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APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2010  

Os Documentos Previsionais para o Ano Financeiro 2010 foram elaborados de acordo 
com as regras definidas no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais – no cumprimento do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro. A estrutura 
destes documentos é organizada por Funções de acordo com o Classificador Funcional 
do POCAL. 

O Orçamento foi produzido na observância das regras previsionais constantes no 
POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril. A classificação 
económica apresentada no Orçamento resulta da aplicação do Decreto-Lei n.º 26/2002, 
de 14 de Fevereiro. 

 

Generalidades / Enquadramento 

Para 2010, início de um novo mandato, renovamos o nosso compromisso de seguir uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável para o nosso concelho e de atender, em 
simultâneo, à melhoria da qualidade de vida da nossa população. 

Pretendemos consolidar a nossa política social e educativa e continuar a investir na 
requalificação e regeneração urbanas.  

Continuamos a apostar numa dinâmica de proximidade e de apoio aos cidadãos que 
residem e trabalham no concelho, criando condições atraentes para fixação de novas 
famílias. 

Mantemos o empenho no desenvolvimento turístico através da valorização das zonas 
ribeirinhas, da protecção do meio ambiente e da conservação do nosso património 
natural, histórico e cultural. 

Em todas as sedes de freguesia serão executadas obras de valorização e requalificação 
urbanística, dando particular relevância aos centros históricos, e estando atentos aos 
programas do QREN que beneficiem a regeneração urbana. 

Por estas razões, mantemos para o próximo ano as linhas de desenvolvimento 
estratégico adoptadas pela autarquia nos últimos oito anos.  

O Orçamento para 2010 considera uma verba global de €10.723.200,00, superior em 
€1.171.531,00 ao do ano transacto. 

As Grandes Opções do Plano (GOP) prevêem um montante total de €8.330.234,00, com 
uma dotação definida de €7.203.746,00, cabendo ao Plano Plurianual de Investimento 
(PPI) uma verba de €5.974.488,00 com financiamento definido de €4.848.000,00, e ao 
Plano de Actividades Municipais (PAM) a quantia de €2.355.746,00.  

No que refere às áreas funcionais, pode constatar-se no quadro seguinte que as funções 
sociais (65,9%) são aquelas que atingem maior relevância nas GOP, seguidas das 
funções económicas (24,6%). 
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Resumo das GOP por função  

Funções gerais €260.900,00 

Funções sociais €5.487.853,00 

Funções económicas €2.052.950,00 

Outras funções €528.531,00 

Total €8.330.234,00 

 
O PPI prevê investimentos para o ano de 2010 no valor máximo de €4.848.000,00. O 
quadro seguinte mostra que as funções sociais (68,4%) e as económicas (29,3%) são 
também aquelas que maior peso têm no total do investimento da autarquia. Assumem 
especial relevância as dotações definidas relativas aos investimentos na Protecção, 
Conservação e Valorização do Património Natural (€2.444.000,00), nos Transportes 
Rodoviários (€1.347.000,00), na Cultura (€305.000,00), no Desporto, Recreio e Lazer 
(€131.500,00), no Ordenamento do Território (€124.000,00) e na Educação 
(€106.500,00). 

Resumo do PPI por função  

Funções gerais €109.000,00 

Funções sociais €3.316.500,00 

Funções económicas €1.422.500,00 

Total €4.848.000,00 

 
O PAM prevê custos de €2.355.746,00, nos quais as funções sociais produzem cerca de 
60,3% das despesas, assumindo, entre estas, especial relevância as verbas destinadas à 
Segurança e Acção Social (€495.561,00), ao Abastecimento de Água (€322.000,00), à 
Educação (€215.135,00) e à Cultura (€119.100,00). 

 Resumo do PAM por função  

Funções gerais €71.900,00 

Funções sociais (segurança, acção 
social, abastecimento de água, 
educação, cultura) 

€1.419.865,00 

Funções económicas €335.450,00 

Outras funções €528.531,00 

Total €2.355.746,00 
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Funções Gerais 

Em 2010, a Câmara Municipal tenciona prosseguir com a valorização pessoal e 
profissional dos seus funcionários, através de formações a desenvolver com 
empresas/entidades especializadas, quer na Câmara Municipal quer em centros de 
formação exteriores. Como implementação das medidas propostas pelo governo no 
programa “Iniciativa Emprego 2009”, a autarquia vai promover dois estágios 
Qualificação-Emprego e dois estágios PEPAL. 

No âmbito da Protecção Civil e Luta contra Incêndios, encontra-se actualmente em 
revisão o Plano Municipal de Emergência cuja versão definitiva está prevista para o 
segundo trimestre de 2010. A implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios mantém-se através de acções de prevenção, protecção e valorização da 
floresta, com a colaboração conjunta da Autoridade Florestal Nacional e das associações 
de produtores locais. 

Funções Sociais 

Educação 

O ano de 2009 pautou-se pela conclusão das obras nas infra-estruturas escolares 
concelhias, designadamente a construção da Escola EB1 de Vila Velha de Ródão 
(Ensino Básico) e a reparação e ampliação de edifícios afectos ao 1º ciclo e Ensino Pré-
Escolar.  

Em 2010, a autarquia pretende investir na melhoria da rede de transportes escolares que 
já funciona em dois serviços diários gratuitos, de e para Castelo Branco, em apoio aos 
alunos do ensino secundário. Aos alunos mais jovens, os serviços municipais garantem 
também transporte gratuito entre as várias localidades e os centros de ensino pré-escolar 
e básico 1, 2, 3. De referir que, em virtude da frequência das escolas básicas de Perais e 
Sarnadas ser inferior a 10 alunos, a autarquia providenciou transporte em viaturas 
camarárias para o centro educativo de Vila Velha de Ródão. 

Todos os outros serviços de apoio à família serão mantidos, designadamente a 
alimentação escolar, o acompanhamento extra-curricular, a ocupação dos tempos livres 
das crianças e a componente de apoio à família. 

Voluntariado 

Ainda em finais de 2009, a autarquia inaugura a nova Loja Social, no âmbito das acções 
promovidas pelo seu Banco de Voluntariado que funcionará, em 2010, num edifício 
junto à Câmara Municipal, com o apoio de voluntários. 
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Ordenamento do Território 

A Avaliação Ambiental Estratégica da Revisão do Plano Director Municipal será 
implementada depois de definido o planeamento estratégico concelhio para o próximo 
decénio, no início de 2010. 

No Saneamento e Abastecimento de Água, continuamos a proceder à modernização e 
construção de infra-estruturas. Em 2009 foi concluído o abastecimento de água às duas 
povoações em falta, iniciando 2010 com cobertura a 100% de água potável, em toda a 
área do nosso concelho. 

Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 

O ano de 2010 verá a concretização ou o início de projectos estruturantes, 
nomeadamente: 
  
- “Requalificação do Lagar de Varas e sua Envolvente no Cabeço das Pesqueiras”, 
encontra-se actualmente na fase final do concurso; 
- “Valorização dos Espaços Envolventes ao Cais de Ródão junto ao Rio Tejo – 
Parque de Campismo Rural de Vila Velha de Ródão”, encontra-se actualmente em 
concurso;  
 
Nota: A realização destes dois projectos pretende criar articulação física entre espaços 
urbanos com vocação de lazer e turismo. 
 
- “Centro de Formação Artística Manuel Cargaleiro – Pólo de Vila Velha de 
Ródão”, encontra-se actualmente em revisão de projecto; 

- “Centro de Inte rpretação de Arte Rupestre, Arqueologia e Geologia do Vale do 
Tejo”, encontra-se actualmente em revisão de projecto; 

O objectivo da autarquia, na realização destes projectos, prende-se com a criação de 
pólos turísticos e culturais importantes para o concelho e para a região, em termos de 
valorização do património cultural e natural desta zona de fronteira hispano-portuguesa. 
Estes projectos reforçam laços já existentes entre entidades do concelho de Vila Velha 
de Ródão e entidades nacionais e estrangeiras, sobretudo de Espanha, França e Itália, no 
âmbito da cooperação cultural e científica em programas transfronteiriços e 
transnacionais. No seu conjunto, consolidam Vila Velha de Ródão e o monumento 
natural das Portas de Ródão como pólo de atracção turística com dinâmica própria. 
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Cultura 

Continuaremos a apostar na dinamização cultural do concelho através da Biblioteca 
Municipal J. Baptista Martins  e da Casa de Artes e Cultura do Tejo (CACTejo), 
que iniciarão uma dinâmica renovada sob a orientação do novo executivo camarário. 
 
A CACTejo continuará a acolher eventos relevantes nos âmbitos da cultura, ciência, 
cidadania e políticas nacional e internacional (exemplos transcorridos: assinatura de 
protocolos de cooperação - ex.º EuroAce, apresentação de programas de apoio 
financeiro - ex.º Provere, encontros de Arqueologia e Geologia, Luta Portuguesa contra 
o Cancro, Dia Mundial da Diabetes, etc.), além das habituais sessões de cinema 
semanais, exposições temporárias, espectáculos, formações, etc.. 
 
A Biblioteca Municipal J. Baptista Martins concluiu o seu primeiro ano de 
funcionamento com um balanço muito positivo e demonstrou ser um pilar essencial da 
cultura, não só literária, das nossas crianças (veja-se a extensa lista de actividades 
realizadas a que os livros “convidam”) mas também dos adultos, oferecendo uma vasta 
colecção de livros, música e filmes, sempre actualizada.  

Desporto, Recreio e Lazer 

A autarquia continuará a dinamizar o Complexo Desportivo em V. V. de Ródão cujo 
estádio recebeu um relvado sintético em 2009. Na sua envolvente, será construído um 
novo Parque Infantil e requalificado o Campo de Feiras.  

Em parceria com a Associação de Estudos do Alto Tejo, a autarquia concretizará a 
Remodelação e Ampliação da antiga Escola Primária n.º1 de V. V. de Ródão para 
ali estabelecer uma Residência Rural. 

Será desenvolvido o projecto de “Valorização dos Espaços Envolventes ao Cais de 
Ródão junto ao Rio Tejo - Passeio Pedonal do Enxarrique”, que se encontra 
actualmente em reformulação; irá articular-se com os projectos do Cabeço das 
Pesqueiras e Lagar de Varas, e com o do Parque de Campismo, na margem direita do rio 
Tejo junto ao cais e centro náutico. 
 

Funções Económicas 

A Câmara Municipal pretende manter acções para captação de investimentos, com o 
objectivo de criar um cluster de empresas associadas ao sector do papel em Vila Velha 
de Ródão, de dinamizar o sector empresarial e promover a cultura do 
empreendedorismo no concelho.  
Confirma-se a boa opção estratégica do anterior executivo no desenvolvimento do 
concelho, com a instalação, em tempo recorde, de uma grande empresa do sector do 
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papel “tissue”. Foram gerados perto de cem novos postos de trabalho (prevê-se 
atingirem os cento e vinte em 2010), e atingida uma produção actual de cerca de cem 
toneladas de papel por dia, dirigido aos mercados nacional e internacional. 
Além da criação de emprego, Vila Velha de Ródão assistiu a um aumento do consumo 
local (sobretudo nos sectores da alimentação, alojamento, comércios e serviços), à 
criação de sinergias multisectoriais entre empresas de Ródão e do Norte e Centro de 
Portugal, Espanha e Itália, e ao reforço de infra-estruturas de electricidade (em MAT 
e AT) e gás natural que beneficiarão todo o parque industrial. 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento e Empreendedorismo (GADE), criado 
pela autarquia em Junho de 2009, continuará a organizar, com o IAPMEI, sessões de 
informação aos empresários e a construir uma base de dados das empresas do 
concelho. Prevê para 2010 uma candidatura de promoção empresarial (site, suportes 
informativos, directório de empresas, material promocional, deslocações a eventos, 
etc.), e várias acções de formação em parceria com a ADRACES – Associação de 
Desenvolvimento da Raia Centro Sul e o NERCAB - Associação Empresarial do 
distrito de Castelo Branco. Será também implementado o programa FINICIA  com base 
no protocolo já assinado entre a Câmara Municipal, o IAPMEI, uma entidade bancária e 
uma sociedade de garantia mútua, para apoio a projectos inovadores de micro e 
pequenas empresas no concelho. 

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP), instalado em Vila Velha de Ródão desde 
Julho de 2009, continuará a funcionar com o suporte financeiro conjunto da autarquia e 
do IEFP. Desde a sua abertura, o GIP reuniu perto de uma centena de currículos para 
candidaturas e proporcionou perto de duas dezenas de validações para emprego. 

 

Uma grande parte do investimento no sector económico reverte ainda para obras de 
urbanização repartidas pelas quatro freguesias do concelho (Fratel, Sarnadas de Ródão, 
Perais e Vila Velha de Ródão), das quais é exemplo a decorrer, entre outras, a 
requalificação da envolvente à Capela da Serrasqueira.  

Por último, referimos o investimento avultado do sector económico no melhoramento 
da rede viária municipal, assim como nos projectos da estrada panorâmica Te jo / 
Castelo de Ródão, que se encontra já em fase de concurso sendo a obra exequível em 
2010, e as ligações viárias à Foz do Cobrão, cujos projectos foram aprovados em sede 
de candidatura, de modo que os concursos serão lançados no início de 2010. 
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CONCLUSÃO 

Os documentos aqui apresentados, como em anos anteriores, são considerados 
exequíveis pelo actual Executivo Municipal. Através deles, damos a conhecer a todos os 
munícipes a realização de obras e projectos importantes que acreditamos responderão 
aos desejos dos nossos concidadãos. 

Estas informações não são meras intenções já que muitas obras estão em fase de 
concurso, em início de obra ou em revisão de projecto para candidatar a programas de 
apoio financeiro. 

Nos termos das competências legalmente determinadas, vem a Câmara Municipal 
apresentar a proposta de acção que pretende implementar em 2010. 


