Salgadas
Requalificação Funcional da Zona Ribeirinha de Pedras Salgadas
O projeto procura assegurar a articulação do rio Avelâmes ao Parque Termal de Pedras Salgadas e deste à Vila,
promover um espaço de lazer contínuo junto ao rio e ao Parque para usufruto da população e permitir hábitos de vida
saudável. Pretende, igualmente, promover um conceito de desenvolvimento urbano sustentável. A intervenção está
prevista ser desenvolvida em duas fases.
Investimento previsto: 850 milhares de euros
Requalificação do Largo do Toural e da Zona envolvente à Capela do Tronco
O projeto que visa a requalificação do espaço público do Largo do Toural, majorando as
articulações com a Capela do Tronco e o centro da Vila. Articulação do adro da Capela do
Tronco e parque arbóreo envolvente com o Largo do Toural e deste com o centro da Vila,
criando um espaço público diversificado e articulado funcionalmente. Pretende-se reabilitar o
espaço que envolve não só a Capela do Tronco, mas também o espaço que envolve a casa
mortuária. Porém é fundamental também requalificar o extrato arbóreo existente, bem como
um espaço que apraz o convívio e lazer para a população da Vila Termal de Pedras Salgadas. Por
outro lado, no que respeita ao Largo do Toural, salientamos a intervenção no Centro Social
Nossa Senhora de Lurdes, bem como as intervenções ao nível do edificado existente.
Investimento previsto: 475 milhares de euros
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4. Mobilidade Urbana e Acessibilidades
A promoção de uma maior acessibilidade e mobilidade urbana no Município de Vila Pouca de Aguiar é um dos objetivos
que o executivo camarário pretende alcançar, não só através de um investimento nas estruturas rodoviárias, mas
também, e perante a crise ambiental e energética que se vive, através da criação de um plano de Ação de Mobilidade
Urbana Sustentável da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (PAMUS).
PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega - Este
documento traduz-se como um importante plano de coordenação e concertação de sinergias dos Municípios do Alto
Tâmega, que visa:
•
•
•
•

Melhoria da eficiência e eficácia do transporte de pessoas e bens;
Promoção de uma harmoniosa transferência para modos de transporte mais limpos e eficientes;
Garantia de um sistema de acessibilidades transporte mais inclusivo;
Redução do impacto negativo do sistema de transportes sobre a saúde e a segurança dos
cidadãos, em particular, dos mais vulneráveis;
• Redução da poluição atmosférica, do ruído, das emissões de gases com efeito de estufa e do
consumo de energia.
No âmbito deste projeto irá ser criado um interface modal na Central de Camionagem de Vila Pouca
de Aguiar, permitindo ainda a requalificação do espaço.
Investimento previsto: 450 milhares de euros
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4. Mobilidade Urbana e Acessibilidades
Acessibilidades entre freguesias / aldeias
Em termos gerais, estão previstas intervenções de melhoria das acessibilidades entre freguesias e entre aglomerados
rurais, sendo os exemplos de intervenções, desde já previstos, os seguintes:
• Pavimentação da estrada de Cidadelha de Jales a Alfarela de Jales;

• Repavimentação a betuminoso da Estrada Municipal de Gouvães até ao Pinduradouro;
• Repavimentação da ligação Filhagosa a Revel;
• Repavimentação da estrada de Gouvães à Povoação;
• Pavimentação do caminho de ligação de Pinduradouro a Viduedo;

• Caminho do Plame e caminho das Poças em Rebordochão;
• Pavimentação do acesso ao Santuário da Nossa Senhora da Conceição em Capeludos de Aguiar;
• Pavimentação da ligação Vilarinho de S. Bento a Freixeda;
• Pavimentação da ligação de Quintã de Jales a Cerdeira de Jales;

• Pavimentação da ligação de Cabanes a Pensalvos;
• Pavimentação da ligação de Campo de Jales a Cerdeira Jales.
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5. Rede Escolar
O Município de Vila Pouca de Aguiar pretende considerar a realidade atual do sistema educativo do concelho,
identificando carências e situações de excesso de oferta. A construção de uma base de conhecimentos sólida e coerente
permite partir para a elaboração de um diagnóstico rigoroso e objetivo, do qual emanam as ações a adotar, tendo em
vista corrigir as situações de disfunção pontual, da Rede de Equipamentos de Ensino do Concelho.

Renovação das infraestruturas de formação e ensino no Concelho de Vila Pouca de Aguiar
O Município criou o projeto de desenvolvimento das infraestruturas de formação e ensino, visando intervir nas
infraestruturas educativas do ensino básico e secundário, e que vai abranger a Escola Básica e Secundária de Vila Pouca
de Aguiar e a Escola Básica de Campo de Jales, tendo os seguintes objetivos:

• Adequação da rede de estabelecimentos;
• Adequação das ofertas educativas à procura efetiva;
• Requalificação e modernização do Parque Escolar do 1º, 2º e 3º ciclo;
• Promoção de uma gestão eficiente e eficaz dos recursos educativos disponíveis.
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Renovação das infraestruturas de formação e ensino no Concelho de Vila Pouca de Aguiar
Requalificação da Escola Básica de Campo de Jales

O projeto visa a resolução dos mais variados problemas nos dois edifícios escolares e nos respetivos recintos de recreio
exterior Este projeto contempla também medidas de correção dos espaços com vista à segurança e à adequação de
acessibilidades dos utentes.
.
Por seu lado, ainda no recinto envolvente da
escola básica de Campo de Jales, será
remodelado o espaço desportivo criando um
Pavilhão Desportivo, uma estrutura com o
objetivo de permitir a prática desportiva
principalmente
no
âmbito
das
ações
desenvolvidas pela Escola EB1 e pelo Pré-Escolar
de Campo de Jales. Esta estrutura será ainda
colocada à disposição de toda a comunidade
escolar do Concelho de Vila Pouca de Aguiar.
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Renovação das infraestruturas de formação e ensino no Concelho de Vila Pouca de Aguiar
Requalificação da Escola Básica e Secundária de Vila Pouca de Aguiar
O projeto contempla múltiplas intervenções em variadíssimas estruturas e
equipamentos, tais como, remoção e substituição das coberturas em
chapa de fibrocimento; recuperação de fachadas, reparação de infiltrações
nos edifícios, bem como medidas de correção dos espaços com vista à
segurança, comodidade e à adequação de acessibilidades dos utentes.
Investimento previsto: 900 milhares de euros

No âmbito ainda da Rede Escolar, o Município irá efetuar intervenções na
área exterior do Jardim-de-infância de Soutelo de Aguiar, nomeadamente
através da colocação de piso adequado para crianças brincarem, bem
como colocação de equipamento lúdico, capaz de proporcionar
momentos de lazer e convívio aos seus alunos.
Investimento previsto: 20 milhares de euros
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5. Eficiência energética nas infraestruturas públicas
Eficiência Energética dos Edifícios da Autarquia
O Município de Vila Pouca de Aguiar pretende investir na eficiência energética dos edifícios, nomeadamente através de
uma gestão inteligente da energia e utilização das energias renováveis nas infraestruturas públicas.
Esta é uma prioridade para o Município, pois prevemos que as medidas que irão ser implementadas, a longo prazo, irão
ser benéficas para o ambiente e irão trazer poupanças a nível económico.
Assim, prevê-se a realização de intervenções em edifícios tais como, Cineteatro Municipal, Biblioteca Municipal, Casa da
Cultura, Museu Municipal, entre outros.
Investimento previsto: 1 milhão de euros
Eficiência Energética na Iluminação Pública
Para além das medidas a nível de equipamentos, podemos também salientar a melhoria de eficiência energética na
iluminação pública do concelho.
Através desta medida pretende-se uma efetiva redução dos consumos de energia associados à iluminação pública sem
perda dos níveis de efetivos de iluminação adequados a diferentes situações
Investimento previsto: 200 milhares de euros
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7. Abastecimento de Água e Saneamento
O Município pretende dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver, nomeadamente a nível de
abastecimento de água e saneamento, para que estas infraestruturas possam chegar a todos os munícipes.
Destacamos as seguintes obras que prevemos executar, caso sejam aprovados os financiamentos comunitários
(POSEUR), no que respeita a drenagem de águas residuais:
Coletores de águas residuais - subsistema de Vilarinho de S. Bento
Os trabalhos serão realizados na localidade de Adagoi.
Investimento previsto: 200 milhares de euros

Coletores de águas residuais - subsistema de Bragado
Esta intervenção abrange a Rua da Lage do Monte, Rua do Lubrim e Travessa do Lugar no Bragado.
Investimento previsto: 158 milhares de euros
Drenagem de águas residuais - subsistema de Capeludos
Esta obra será executada na Rua da Pizaria em Capeludos.
Investimento previsto: 50 milhares de euros
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7. Abastecimento de Água e Saneamento
Coletores de águas residuais - subsistema de Soutelo de Matos
Esta intervenção abrange a Rua do Bairro Novo e Rua da Ribeira de Além em Soutelo de Matos.
Investimento previsto: 33 milhares de euros
Coletores de águas residuais - subsistema de Sabroso
Este subsistema integra a execução de obras no Bairro do Celeiro, E.N.2, Rua do Pombal, Rua Quinta da Regada em
Pedras Salgadas, Rua da Regada e Rua da Soutaria em Vila Meã, E.N.2 em Sampaio e Bairro das Hortinhas em Sabroso.
Investimento previsto: 580 milhares de euros
Coletor de águas residuais - subsistema de Vilarelho

Encontra-se prevista a execução de um coletor na Rua da Fonte em Vilarelho.
Investimento previsto: 56 milhares de euros
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7. Abastecimento de Água e Saneamento
Coletores de águas residuais - subsistema de Vila do Conde
Esta intervenção será executada na Rua da Silveira e Rua da Olga em Vila do Conde.
Investimento previsto: 89 milhares de euros

Coletor de águas residuais - subsistema de Guilhado
A intervenção será efetuada na Rua do Quelho em Guilhado.

Investimento previsto: 42 milhares de euros

Coletores de águas residuais - subsistema de Cidadelha de Aguiar

A obra será executada na E.N. 2 de Nozedo.
Investimento previsto: 84 milhares de euros
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7. Abastecimento de Água e Saneamento

Drenagem de águas residuais - subsistema de Eiriz
Esta intervenção ocorrerá na localidade de Soutelinho do Monte.

Investimento previsto: 400 milhares de euros

Coletor de águas residuais - subsistema de Quintã de Jales
O coletor será executado no Caminho do Curvil em Quintã de Jales.
Investimento previsto: 29 milhares de euros

Coletores de águas residuais - subsistema de Campo de Jales
As intervenções decorrerão na Rua do Cruzeiro, E.N.212 e Rua do Velho Bom em Campo de Jales.
Investimento previsto: 250 milhares de euros
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7. Abastecimento de Água e Saneamento
Coletor de águas residuais - subsistema de Tourencinho.
Intervenção no coletor da E.N. 2 de Soutelo de Aguiar e Bairro do Paçoleiro em Tourencinho.
Investimento previsto: 30 milhares de euros
Abastecimento de água
Substituição de conduta de água em Tinhela de Cima
Investimento previsto: 18 milhares de euros
Substituição da conduta de abastecimento de água em Quintã de Jales
Investimento previsto: 100 milhares de euros
Substituição de conduta adutora de água – Afonsim
Investimento previsto: 6 milhares de euros
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8. Reabilitação de Aglomerados Rurais
No âmbito da reabilitação dos aglomerados rurais encontra-se prevista a realização de obras de reabilitação das aldeias,
quer a nível de qualidade de vida da população, quer no melhoramento dos espaços públicos e de utilização coletiva.
Trata-se da requalificação urbanística das aldeias, trazendo significativas benfeitorias para a vida dos habitantes, visando
também o melhoramento das infraestruturas de águas pluviais, os jardins, a colocação de mobiliário urbano para
facilitar a circulação de pessoas e mobilidade de veículos.
Em termos gerais estão previstas intervenções na generalidade dos aglomerados rurais, sendo os exemplos de
intervenções previstos, os seguintes:
• Requalificação do Largo de Bornes - Arranjo Urbanístico em frente à Igreja de Bornes por via da demolição de
habitação;
• Requalificação do Largo da Capela em Sabroso de Aguiar;
• Requalificação do Largo envolvente da Escola e Igreja em Valoura;
• Requalificação do Largo do Eirô em Raiz do Monte;
• Requalificação do Largo em Nozedo no cruzamento com a EN2;
• Requalificação do Largo de Telões.
Ainda no âmbito das intervenções em aglomerados rurais está prevista a execução de obras de melhoramentos das
condições de acessibilidade no interior dos aglomerados rurais, as quais estão devidamente sinalizadas no âmbito dos
protocolos estabelecidos com a Iberdrola, de acordo com o Plano de Ação de Compensação Socioeconómica, relativo
aos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, onde se encontra previsto o financiamento de
várias ações desenvolvidas pelo município de Vila Pouca de Aguiar referentes às contrapartidas.
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9. Modernização Administrativa

A Câmara Municipal pretende a implementação de um conjunto de atividades centradas no aumento da eficiência e
qualidade dos bens e serviços disponibilizados pelo Município, com o objetivo de facilitar a relação dos cidadãos com a
Câmara Municipal, para além de proporcionar uma maior conforto e comodidade aos utentes.
A CIM do Alto Tâmega foi pioneira na implementação de um projeto de modernização administrativa, através de uma
candidatura ao Sistema de Apoios à Modernização Administrativa.

Neste município foi implementada a loja do cidadão e foi
requalificado o serviço de atendimento da câmara municipal,
visando criar condições para uma Autarquia mais eficiente e
eficaz, com vantagens para os cidadãos, reduzir os custos,
qualificando o atendimento aos cidadãos e melhorando o acesso
por parte destes a esses serviços.
Investimento previsto: 500 milhares de euros
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10. Habitação Social
Reabilitar para repovoar e desenvolver socialmente
As políticas sociais de habitação são compostas por medidas de apoio que visam a valorização da qualidade de vida da
população. As autarquias têm competências ao nível da promoção da habitação social e da gestão do património
municipal de habitação. Reabilitar e promover a habitação social é uma prioridade que contribui para o
desenvolvimento e crescimento do nosso concelho, pois uma família “forma-se” dando-lhes condições de crescimento.
Podemos salientar as seguintes medidas infraestruturais de apoio social habitacional que irão ser implementadas:

• Melhorar as condições de acessibilidade ao novo Bairro
social da Brangada;
• Reabilitar habitações no Bairro do Molar e o Bairro Dr.
Sá Carneiro;

• Criar condições de alojamento de apoio temporário a
pessoas carenciadas.
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11. Desenvolvimento socioeconómico e potencialização de recursos
O Município tem vindo a definir como prioridade a implementação de políticas socioeconómicas, demográficas e de
emprego, alicerçadas na participação da comunidade e na mobilização dos vários agentes e atores locais, através do
aproveitamento e potencialização do novo ciclo de financiamento comunitário (2014-2020).
Entre outras intervenções, estão previstas as seguintes intervenções infraestruturais:

• Restaurar as coberturas no Mercado Municipal em Vila Pouca de Aguiar;
• Reabilitar o estradão da Falperra;
• Executar trabalhos de beneficiação no edifício do polo 1 no Centro Interpretativo de Tresminas;

• Criar um picadeiro exterior no Centro Hípico das Romanas em Pedras Salgadas;
• Reforçar e qualificar a área de Acolhimento Empresarial do Parque Empresarial de Vila Pouca de Aguiar.
Quanto à defesa da floresta contra incêndios é pretensão:
• Criar um acesso ao ponto de água da Barragem do Pinhão;
• Criar um acesso ao Ponto de água do Alto da Perdilheira em Tinhela de Baixo;
• Criar um acesso ao ponto de água de Vilela da Cabugueira desde a EM 549.
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12. Intervenção da Administração Direta

O Município de Vila Pouca de Aguiar tem como um dos seus principais objetivos garantir e disponibilizar infraestruturas
que permitam uma boa qualidade de vida, nomeadamente, vias de comunicação, mobiliário urbano, limpezas,
sinalização rodoviária, entre outros.
Os serviços de Administração Direta são um setor fundamental para o cumprimento desse objetivo.
Estes serviços contemplam o setor de manutenção de instalações municipais, o setor de obras da administração direta,
o setor de empreitadas, o setor de águas e o setor de iluminação e energia.
Pretendemos garantir a continuidade de uma eficiente utilização dos recursos disponibilizados, tendo como princípios
orientadores a competência no serviço prestado.
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