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Orçamento, Plano de Actividades e  

Plano Plurianual de Investimentos 2009 
 

 

 

Para apreciação e aprovação, apresentamos as propostas de orçamento e Plano 
de Actividades para 2009 e o Plano Plurianual de Investimentos para 2009 e 
seguintes, elaborados nos termos da lei e que são presentes à Assembleia 
Municipal para as respectivas decisões. 
 

1- Orçamento 

 

O orçamento proposto para o ano de 2009 apresenta o valor de 27.791.000 de 
euros. 
 
Trata-se de um valor superior ao do ano anterior para nos deixar mais margem de 
manobra já que, apesar de haver ainda uma certa indefinição sobre os fundos 
comunitários, as verbas do QREN irão fluir mais em 2009.  
 
O orçamento permite o encerramento de várias obras em curso, e de algumas até 
concluídas, o arranque garantido de outras, e deixa em aberto a possibilidade de 
execução de um outro pacote que carece ainda de garantia mais segura de 
financiamento.  
 
Um orçamento num Município como o nosso, com 135 localidades, com duas 
vilas e dos mais extensos do país, é sempre um orçamento restritivo. Mesmo que 
defina muitas obras, nunca cobre as necessidades. Mas um orçamento que tem 
que realizar obras como é exemplo o Centro Escolar de Montalegre e a 
beneficiação da rede viária proposta, carrega só por isso um esforço financeiro 
próprio muito elevado porque o financiamento do QREN que se vier a conseguir 
exige um encaixe de 35, 40% e nalguns casos até 50% de fundos próprios. 
 
Por isso temos que ser muito rigorosos para conseguirmos o melhor 
aproveitamento do QREN para criar infra-estruturas para as próximas gerações, 
mas garantindo o equilíbrio da intervenção solidária em todo o território e em 
todas as áreas de actuação, como sejam as pequenas obras nas freguesias, os 
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apoios crescentes na educação e na cultura, no desporto, na acção social , na 
protecção civil ou na promoção dos produtos locais e do fomento da actividade 
económica. 

 

 

As receitas correntes estão previstas como determina a lei e muito próximo, 
como sempre, daquilo que será a realização financeira final.  
 
Apresentamos uma previsão de 14.620.758 euros. Há um pequeno aumento das 
receitas do Estado em relação ao ano anterior. A batalha pela Derrama da EDP 
continua e temos forçado o Governo e os serviços dos impostos, havendo uma 
determinação recente do Secretário de Estado da Administração Local a “exigir” o 
apuramento urgente aos serviços do fisco. 
 
Estas receitas continuam a cobrir as despesas correntes, apesar de todos os anos 
termos aqui novas responsabilidades como vai acontecer com as transferências 
do pessoal auxiliar das escolas. E este princípio, que é considerado muito 
importante e que serve para aferir o equilíbrio financeiro das contas, não se 
verifica em muitas autarquias do interior e da nossa dimensão.  
 
Precisamos de aumentar as receitas do IMI, mas pela via da avaliação das casas 
antigas. Mas este ano isso não se irá verificar porque as taxas, por deliberação 
desta assembleia e seguindo as orientações do Governo, vão baixar. De qualquer 
forma, quero anunciar aqui que a campanha lançada o ano passado para que os 
clandestinos fizessem a inscrição matricial, vai ter consequências. Estamos a fazer 
um levantamento, por aldeia, dos artigos, dos proprietários e dos valores pagos e 
preparem-se os infractores porque não é justo uns pagarem e outros não. Pois, se 
todos pagarem, podemos todos pagar menos.  
 
A EHATB já possui mais do que equivalente a um parque de 10 torres para cada 
Câmara e está a crescer com novas e importantes parcerias , pelo que só daqui a 
cinco ou seis anos é que as autarquias verão verdadeiramente reforçados os 
dividendos.  
 
As tarifas da água, do saneamento e dos resíduos sólidos, apesar de não cobrirem 
as despesas, não vão ter alteração para já e, se se vier a verificar alguma medida 
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nesta matéria, será apenas na tarifa de saneamento que é a que está mais longe 
da realidade. A componente social destes preços está expressa nos regulamentos 
e vai ter que se manter.  
 
Vale-nos, como sempre, o FEF. Queixamo-nos muito do poder central, mas o que 
seria da nossa terra sem o poder local e sem as receitas que esse fundo nos dá de 
cerca de 10 milhões de euros por ano?       
 
As despesas correntes previstas somam 12.979.900 euros, com um acréscimo 
apenas do valor que vamos ter de pagar aos funcionários das escolas. Vamos ter, 
portanto, uma despesa igual à do ano anterior em termos de montante, mas que 
representa um decréscimo se tivermos em conta a inflação. Haverá cada vez 
maior severidade neste capítulo das despesas.  
 
É preciso dizer que muitas destas despesas são obrigatórias e não é possível 
diminui-las porque há exigências que nós temos com a educação e porque há 
compromissos sociais que se fossem alterados colocariam as associações, os 
clubes, as instituições de solidariedade social e a própria promoção do concelho 
em causa. O protocolo com as  instituições da lavoura, para o apoio aos nossos 
agricultores vai manter-se e representa cerca de 200 mil euros. 
 
Há uma forte componente em despesas de pessoal, mas estamos aquém dos 
limites legais. Somos mesmo das Câmaras do país com melhor rácio das despesas 
em pessoal relativamente às despesas totais. E as despesas em pessoal 
representam muita mão de obra em iniciativas e obras que se desenvolvem por 
todo o concelho. 
 
Também os combustíveis, as máquinas, as reparações são transformadas em 
investimento pelo apoio às freguesias e pelas obras que fazem por todo o lado. 
 
As receitas de capital somam 13.170.242, acompanhando a tendência de algum 
crescimento com o financiamento de obras do QREN. 
 
Estão aqui incluídas as receitas do Estado, as do QREN e ainda verbas do Quadro 
Comunitário anterior em débito. 
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Há a previsão da receita da verba de alguns terrenos e das escolas, que já estão 
todas legalizadas. 
 
As despesas de capital totalizam 14.811.100 euros. 
 
Estão aqui incluídas as obras em dívida e para encerrar, as que estão iniciadas e se 
prolongam para 2009 e as que iremos lançar, respeitando critérios de prioridade 
atribuídos à educação, à rede viária e à coesão social. 
 

2 – Plano de Actividades 

 

O Plano de Actividades mantém uma série de despesas correntes obrigatórias que 
têm a ver com o funcionamento da Câmara e com muitos apoios a várias 
iniciativas e instituições. 
 
É, como o Plano de Investimento e o Orçamento, um plano que prevê a abertura 
para novas acções que possam surgir. Mas os compromissos assumidos e as 
dificuldades financeiras apenas permitirão outras acções se lhes atribuirmos 
necessidade imperiosa pela sua imprevisibilidade ou por as considerarmos de 
grande imaginação e valioso alcance social.  
 
Podemos resumir, com algumas ligações ao Plano Plurianual de Investimento, as 
seis áreas mais importantes do nosso planeamento. 
 
1 – Protecção Civil 

 

 

Prevê-se a continuidade dos apoios aos bombeiros. Este ano assumimos o 
pagamento necessário para o funcionamento das equipas de intervenção 
permanente em Salto e em Montalegre. É melhor serviço que prestamos aos 
nossos cidadãos na área do socorro, mas são 10 postos de trabalho que 
garantimos. 
 
E para não perdermos nenhum dos 35 postos de trabalho das brigadas de 
sapadores, a Câmara decidiu também financiar essas equipas no necessário para 
proceder aos pagamentos dos vencimentos, ganhando a Câmara poder de 
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planeamento do trabalho, acompanhamento e fiscalização dessas brigadas, que 
tão importantes serviços podem fazer na área das florestas. 
 
Fica disponibilidade orçamental para o acerto de contas final relativamente ao 
quartel dos Bombeiros de Salto. 
 
De salientar ainda, nesta área, o funcionamento do gabinete florestal da Câmara 
Municipal. 
 
Verbas comprometidas: 
 
Bombeiros de Montalegre ........................................................  55.000. 
 Apoio Geral e Protecção Civil ........................  20.000. 
 Equipas Intervenção Permanente .................  35.000. 
 
Bombeiros de Salto ..................................................................  55.000. 
 Apoio Geral e Protecção Civil ........................  20.000. 
 Equipas Intervenção Permanente .................  35.000. 
 
Seguro de Bombeiros ...............................................................  15.000. 
 
Brigadas de Sapadores .............................................................  40.000. 
 
 TOTAL ...................................  165.000. 

 
 
No PPI contam ainda os seguintes investimentos. 
 
Caminhos Florestais .................................................................  70.000. 
 
 TOTAL ...................................  70.000. 
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2 – Educação 

 
As medidas na área da educação constituem uma grande reforma do sector e 
uma das mais importantes que este governo está a levar a cabo. A Câmara 
assume-se parceira do governo na implementação desta reforma com o sentido 
de termos melhor educação para os nossos alunos. 
 
Têm sido elevados os investimentos nesta área, ano após ano. Em obras, mas 
também na melhoria dos serviços prestados. 
 
Gastamos cerca de 9.000 euros por dia em transportes escolares! 9.000 euros! 
 
Temos escolas com os equipamentos necessários e confortáveis, com 
aquecimento. Asseguramos o prolongamento até às 18H00 para apoiar os pais 
que trabalham. 
 
Oferecemos os livros aos alunos carenciados e pagamos os transportes de alunos 
deficientes para escolas fora do concelho. Levamos os alunos do 1º ciclo ao 
Jardim Zoológico e ao Oceanário e oferecemos um espectáculo de circo. 
Apoiamos as iniciativas do Carnaval e outras. 
 
Para além das disciplinas de inglês, educação física e música, oferecemos, a custo 
exclusivo da Câmara, a iniciação à informática. 
 
A Câmara dá às escolas, para aquisição de material de desgaste e informático para 
os alunos do 1º ciclo 18 euros, e para os alunos do pré-escolar 10 euros, 
substituindo-se àquilo que em todo o lado cabe aos pais. 
 
Assinamos com o Ministério da Educação o protocolo de transferência de 
competências na área da educação e, a partir de Janeiro, a Câmara assume o 
pessoal auxiliar dos agrupamentos de Montalegre e do Baixo Barroso e ainda a 
conservação dos edifícios. E fazemos isto porque um autarca que defende a 
descentralização e a regionalização não pode dizer não quando o governo nos 
oferece o exercício de novas competências. 
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As autarquias locais gerem melhor a nível local do que o Governo. Fazemos mais 
com o mesmo dinheiro e com isso ganha o Estado, ganham os cidadãos. 
 Estamos aqui para trabalhar e para darmos um apoio cada vez maior nesta área 
essencial para o futuro do país. 
 
 Verbas comprometidas: 
 
Transportes escolares-contratos e Juntas ................................  800.000. 
Transportes escolares Câmara .................................................  500.000. 
 Pessoal 
 Combustível 
 Pneus 
 Reparações 
 Seguros 
 Leasings amortizações 
Iluminação, aquecimento, telefones e Internet ........................  115.000. 
Refeições alunos ......................................................................  220.000. 
Livros carenciados, transportes deficientes e outros  
auxílios .....................................................................................  25.000. 
Acções de animação escolas ....................................................  22.500. 
 Visita ao Oceanário e Zoológico 
 Dia Mundial da Criança 
 Carnaval 
 Teatro escolar 
 Circo 
Enriquecimento curricular 1º ciclo ...........................................  160.000. 
 Inglês 
 Música 
 Desporto 
 Informática 
Apoio Agrupamento Escolares .................................................  100.000. 
 Tarefeiras 
 Vigilantes 
 Material informático e desgaste (18 euros aluno) 
Pessoal jardins de infância e 1º ciclo e Poc’s ............................  120.000. 
 TOTAL .................................  2.062.500. 
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No PPI constam ainda os seguintes investimentos: 
 
Jardim de Infância de Ferral .....................................................  1.000. 
Beneficiação de jardins de Infância ..........................................  15.000. 
Material didáctico ....................................................................  20.000. 
Centro Escolar de Montalegre .............................................  1.800.000. 
Centro Escolar Baixo Barroso ...................................................  1.000. 
Reparação e beneficiação de Escolas do 1º Ciclo .....................  50.000. 
Reparação e beneficiação escolas 2º e 3º Ciclos ......................  60.000. 
 
 TOTAL ...........................  1.947.000. 

 
 
3 – Acção Social 

 

Os problemas sociais que vivemos exigem um grande esforço de solidariedade de 
todos. E a Câmara vai ser ainda mais generosa nesta área da sua 
responsabilidade. 
 
Mantemos os apoios correntes para as instituições do concelho. 
 
Desenvolvemos o projecto da U.C.C. para Montalegre e já foi apresentada a 
candidatura ao QREN e vamos ter um edifício novo para 40 utentes. 
 
Foi desenvolvido também o projecto do Lar de Montalegre para 40 utentes e de 
uma nova creche, que já mereceram aprovação da Segurança Social. O projecto 
do Lar de Salto teve o estudo de arquitectura aprovado e será aprovado o 
projecto final dentro de pouco tempo. 
 
Trata-se de investimentos que, para além do serviço social que prestam, 
garantem também a criação de mais de 120 postos de trabalho. E é por isso 
também que a Câmara está decidida a apoiar o seu financiamento para além dos 
fundos comunitários que venham a ser obtidos, mesmo que tenha que recorrer 
ao crédito. 
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Também o Lar de Cabril, que já teve um apoio de mais de 500 mil euros da 
autarquia, deverá merecer a atenção da Câmara ainda neste orçamento. 
Vamos implementar o programa “conforto habitacional” e investir mais que o 
Governo no apoio à habitação social para carenciados.  
 
Prevê-se verbas para centros comunitários dependentes das instituições já 
existentes e a construção do edifício Albino Fidalgo II. 
 
Verbas comprometidas: 
 
 

Misericórdia de Montalegre .....................................................  5.500. 
 Apoio Domiciliário 
 Lar 
Associação Borda D’Água .........................................................  26.250. 
 Apoio domiciliário 
 Lar 
 Apoio técnico equipa RSI 
Associação O Campo ................................................................  2.750. 
 Apoio domiciliário 
C. Paroquial de Vila da Ponte ...................................................  2.750. 
 Apoio domiciliário 
C. Paroquial de Cabril ...............................................................  2.750. 
 Apoio domiciliário 
 Lar de Cabril 
C. Paroquial de Vilar de Perdizes ..............................................  2.750. 
 Apoio domiciliário 
Associação Social e Cultural de Paredes ...................................  2.750. 
 Apoio domiciliário 
Centro Social e Paroquial de Viade ...........................................  1.000.  
 Apoio domiciliário 
Protecção Crianças e jovens .....................................................  10.000. 
Outros apoios e outras associações..........................................  10.000. 
 
 TOTAL ...................................  66.500. 
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No PPI constam ainda os seguintes investimentos: 
 
Centros Comunitários...............................................................  100.000. 
Apoio Habitação Social e “conforto habitacional” ....................  210.000. 
Edifício Albino Fidalgo II ...........................................................  650.000. 
 
 TOTAL ...................................  960.000. 

 
4 – Cultura 

 

 

Também aqui o plano prevê um forte investimento. 
 
Vamos realizar as acções que já fazem parte do calendário cultural do Barroso. 
 
Reforçamos o âmbito e alargamos a participação na dinamização teatral nas 
escolas e no número de espectáculos ao público a realizar pela Filandorra. 
 
As associações mantêm o apoio da Câmara para poderem complementar o 
esforço de dedicação e trabalho de tantos que asseguram a actividade dos vários 
grupos locais. 
 
Devemos realçar aqui o trabalho que vai ser continuado do Ecomuseu de Barroso 
que agora é instituição dos Municípios de Montalegre e Boticas. O núcleo de 
Montalegre está concluído em termos de obra e vai ser instalado mobiliário e 
equipamento para o seu pleno funcionamento. E Salto e Vilar de Perdizes vão 
beneficiar de mais acções no âmbito do Ecomuseu. 
 
Esperamos que o QREN possa financiar, finalmente, o Pólo Museológico das 
Minas da Borralha. 
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Verbas comprometidas: 
 

Festas do concelho ...................................................................  120.000. 
 Senhor da Piedade 
 Torneio de Futsal 
 Feira do Prémio de Montalegre 
Animação pela Biblioteca .........................................................  15.000. 
 Exposições 
 Feira do Livro/Semana Cultural 
 Bibliotecas escolares e itinerante 
 Plano Nacional de Leitura 
 OTL 
Associação Cultural de Parafita ................................................  20.000. 
 Banda .........................................................  15.000. 
 Escola de Música ........................................  5.000. 
Associação Fiadeiro de Pitões ..................................................  3.500. 
 Gaiteiros de Pitões .....................................  1.000. 
 Escola de Música ........................................  2.500. 
Associação Cultural de Paredes do Rio .....................................  5.500. 
 Associação ..................................................  1.500. 
 Escola de Música ........................................  4.000. 
A Croça – Grupo Coral ..............................................................  1.000. 
Associação O Boi do Povo – Campeonato Chegas ....................  8.000. 
Escuteiros de Montalegre ........................................................  1.250. 
Escuteiros de Salto ...................................................................  1.250. 
Associação O Jogo do Pau ........................................................  1.250. 
Outras Acções Culturais ...........................................................  40.000. 
 Roteiro o Santo Condestável (Colóquios e publicações) 
 Colóquios 
 Edições Culturais 
 Animação Auditório 
 Outros 
Outras Associações ..................................................................  10.000. 
 
  TOTAL ...................................  226.750. 
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No PPI constam ainda os seguintes investimentos: 
 
Biblioteca – 3ª Fase informatização .........................................  40.000. 
Ecomuseu de Montalegre ........................................................  250.000. 
 Musealização 
 Mobiliário 
 Arquivo Audiovisual 
 Publicações 
Parque Temático Minas da Borralha ........................................  100.000. 
Posto de Vendas e Pólo Museológico  
Vilar de Perdizes .......................................................................  100.000. 
Recuperação do Castelo de Montalegre ...................................   
Palco Auditório .........................................................................  150.000. 
Campo de Chega de Bois ..........................................................  100.000. 
Simpósio – Granito e motivos escultóricos ...............................  25.000. 
 
  TOTAL ...................................  765.000. 

 
 
5 – Desporto 

 
A Câmara assegura todas as despesas de funcionamento das várias actividades 
dos nossos clubes desportivos, nas várias modalidades. 
 
Promovemos a animação desportiva com a organização de actividades na piscina 
e no pavilhão desportivo. 
 
Vamos levar a cabo a construção de um pavilhão desportivo em Salto. A relva 
sintética do campo de Salto e de Montalegre espera financiamento para se poder 
realizar a obra. Estão previstas verbas de apoio a campos nas freguesias.  
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Verbas comprometidas: 
 
Manutenção, funcionamento e animação Piscinas .................  195.000. 
Manutenção e funcionamento Pavilhão e  
animação desportiva ...............................................................  75.000. 
Apoio instalações desportivas .................................................  30.000. 
CDC Montalegre ......................................................................  24.000. 
 1 equipa de honra .....................................21.000. 
 1 equipa Futsal ...........................................3.000. 
GDC Salto ................................................................................  26.000. 
 1 equipa 1ª ................................................15.000. 
 1 equipa juvenil ..........................................4.000. 
 1 equipa iniciados ..............................................   4.000. 
 1 equipa Futsal feminina ............................3.000. 
A. Colmeia ...............................................................................    15.000. 
 1 equipa 1ª ................................................15.000. 
Outras Associações .................................................................  10.000. 
Acções de dinamização desportiva ..........................................  25.000. 
 
  TOTAL ..................................  400.000. 

 
No PPI constam ainda os seguintes investimentos: 
 
Espaços desportivos e Culturais nas freguesias .......................  50.000. 
Pavilhão Desportivo de Salto ...................................................  100.000. 
Campo de Jogos de Montalegre – Relva ..................................  1.000. 
Campo de Jogos de Salto – Relva ............................................  1.000. 
Equipamentos desportivos ......................................................  10.000. 
Alteração do sistema de aquecimento  piscinas e   
Pavilhão desportivo .................................................................  1.000. 
 
  TOTAL ..................................  163.000. 
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6 – Promoção/Turismo/Apoio Actividades Económicas 

 
A Câmara assegura aqui verbas de investimento que ultrapassam 1.000.000 de 
euros. 
 
O nosso investimento na promoção centra-se nos produtos locais, no ambiente, 
no património e na cultura e está muito ligado ao apoio às colectividades que 
intervêm nesta área e que promovem a actividade económica. 
 
Refiro aqui o apoio de cerca de 200.000 euros concedidos aos nossos agricultores 
através das instituições de lavoura. 
 
Promovemos a carne, a batata, o fumeiro, a gastronomia, com campanhas e 
feiras e damos nome e credibilidade aos nossos produtos. 
 
No sector do turismo, o nome de Barroso é cada vez mais conhecido e procurado. 
Iniciativas de impacto, como as sextas 13 e todas as acções desenvolvidas no 
âmbito do Ecomuseu, dão a Montalegre grande prestígio e atractividade. 
 
Temos uma candidatura com a ACISAT para a dinamização comercial e um 
projecto de dinamização das portas do PNPG. Vamos ter o Campeonato Nacional 
de Parapente e o Campeonato Inglês desta modalidade vai também realizar-se no 
Larouco. O Campeonato do Mundo de Orientação em BTT para 2010, que 
conseguimos para Montalegre, vai ter já uma pré-prova em 2009 e vai realizar-se 
mais uma prova de ralicross europeu na pista de Montalegre. 
 
Estamos abertos a outras participações em iniciativas privadas e de outras 
instituições que provem a sua importância na criação de emprego e riqueza para 
a região.  
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Verbas comprometidas: 
 
Sextas 13 .................................................................................  40.000. 
Feira do Fumeiro .....................................................................  50.000. 
Feira da Vitela e dos Produtos Locais ......................................  50.000. 
Promoção da Gastronomia e da Batata ...................................  20.000. 
Fim de semana de Barroso no Porto .......................................  30.000. 
Associação Nacional de Raça Barrosã .............................9.000. 
  Funcionamento .......................................  1.500. 
          Feira do Prémio de Salto ........................  7.500. 
Junta de Freguesia de Ferral   ..................................................  2.500. 
          Feira do Prémio de Ferral 
Junta de Freguesia de Venda Nova  .........................................  2.500. 
          Feira do Prémio de Venda Nova 
Parapente – Clube Papaventos ................................................  1.250. 
Animação Desporto Automóvel ............................................  31.000. 
          Provas Pista – Europeu de Ralycross 
          Exposições do sector automóvel no Multiusos  
Outras iniciativas de promoção ...............................................  80.000. 
 Queima dos Judas 
 9 de Junho – desfile etnográfico 
 Animação de Natal 
 Cantar dos Reis 
 Matança de Paredes 
 Segada e Malhada de Paredes 
 Segada e Malhada de Solveira 
 Feira de Nanterre 
 Congresso de Medicina Popular 
 Carnaval 
 Encontro de Cantadores ao Desafio 
 Festa da Misarela 
 Carrilheiras de Barroso 
 Animação e dinamização comercial (ACISAT) 
 Dinamização Portas PNPG 
 Fórum de Fotografia 
 Campeonato Nacional de Parapente 
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 Campeonato Inglês de Parapente 
 Pré-prova de Orientação BTT do campeonato do Mundo 
 Outras 
 
Associação Nacional Gado de Raça Barrosã ............................  9.000. 
Apoio à Associação e Feira do Prémio .....................................  
Associação Produtores de Fumeiro .........................................  9.600. 
Associação Agricultores Terras de Barroso e  
Alto Tâmega ............................................................................  9.530. 
Cooperativa Agrícola – Apoio Desenvolvimento 
 Rural........ ...............................................................................  190.000. 
Valorização Recursos Cinegéticos .............................................  155.000. 

Estudos e Repovoamentos pela  
Universidade .....................................................  90.000. 

 4 guardas, 2 viaturas, 1 tractor,  
 sementeiras ......................................................  65.000. 
Outros apoios ..........................................................................  10.000. 
 
  TOTAL ..................................  699.380. 

 
No PPI constam ainda os seguintes investimentos: 
 
Pista Automóvel ......................................................................  280.000. 
Núcleo de Empresas ................................................................  1.000. 
Infra-estruturas valorização Recursos Cinegéticos ..................  50.000. 
Sinalização e informação turística ...........................................  100.000. 
Albergue da Juventude ............................................................  1.000. 
 
  TOTAL ..................................  432.000. 
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3 – Plano Plurianual de Investimento 

 

13.124.000 euros é o valor definido no Plano Plurianual de Investimento para o 
ano de 2009. 
 
O plano para 2009 é mais ambicioso que o de 2008 pelas razões anteriormente 
apontadas. Mas, mesmo em 2008, ficam completamente encerradas as seguintes 
obras: 
 
Saneamento de Outeiro 
Saneamento de Parada 
Saneamento de Covelães 
Saneamento de Paredes 
Beneficiação Sistema de Tratamento de Água a Salto 
Rede de água de Outeiro 
Rede de água de Parada 
Rede de água de Paredes 
Ecomuseu de Salto 
Em Pisões Lamas 
Parque de Merendas de Trás-os-Cotos – Pitões 
Parque de Merendas da Barca – Cabril 
Parque da Senhora das Neves – Cabril 
Requalificação Largo do Salgueiro – Pitões 
Porta PNPG – Paradela 
 
Se realizamos tanta obra num ano especial e difícil, certo será admitir que o de 
2009, com o QREN, será mais ambicioso e mais realizador ainda. 
 
Este Plano prevê o lançamento ou desenvolvimento imediato das seguintes obras: 
 
Centro Escolar de Montalegre 
Mobiliário Centro Escolar de Montalegre 
Acesso zona Escolar de Montalegre 
Conservação das Escolas 2º e 3º ciclos 
Habitação Social Individual 
Prédio Albino Fidalgo II 
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Saneamento e água de Padornelos 
Saneamento e água de Morgade/Criande 
Saneamento e água de S. Vicente 
Biblioteca Municipal – Informatização 
Modernização Administrativa C.M. 
 Ecomuseu – Núcleo Central – Musealização 
Pavilhão Desportivo de Salto 
Estrada Solveira limites do Concelho (Chaves) 
Estrada do Rio – Repavimentação 
 Arruamentos nas freguesias e obras de requalificação nas aldeias 
 
Prevê-se também o lançamento de outras obras, mas que ainda aguardam outras 
garantias no seu financiamento: 
 
Regeneração urbana da vila de Montalegre 
Saneamento Vila Nova/Sidrós 
Parque Temático das Minas da Borralha 
Posto de Vendas e Pólo Museológico de Vilar de Perdizes 
Campo de Chegas de Bois 
Beneficiação estrada Ferral/Vila Nova 
 
Ficam inscritos uma série de projectos para elaboração, mas a obra só arrancará 
se houver financiamento, recurso ao crédito ou se se optar pelo recurso a 
parceiros público-privados que, a acontecerem, terão que ser aprovadas por esta 
Assembleia. Incluem-se aqui as obras: 
 
Remodelação e ampliação da Câmara e Praça do Município 
Quartel da GNR da Venda Nova 
Jardim de Infância de Ferral 
Centro Escolar do Baixo Barroso 
Praça Luís de Camões 
Recuperação das margens do Cávado II 
Arborização margem barragem de Pisões 
Recuperação e musealização torres Castelo de Montalegre 
Palco Auditório 
Relva sintética Campo de Salto 
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Relva sintética Campo de Montalegre 
Alteração sistema de aquecimento piscinas e pavilhão 
Caminho Rural Pitões a Requiás 
Albergue da Juventude 
 
Senhores membros da Assembleia, Minhas Senhoras, 
Meus Senhores 
 
De forma clara e séria ficou aqui expresso o nosso plano de actividades. Plano que 
cumpre a estratégia de desenvolvimento que queremos para o concelho e que 
hierarquiza as prioridades. 
 
Vamos continuar a fazer muita obra nas aldeias por administração directa. Vamos 
fazer muitas intervenções mais pequenas no abastecimento de água a várias 
localidades que já decidiram entregar os sistemas à Câmara e estabelecer 
contratos com a autarquia. Vamos aplicar muito tapete e fazer caminhos e não 
esquecemos o apoio à promoção dos produtos locais, à agricultura e à 
dinamização da economia e à criação de emprego. 
 
Asseguramos os serviços de urgência no Centro de Saúde de Montalegre e vimos 
a requalificação do edifício por parte do governo. 
 
A EN 103 vai beneficiar já de obras, mas vamos continuar a lutar por uma ligação 
mais rápida a Braga. 
 
Temos apoio garantido do programa “conforto habitacional” do governo e vamos 
fazer o nosso próprio esforço para apoiar, pelo menos, a recuperação de 18 
habitações de idosos carenciados. 
 
Os projectos técnicos dos equipamentos sociais, Lar de Idosos de Salto, Lar de 
Idosos de Montalegre e Unidade de Cuidados Continuados estão executados e 
vamos lançar as obras e esperamos obter do governo o necessário apoio 
financeiro. 
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Estamos a acompanhar a revisão do Plano de Ordenamento do PNPG e queremos 
garantir que seja assegurada a possibilidade de construção de três unidades 
hoteleiras nesta linda zona do Gerês, manifestadas à Câmara Municipal. 
 
Está a ser elaborado o Plano de Ordenamento da albufeira de Pisões, por 
determinação do governo e temos acompanhado o processo para que possa 
responder às nossas aspirações e para que se enquadre com o PDM. 
 
O PDM está em fase de conclusão e vai responder a algumas necessidades de 
alargamento de perímetros urbanos e permitirá também a construção de 
Projectos de Interesse Municipal, turísticos ou industriais, mesmo fora das zonas 
urbanas de forma simples e transparente. 
 
A Quinta da Veiga continua em processo de regularização no Património do 
Estado, mas não esquecemos aquele património e vamos idealizando e 
aperfeiçoando as ideias de um grande projecto cultural e turístico para aquela 
área. 
 
Está a ser elaborado o PROVERE. Este programa é um plano especialmente criado 
pelo governo para as zonas rurais e de baixa densidade populacional. Pretende 
apoiar a dinamização da economia,  a criação de emprego nestas regiões e está 
direccionado para a valorização dos recursos endógenos. 
 
Prevê intervenções públicas e privadas e os projectos que merecerem o mérito da 
sua aprovação, no âmbito deste plano, terão o seu financiamento assegurado nas 
várias vertentes do QREN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

Fica pois aqui explicado o nosso pensamento, a nossa ambição, a nossa 
determinação e a nossa responsabilidade. De forma séria e sem ilusões. 
 
Fica aqui a palavra do nosso empenho e o pedido da indispensável participação 
das Juntas de Freguesia, dos autarcas em geral, dos funcionários da autarquia e 
de todos os barrosões para, com exigência e rigor, continuarmos a pôr em prática 
o crescimento da nossa terra em infra-estruturas, mas também em 
desenvolvimento económico, na valorização da nossa cultura, do nosso 
património, no reforço da nossa auto-estima e também em participação cívica 
para uma maior coesão dos barrosões. 
 
 
 
 

Montalegre, Dezembro de 2008 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

Dr. Fernando Rodrigues 
 
 
 
 


