
Balanço do 1º ano do 3º mandato do Executivo da Câmara Municipal de Alcanena efetuado 
em Conferência de Imprensa 

 
O Executivo Municipal efetuou, no dia 15 de outubro, em Conferência de Imprensa, o balanço do 

primeiro ano do seu terceiro mandato 
 
 
Decorreu, no Auditório da Câmara Municipal de Alcanena, no dia 15 de outubro de 2018, data 
em que se assinalou o primeiro aniversário da tomada de posse do 3º mandato do atual 
executivo municipal, uma Conferência de Imprensa, na qual a Presidente da Câmara, Fernanda 
Asseiceira, acompanhada dos Vereadores Maria João Gomez, Luís Pires e Hugo Santarém, 
efetuou um balanço do primeiro ano do 3º mandato. A Conferência de Imprensa contou também 
com as presenças da Presidente e do Secretário da Junta de Freguesia de Minde, Fátima 
Ramalho e Alexandre Pires, respetivamente, do Presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, 
Samuel Frazão, da Presidente da Junta de Freguesia de Serra de Santo António, Marlene 
Carvalho, da Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Malhou, Louriceira e 
Espinheiro, Lina Louro, da Comandante do Posto Territorial da GNR de Alcanena, 1º Sargento 
Patrícia Fernandes, do Comandante dos Bombeiros Municipais de Alcanena, Jorge Frazão, do 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Minde, Sérgio Henriques, de elementos da 
Assembleia Municipal de Alcanena e dos dirigentes da Câmara Municipal. 
 
A Presidente da Câmara, Fernanda Asseiceira, começou por fazer referência ao Rigor da Gestão 
Autárquica, área que considerou de enorme relevância, destacando a redução do passivo da 
autarquia em cerca de 14 milhões de euros, desde 2009, prevendo-se que, em dezembro de 
2018, o endividamento do município se cifre em 5.600.000€, bastante abaixo dos cerca de 20 
milhões de euros atingidos em 2009. 
 
Ainda na área da gestão autárquica, a autarca destacou também a redução da dívida de 
empréstimos a médio e longo prazo, cuja estimativa para dezembro de 2018 é de 4.900.000,00€, 
e a redução da dívida a curto prazo que, a 30 de setembro de 2018 se cifrava em 318 mil euros, 
tendo atingido, em 2008, 6.951 milhões de euros, tendo sido esse um dos fatores que levou a 
autarquia a enveredar por um Plano de Saneamento Financeiro. 
 
A autarca fez ainda referência ao prazo médio de pagamento que, aa 30 de setembro de 2018, 
se situava nos 23 dias, tendo o mesmo chegado a ser superior a um ano, em 2010. 
 
No que concerne ao endividamento líquido, a autarquia deixou de estar em incumprimento a 
partir de 2011, registando-se, no final de 2017, um valor de 785.495,99€, o que representa uma 
redução de mais de 12 milhões de euros face aos 12.992.999,94, registados no final de 2009. 
Em setembro de 2018, o valor verificado foi de -684.594,21€. 
 
No que concerne à evolução da receita, a Presidente da Câmara afirmou que a dependência da 
administração central tem vindo a diminuir, sendo que o cumprimento do Plano de Saneamento 
Financeiro, implementado em 2011, levou a que a Assembleia Municipal aprovasse a sua 
suspensão, na sessão realizada de 27 abril de 2018. 
 
A Presidente da Câmara fez, ainda, referência à preparação do Orçamento para 2019, referindo 
que foram realizadas reuniões com todas as Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia, assim 
como com os dirigentes dos vários serviços da autarquia, salientando a importância do 
envolvimento de todos neste documento estruturante. Nesse sentido, a autarca informou que se 



encontra em avaliação a aquisição de plataforma adequada e em fase de elaboração as 
respetivas normas de participação para implementação do Orçamento Participativo, destinado à 
comunidade em geral, que poderá apresentar os projetos que considere mais importantes para o 
território do concelho. O Orçamento Participativo avançará em 2019, com a implementação dos 
projetos em 2020, os quais serão dotados com 1% do orçamento da autarquia. 
 
Fernanda Asseiceira referiu também o Orçamento Participativo Jovem, contemplado com uma 
verba de 20.000,00€, o que permite aprovados a concurso mais projetos. Em 2018 foram 
apresentados 8 projetos, 5 dos quais reuniram condições para serem votados. O projeto 
vencedor foi a “Requalificação da Lagoa de Monsanto e Área Envolvente”, com o valor total de 
19.500,00€ + IVA, que permitirá a requalificação daquele local. 
 
De seguida, Fernanda Asseiceira fez referência às taxas dos impostos municipais a aplicar em 
2019, mantendo-se a participação variável do município no IRS nos 5%, a taxa de derrama em 
1,5% e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem em 0,25%.  
 
Quanto ao IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, foi aprovada a redução da taxa do imposto 
para os 0,41% em 2019, estando assumindo o compromisso de descer anualmente a taxa do 
imposto em 0,005%, até aos 0,4%, em 2021. Para além desta redução, há ainda um incentivo à 
recuperação de imóveis degradados, com reduções que vão dos 5% aos 30%, consoante se 
tratem de edifício recuperados há pelo menos 8 anos até edifícios recuperados há 3 ou menos 
anos. Por outro lado, foi também estabelecida uma majoração de 30% para os edifícios que 
apresentem estado de degradação avançado. Ainda no que concerne ao IMI, foi também fixada 
uma redução da taxa de imposto, de acordo com o número de elementos dependentes do 
agregado familiar, nos casos de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, coincidente com o domicílio fiscal, assim definido: 
- 1 dependente a cargo: dedução de 20€; 
- 2 dependentes a cargo: dedução de 40€; 
- 3 ou mais dependentes a cargo: dedução de 70€. 
 
 
Relativamente ao Planeamento Estratégico, Desenvolvimento e Crescimento, a Presidente da 
Câmara informou que foi já aprovada, em sede de Comissão de Acompanhamento, a proposta 
de revisão do PDM – Plano Diretor Municipal, tendo já sido realizadas as reuniões de 
concertação com as entidades necessárias, nomeadamente, DGCP, DRAP-LVT, ECNF e 
CCDR-LVT. As propostas de alterações foram remetidas à CCDR-LVT, aguardando-se o parecer 
desta entidade, após o que o Plano estará em condições de ser aprovado e ser, posteriormente, 
colocado a discussão pública. 
 
Fernanda Asseiceira informou, ainda, que foram já aprovados os termos de referência para 
elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Alcanena, no nó da A1/A23, sendo 
que o caderno de encargos para elaboração do referido plano estará concluído até final de 2018, 
seguindo-se o lançamento do respetivo concurso, no início de 2019. 
 
No que concerne à área de intervenção “Um Município para Todas as Freguesias”, Fernanda 
Asseiceira salientou o trabalho desenvolvido com todas as Juntas de Freguesias do Concelho, 
acrescentando que se continuam a defender as 10 freguesias para o concelho de Alcanena, 
aguardando-se a alteração à Lei 11-A/2013, de 28 de janeiro. 
 



Referência também para os Acordos de Execução, tendo sido aprovados, em 2018, novos 
acordos, com o valor global de 350.000,00€, verificando-se um aumento de 50.000,00€. Foi 
também assumido pelo atual executivo um aumento anual de 50.000,00€, perfazendo, em 2021, 
o total de 500.000,00€. Os referidos acordos de execução concretizam a delegação nas Juntas 
de Freguesia e Uniões de Freguesia do concelho das seguintes competências da Câmara 
Municipal: 
- Apoio ao funcionamento; 
- Espaços Verdes; 
- Gestão e manutenção de Percursos Pedestres e BTT; 
- Manutenção de Escolas; 
- Vias e espaços públicos. 
 
Destaque, ainda, para a ampliação de cemitério, um processo transversal às várias freguesias, 
estando em fase de conclusão as obras de ampliação do cemitério de Espinheiro, cuja 
inauguração está prevista para o dia 1 de novembro de 2018, tendo a Câmara Municipal apoiado 
esta obra com um valor total de 120.000,00€, já totalmente transferido. 
 
No âmbito do Desenvolvimento Humano e Social, a autarca elencou os vários serviços 
disponíveis, nomeadamente Atendimento Social, Banco de Recursos Sociais, CLAIM – Centro 
Local de Apoio à Integração de Migrantes (está a decorrer a atualização do Diagnóstico e 
conceção da estrutura do Plano Municipal para a Integração de Migrantes 2018-2020, com um 
orçamento de 9.594,00€), Gabinete de Inserção Profissional, Projeto CLDS3G – Crescer e 
Desenvolver Alcanena, Rede Social e Teleassistência. 
 
A Presidente da Câmara salientou o Cabaz “Bebé Feliz”, implementado em 2016, tendo sido 
entregues, até ao momento, 217 cabazes aos bebés nascidos no concelho de Alcanena, cujos 
agregados familiares residam no concelho, num valor que ultrapassa os 100.000,00€. 
 
Referência também ao Projeto Infância Feliz, implementado em 2018 e que visa apoiar 
agregados familiares carenciados, com filhos/as até aos 3 anos de idade, residentes no concelho 
de Alcanena e que se encontrem em situação comprovada de carência socioeconómica, e que 
apoia, atualmente, 12 crianças, provenientes de 11 agregados familiares, num valor total de 
cerca de 5.000,00€. 
 
Fernanda Asseiceira referiu, ainda, o importante trabalho da CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Alcanena, que acompanha, atualmente, 78 processos. 
 
 
Ainda no âmbito do Desenvolvimento Humano e Social, destaque para a Academia Sénior do 
Concelho de Alcanena, projeto implementado em 2012, em parceria com a Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira e com a ARPICA – Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alcanena, que, no ano letivo 2018/2019 
conta com 26 alunos/as inscritos, reunindo um conjunto de 14 disciplinas. A Presidente da 
Câmara apelou à divulgação deste importante projeto, para que mais pessoas possam participar. 
 
A autarca falou também do Cartão Sénior, que oferece descontos no acesso a equipamentos 
municipais, condições especiais de acesso a atividades ou eventos promovidos pelas 
associações do concelho aderentes e descontos em produtos e/ou serviços oferecidos pelas 
empresas aderentes. 
 



No que respeita à Habitação Social, tem existido a manutenção e reabilitação permanente do 
Parque Habitacional Social do concelho, tendo sido submetida uma candidatura no âmbito da 
Eficiência Energética para Fogos de Habitação Social, para o Bairro Dr. Anastácio Gonçalves e 
para o Bairro da Cantina, num investimento total de 344.603,58€, financiados a 85% pelo Centro 
2020. 
 
Relativamente aos apoios às IPSS’s, a autarquia apoiou, em 2018, o Centro de Bem Estar Social 
de Espinheiro, por ocasião das comemorações dos seus 25 anos, na aquisição de um veículo 
para transporte de utentes com mobilidade reduzida, no valor total de 35.000,00€. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE CONTINUARÁ AO SERVIÇO DOS MUNÍCIPES 
 
O município continua empenhado em prestar um serviço público de mais qualidade e eficiente. 
Nesse sentido, foi implementado o programa de gestão documental e está em curso a 
engenharia de processos. Encontra-se a ser implementado o programa de Contabilidade de 
Custos e foram criados Espaços do Cidadão, com disponibilização de balcões multisserviços e 
acesso facilitado a diferentes serviços, nas 10 localidades do concelho. 
 
A autarquia, empenhada no reforço dos serviços com mais recursos humanos, aderiu ao 
Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, através do qual integrou 32 
postos de trabalho identificados como necessidades permanentes, e que não tinham o adequado 
vínculo jurídico. 
 
UM MUNICÍPIO QUE PROMOVE A REQUALIFICAÇÃO DO SEU TERRITÓRIO 
 
Neste domínio, estão já aprovadas 5 delimitações de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), 
nomeadamente, Alcanena, Minde, Louriceira, Malhou e Espinheiro, estando em curso as 
delimitações das ARU’s nas restantes freguesias. 
 
Está em fase de elaboração um PERU – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, que 
pretende vir a operacionalizar as delimitações das ARU’s aprovadas, através de Operações de 
Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática. 
 
Referência também para o Regulamento Municipal Reabilita Habita, que se encontra em fase de 
aprovação da versão final. Este regulamento prevê a aceitação, pelo município, de imóveis 
degradados, que serão, posteriormente, atribuídos a jovens que pretendam reabilitá-los. 
 
No que diz respeito às intervenções no âmbito do PARU – Plano de Ação de Regeneração 
Urbana, está em curso a Requalificação do Terminal Rodoviário de Alcanena e zona urbana 
envolvente (525.831,13€), estando para breve o início da Requalificação do Mercado Municipal 
de Alcanena (1.789.977,45€), estando em fase de deslocação dos feirantes. As duas obras 
representam um investimento total de 2.315.808,58€, com comparticipação de 85%. 
 
Quanto às intervenções no âmbito do PDR – Programa de Desenvolvimento Rural 2020, foi 
apresentada candidatura para a Requalificação do Miradouro Joaquim Ramos Vieira, em 
Alcanena, no montante de 185.175,84€, comparticipados a 50%, encontrando-se em fase de 
preparação do concurso. 
 



Relativamente à limpeza e higiene do Espaço Público, a transição de concessionário decorreu 
com normalidade, estando em curso a prestação do serviço e o devido acompanhamento por 
parte da autarquia, no sentido do reforço das boas práticas ambientais. A autarca constatou que 
continuam a verificar-se comportamentos inadequados na seleção e deposição de resíduos, pelo 
que há necessidade de se apelar e reforçar as boas práticas. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE PROMOVE A ACESSIBILIDADE E A MOBILIDADE PARA TODOS 
 
Nesta área, a Presidente da Câmara Municipal fez referência à aposta na requalificação da rede 
viária do concelho, trabalho que carece de investimento contínuo. 
 
Em 2018, foram efetuadas as seguintes intervenções: 
- Requalificação do Pontão da Ribeira de Gouxaria – Alcanena (146.968,42€; obra inaugurada 
em julho de 2018); 
- Remodelação da Estrada Serra/Minde (265.882,52€) – em execução, prevendo-se a conclusão 
da obra no próximo mês de novembro; 
- Acompanhamento da evolução do projeto de Requalificação da ER 361 – Troço Amiais de 
Cima – Alcanena, pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Monsanto. A 
Infraestruturas de Portugal já lançou o concurso, cujo investimento total ascende a 
3.500.000,00€; 
- Requalificação da Rua do Moinho, em Moitas Venda (40.485,27€); 
 
Está em fase de execução o projeto de Requalificação da Ponte da Várzea, em Espinheiro, 
prevendo-se que adjudicação da obra, no valor total de 185.000,00 (+IVA), decorra até ao final 
do mês de outubro. 
 
A Requalificação da Rede Viária na Louriceira encontra-se em fase de conclusão de medições e 
elaboração das peças do procedimento, com um investimento previsto de 200.000,00€ (+ IVA). 
 
Prevê-se que ocorra, ainda esta semana, a assinatura do contrato relativo à requalificação da 
Rua do Campo de Futebol, em Bugalhos, cujo investimento total é de 32.408,91€. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE ASSUME UMA POLÍTICA JOVEM 
 
Na área da Juventude, a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena começou por fazer 
referência ao projeto Jovens Ativos, um projeto de ocupação de tempos livres lançado em 2018 
e que visa a integração e participação de jovens em projetos a desenvolver no concelho de 
Alcanena, destinado a jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 25 anos e que 
contempla diversas áreas de intervenção. O período de apresentação de candidaturas decorre 
até ao dia 28 de dezembro de 2018, realizando-se as atividades no ano de 2019. 
 
Mantém-se em funcionamento o Conselho Municipal da Juventude, órgão consultivo do 
município sobre matérias na área da política de juventude. 
 
Fernanda Asseiceira fez também referência ao Cartão Jovem Municipal, que dá descontos no 
acesso aos equipamentos municipais, condições especiais no acesso a atividades e/ou eventos 
promovidos pelas associações do concelho aderentes e descontos em produtos e/ou serviços 
oferecidos pelas empresas aderentes. 



Mantém-se a realização do Fórum da Juventude, com atividades direcionadas para os jovens, 
tendo a oitava edição decorrido em 2018. 
 
No que respeita ao Apoio aos Estudantes do Ensino Superior, no ano letivo foram 2017/2018 
foram apoiados 95 estudantes, com o valor total de 53.800,00€. No ano letivo 2018/2019 
procedeu-se ao aumento do valor mensal por escalão (Escalão A – 150,00€; Escalão B – 
100,00€; Escalão C – 60,00€), decorrendo as inscrições até ao próximo dia 30 de novembro de 
2018. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE ASSUME A EDUCAÇÃO 
 
Relativamente à área da Educação e Qualificação, foi feita referência às Atividades de 
Enriquecimento Curricular, refeições escolares, transportes escolares, apoios escolares, 
Conselho Municipal da Educação e parcerias estabelecidas neste âmbito. 
 
Nesta área, destaque para o Centro Escolar de Alcanena, obra a iniciar ainda em 2018, cujo 
investimento total ronda os 4 milhões de euros, com uma comparticipação de 1.850.000,00€. 
 
Quanto ao Centro Escolar de Minde, encontra-se em fase de avaliação o Estudo Prévio, para 
posterior aprovação em Reunião de Câmara. O projeto prevê a requalificação da atual EB1 de 
Minde, com integração de duas salas do pré-escolar, num investimento no valor de 31.518,50€ 
(+ IVA). 
 
A autarquia tem vindo a proceder, continuamente, à beneficiação dos edifícios do Parque 
Escolar Municipal, nomeadamente Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
tendo despendido, em 2018, cerca de 30.000,00€. A Presidente da Câmara afirmou que tem 
vindo a ser efetuada uma melhoria significativa e gradual no Parque Escolar, desde 2009, 
afirmando que serão avaliadas necessidades de investimentos futuros. 
 
Fernanda Asseiceira referiu que está prevista a transferência de competências na área da 
Educação para os municípios, afirmando que o compromisso do Município de Alcanena é de 
aceitar essa transferência de competências, desde que exista um contrato programa que inclua a 
EB 2,3 de Minde e a Escola Secundária de Alcanena. 
 
Foi também feita referência à Universidade de Verão, com atribuição de bolsas a 12 alunos do 
ensino secundário, para frequência da Universidade de Verão, em 2018, nas Universidades de 
Aveiro e Coimbra.Com este apoio, a autarquia despende um valor total de cerca de 2.000,00€ 
 
Menção também para o Projeto Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar e Combate ao 
Abandono Escolar, com um conjunto de ações a nível municipal e intermunicipal, que 
conduziram á elaboração do PEEM – Plano Estratégico Educativo Municipal, através da 
constituição de uma Equipa Pluridisciplinar, que inclui uma Psicóloga e uma Professora do 1º 
Ciclo do Ensino Básico. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE ASSUME A SAÚDE 
 
No âmbito da saúde, a autarca referiu a participação no Programa Nacional de Saúde Oral, que 
contempla um total de 335 alunos/as, desde 2013. 



 
Em setembro de 2018, foi assinado um Protocolo de Colaboração entre o Município de Alcanena 
e a ARSLVT, para implementação de consultas de Saúde Oral no Serviço Nacional de Saúde, 
nos cuidados de saúde primários, no concelho de Alcanena. A autarquia financia o equipamento 
técnico até ao montante de 47.972,46€. 
 
Na Reunião de Câmara realizada a 1 de outubro de 2010 foi aprovado o Protocolo entre a 
Associação Dignitude e o Município de Alcanena, tendo por objetivo a colaboração para o 
prosseguimento dos objetivos do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. Este 
programa tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento por parte de qualquer cidadão que 
se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os 
medicamentos comparticipados, que sejam prescritos por receita médica. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE PROMOVE A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER 
 
A Presidente referiu os vários projetos existente na área da cultura, nomeadamente, eventos em 
rede, apoio às festas populares, ciclo Cultura, Arte e Património, dinamização do Grupo de 
Teatro “Alcanena em Cena”, Encontro Nacional de Colecionadores, Festival Internacional de 
Folclore, Gala Novos Talentos / Talentos Novos, Jogos Florais. 
 
Tem havido a preocupação de manter uma programação cultural regular nos equipamentos 
municipais (Biblioteca Municipal, Cine-Teatro São Pedro e Galeria Municipal Maria Lucília Moita. 
 
No que concerne à melhoria dos equipamentos desportivos, destaque para a Requalificação do 
Estádio Municipal Joaquim Maria Baptista, cujo projeto se encontra em fase de conclusão. 
 
A Presidente da Câmara elencou as várias atividades desenvolvidas no âmbito desportivo, como 
o Alcanena Walking Festival – Encontro Nacional de Pedestrianistas, Caminhas pelo Concelho, 
Centro Municipal de Marcha e Corrida, Centros de Condição Física, Seniores Ativos, Trail Serras 
de Aire e Candeeiros. 
 
O Município de Alcanena continua a apoiar as associações do concelho, tendo sido assinados 
Contratos Programa Culturais no valor de 39.999,00€, Contratos Programa Desportivos no valor 
de 79.969,00€ e atribuídos outros apoios no valor de 95.600,00€, para além de apoio 
técnico/administrativo. 
 
Referência também para os apoios atribuídos ao Atlético Clube Recreativo Espinheirense, para 
instalação de relvado sintético, no valor total de 204.370,00€, e à Escola de Futebol do Concelho 
de Alcanena, também para instalação de relvado sintético, no valor total de 103.220,00€. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE VALORIZA A PROTEÇÃO CIVIL 
 
Neste âmbito, a Presidente da Câmara referiu o trabalho bastante visível que tem vindo a ser 
desenvolvido pelo Gabinete Técnico Florestal, pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta, 
pela Comissão Municipal de Proteção Civil e através da colaboração com o GIPS da GNR 
 
 



Referência também para a mobilidade intercarreiras de 11 assistentes operacionais pertencentes 
ao Serviço Municipal de Proteção Civil, para a carreira de categoria de Assistentes Técnicos, 
assim como à manutenção da equipa de Sapadores Florestais, tendo-se procedido à integração, 
por tempo indeterminado, dos 5 elementos no quadro de pessoal da autarquia, em agosto de 
2018. 
 
A autarquia continua a apoiar anualmente a Associação Liga dos Amigos dos Bombeiros 
Municipais de Alcanena, através de um protocolo anual, no valor de 72.000,00€. 
 
Em termos de equipamentos e instalações, destaque para a assinatura de protocolo para 
manutenção dos 3 Postos de Emergência Médica do INEM e renovação de ambulância, num 
investimento total de 50.000,00€. 
 
Continua também o apoio à Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde, através de um 
protocolo anual, no valor de 75.000,00€.  
 
Em 2018, foi assinado um protocolo de constituição e funcionamento de uma Equipa de 
Intervenção Permanente na Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde, sendo a equipa 
constituída por 5 elementos, que exercem a sua função de forma permanente, por um período 
semanal de 40 horas, durante 3 anos (2018-2021). Este protocolo representa um investimento 
de 99.239,71€. 
 
Em maio de 2018 foi aprovada a constituição de mais 3 Unidades Locais de Proteção Civil – 
Moitas venda, Monsanto e Serra de Santo António -, que se vieram juntar à ULPC de Bugalhos. 
A autarquia atribuiu a estas unidades apoios para a aquisição de kits de 1ª Intervenção, no total 
de 18.600,00€ (+ IVA). 
 
O Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras foi dinamizado em todo o concelho, tendo sido 
identificados e sinalizados os locais de abrigo e refúgio. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE QUER MAIS SEGURANÇA E JUSTIÇA 
 
Tribunal de Alcanena 
- a  partir de outubro de 2018, o Magistrado do Ministério Público passou a fazer atendimento, 
sob marcação prévia, nas áreas de Família e Menores.  
 
- Está em curso a elaboração de um Contrato de Comodato a estabelecer entre a Câmara e o 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP, para definição e enquadramento 
das intervenções a realizar na melhoria das condições do edifício. 
 
Quartel da GNR de Alcanena 
Encontra-se a decorrer a obra no edifício que irá acolher o Posto Territorial da GNR de 
Alcanena, num investimento total de 426.122,80 (+ IVA), prevendo-se a inauguração em maio de 
2018, por ocasião do 105º aniversário da Fundação do Concelho de Alcanena 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE VALORIZA O AMBIENTE 
 



Na área do ambiente, a Presidente da Câmara reconheceu a existência de melhorias 
significativas face à situação verificada em 2017, tendo destacado a criação do Observatório 
Ambiental de Alcanena e o Contrato de Aquisição de Serviços à empresa Agroleico, Lda, que 
inclui a monitorização da qualidade do ar, a auditoria a ETAR de Alcanena e aterro de lamas, 
assim como a avaliação do grau de pré-tratamento das 22 unidades industriais que processam 
águas concentradas com sulfuretos, resultantes do processo de depilação das peles. Este 
contrato tem o valor de 23.640,00 (+ IVA). 
 
Ainda na área do ambiente, destaque também para a Rede de Saneamento de Covão do Coelho 
e Vale Alto, num investimento total de 2.803.424,00€, com comparticipação de 85%; para a Rede 
de Saneamento de Carvalheiro – Louriceira, num investimento total de 1.397.616,47€; 
requalificação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais Domésticas de Covão do Feto – 
Monsanto, um projeto da autarquia, no valor de 12.700,00€ (+IVA). 
 
Referência, ainda, para o Festival da Biodiversidade, cuja 2ª edição se realizou em 2018, com 
um conjunto de ações que pretende valorizar o ambiente no seu todo e a biodiversidade em 
particular. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE VALORIZA O SEU PATRIMÓNIO 
 
- Apoio à recuperação da Igreja Matriz de Louriceira, no valor total de 57.000,00€; 
- Realização de Festivais Gastronómicos – Festival da Cachola e da Morcela e Festival do Azeite 
e das Ervas Aromáticas; 
- Centro Ciência Viva do Alviela – reforço de recursos humanos e reforço do apoio anual, 
totalizando 50.000,00€; 
- Grande Rota do Carso- instalação de uma grande rota que abrange os concelhos de Alcanena, 
Ourém e Torres Novas; 
- Previsão de investimentos na área envolvente à Praia Fluvial dos Olhos de Água, 
nomeadamente, ordenamento do parque de estacionamento e melhoria dos acessos pedonais. 
 
 
A terminar a conferência de Imprensa, a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, 
Fernanda Asseiceira fez referência aos investimentos efetuados em 2018, nomeadamente: 
 
- Requalificação da Rede Viária – obras executadas no valor de 189.883,81€; 
- Requalificação da Rede Viária – obras a decorrer no valor de 281.835,47€; 
- Requalificação da Rede Viária – empreitadas a iniciar em 2018, no valor de 430.453,44€; 
- Rede de Águas – Empreitada em fase de preparação do concurso (Conduta Adutora de 
Monsanto e Requalificação da Rede Viária de Louriceira), no valor total de 628.218,48€; 
- Rede de Saneamento – Empreitadas em fase de contratação/concurso público (Rede de 
Saneamento de Covão do Coelho e Vale Alto e Rede de Saneamento de Carvalheiro), no valor 
total de 4.201.040,47€ 
- Obras a decorrer (Requalificação do Mercado Municipal de Alcanena e Requalificação Urbana 
da Praça dos Transporte Públicos de Alcanena), no valor total de 1.993.999,76€; 
- Obras a iniciar (Centro Escolar de Alcanena e Requalificação do Miradouro Joaquim Ramos 
Vieira), no valor total de 4.250.679,77€; 
- Candidaturas apresentadas (Requalificação dos Bairros Dr. Anastácio Gonçalves e Bairro da 
Cantina, e Requalificação do Mercado de Minde), no valor total de 542.060,09€; 
- Outras candidaturas apresentadas (Documentar Alcanena) – 27.244,50€; 



- Outros Projetos a decorrer, no valor total de 627.648,74€; 
- Outras candidaturas a apresentar (Centro Escolar de Minde) – 700.000,00€ 
 
Total de investimentos 2018: 13.673.064,53€, sendo 1.330.391,20€ de investimentos com 
capitais próprios e 12.342.673,33€ de comparticipação comunitária. 
 
 
A autarca terminou a sua intervenção, agradecendo a todos os que colaboram com a autarquia 
na concretização de todos os projetos e ações que o executivo tem vindo a desenvolver, com 
determinação e empenho. 
 
 
 
 
 


