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Nota Prévia 
  

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) da Câmara Municipal de Idanha-a-

Nova para 2021, que aqui se apresentam, contemplam as principais estratégias e investimentos 

planeados por esta autarquia. 

Num contexto marcado pela pandemia de COVID-19, o ano de 2021 afigura-se 

desafiante para o Mundo. Cidadãos que somos desta ‘Aldeia Global’, acompanhamos, 

necessariamente, o impacto da crise pandémica em múltiplas dimensões da sociedade: na 

saúde, na segurança, na economia, na educação, no ambiente, na convivência familiar e social. 

Neste momento, perante a incerteza dos tempos, há que dar resposta às necessidades 

mais prementes, mas importa, desde já, empreender uma leitura dos desafios que todos nós 

temos pela frente. 

Algumas das questões que hoje são incontornáveis, integram há já uns anos a estratégia 

de desenvolvimento em curso em Idanha: afirmando-se como território UNESCO (Geoparque 

Mundial da UNESCO, Reserva da Biosfera da UNESCO, Cidade Criativa da UNESCO) e 

enquanto Bio-Região, da Rede Mundial de Eco-Regiões, onde a sustentabilidade alimentar – 

associada ao modo de produção biológico e ao consumo de produtos biológicos e locais -, a 

economia circular e os circuitos curtos de comercialização, o ambiente, a coesão social e 

territorial, a criatividade e a inovação tecnológica têm sido pilares de desenvolvimento. 

O Orçamento para 2021 apresenta um valor global de 25 718 582 euros, revelando um 

aumento em relação aos anos anteriores. Este aumento resulta da capacidade de captação de 

novas receitas, permitindo ao Municipio de Idanha-a-Nova a execução dos seus projetos. 

Os resultados alcançados mostram que estamos no caminho certo, pois conseguimos 

atingir uma das principais metas do nosso concelho. Passados muitos anos, Idanha-a-Nova 

obteve em 2019 fluxos migratórios positivos (+50), ou seja, somos hoje um concelho que atrai 

cada vez mais novos residentes. 

A par do saldo migratório positivo, Idanha-a-Nova está também no Top 50 Nacional 

(posição 42ª) no número médio de filhos por mulher em idade fértil (Índice Sintético de 

Fecundidade), um indicador igualmente essencial para o futuro do nosso concelho. 

Um exemplo recente é o nascimento de uma criança em Idanha-a-Velha, o que há muitos 

anos não acontecia, bem como as três crianças que nasceram e residem em Toulões. 

O desafio para 2021 é que o concelho de Idanha-a-Nova continue a ser sinónimo de boa 

qualidade de vida para as famílias, com oportunidades profissionais e empresariais, uma 

educação de excelência, uma forte intervenção social, segurança e saúde de proximidade. 

Para isso, a atuação do Município de Idanha-a-Nova terá como prioridade dar resposta 

às necessidades dos munícipes, dos turistas e dos investidores, num ano em que o País e o 

Mundo continuarão a sofrer os impactos da pandemia. 
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Sabendo que o sector do turismo é um dos mais afetados, a autarquia irá continuar a dar 

grande atenção à sua atividade. É um sector que tem grande expressão económica no território. 

Em 2001, havia menos de 10 unidades de alojamento no concelho e, atualmente, existem mais 

de 75. O crescimento conseguido, com sustentabilidade e serviços de excelência, traduz uma 

aposta forte desta autarquia em articulação com os agentes privados do sector do turismo.  

O mesmo aconteceu com a área da restauração e outras atividades económicas, 

nomeadamente no agroalimentar. Nos últimos anos, fixaram-se no concelho vários grupos 

económicos nacionais e internacionais, que representam um investimento de cerca de 100 

milhões de euros na criação de riqueza e emprego. Investidores como o Grupo Vera Cruz, a 

sociedade Tarabya ou as Sementes Vivas – Living Seeds são excelentes exemplos da 

capacidade de atração do nosso território. 

São, também, bons exemplos de captação de investimento no âmbito da estratégia 

Recomeçar em todo o nosso concelho. Hoje acompanhamos cerca de 500 projetos, startups e 

empresas a instalar-se e a desenvolver a sua atividade. 

Nesta trajetória do nosso território, que tem sido de crescimento, são muito relevantes 

as parcerias com o Geopark Naturtejo, com as Aldeias Históricas, com a Comunidade 

Intermunicipal da Beira Baixa, com a ADRACES, com o Centro Municipal de Cultura e 

Desenvolvimento, entre outros parceiros locais, nacionais e internacionais. 

Um dos novos projetos representativos desta visão estratégica é o CoLAB 

Food4sustainability. Com sede em Idanha-a-Nova, visa responder aos desafios colocados pela 

ONU para a sustentabilidade dos sistemas alimentares, agudizados por esta pandemia. Envolve 

parceiros dos meios académico e científico, empresarial e associativo, com um investimento de 

cerca de 8 milhões de euros, para a criação de postos de trabalho altamente qualificados, tendo 

sido já selecionados 13, de entre cerca de 300 candidatos de todo o Mundo. 

O projeto “Organic Farming” é outra das parcerias de investigação, que acrescenta valor 

à nossa estratégia, fixando conhecimento e talento. Com sede na Herdade do Couto da Várzea, 

visa a criação de um centro de experimentação aplicada no domínio da agricultura biológica, 

instalado no Green Valley Food Lab, onde várias empresas desenvolvem a sua atividade 

agrícola. 

O Green Valley Food Lab é o projeto central de todo este investimento, agregando cerca 

de 800 hectares de terreno e infraestruturas, que incluem a Incubadora de Base Rural na Várzea, 

o Ribeiro do Freixo, o Centro Logístico Agroalimentar do Ladoeiro e, em breve, a Herdade das 

Lombas. Nessa área estão em curso obras para construção do Alojamento Temporário (200 

camas) e do Centro de Acolhimento Empresarial e, em 2021, vão iniciar-se os trabalhos do 

projeto “Quintas Ciência Viva”. 

O concelho de Idanha-a-Nova foi o primeiro em Portugal a aderir à Rede Mundial de Eco-

Regiões, a qual visa a implementação de estratégias de desenvolvimento mais sustentáveis que 

envolvem toda a comunidade, partindo dos modelos biológico e agroecológico. No próximo ano, 
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a nossa estratégia vai ser reforçada com o início da implementação do projeto “Mercado Bio-

Região”. As ações desenvolvidas e a desenvolver no âmbito da Bio-Região de Idanha-a-Nova 

contam, muito em particular, com a colaboração do Centro Municipal de Cultura e 

Desenvolvimento, do Centro Documental Raiano, da Associação de Recursos Ambientais e 

Alternativos, e muitos outros parceiros. Em 2021, continuar-se-á a implementar a estratégia para 

a Bio-Região, envolvendo o poder local, os agricultores, as instituições de investigação e 

conhecimento, a formação, os agentes turísticos, os consumidores e a sociedade civil. 

Ainda no plano da sustentabilidade, o Município aderiu à Plataforma ODSlocal - 

Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de um projeto 

mobilizador e inclusivo que integra, entre outros componentes, um portal online dinâmico, de 

base tecnológica, o qual permite visualizar e acompanhar os progressos de cada município em 

relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU. 

No plano social e habitacional, destaque para a Estratégia Local de Habitação, que visa 

apoiar o acesso à habitação em todo o concelho, a desenvolver-se durante os próximos 6 anos. 

Esta medida contempla a aquisição de imóveis, a reabilitação de edifícios e a criação de um 

Gabinete de Apoio ao Munícipe, criando alojamento e habitação para os estudantes, pessoas 

idosas, carenciados e população em geral.  

Num tempo difícil para as famílias e para as empresas, continuaremos a apostar na 

aplicação de benefícios fiscais. Para aliviar a carga fiscal dos munícipes, o Município de Idanha-

a-Nova volta a aplicar a taxa mínima de IMI, em 2021, e complementarmente mantém a redução 

do IMI para famílias numerosas. No plano da economia, as empresas com sede no nosso 

concelho estarão isentas da taxa de derrama. Outros benefícios fiscais poderão vir a ser 

aplicados. 

No que toca à educação vamos continuar a apoiar uma oferta de boa qualidade desde o 

Berçário, Pré-Escolar, Básico, Secundário, Ensino Profissional, Ensino Superior e Universidade 

Sénior. Realçamos o investimento feito nos últimos anos na abertura de dois novos Berçários e 

Creches (Termas de Monfortinho e Rosmaninhal) e na reabertura da EB1 de Monsanto. Esta 

aposta resulta da elevada procura de famílias do concelho e de novas famílias residentes. Uma 

estratégia que vai motivar a abertura de mais um Berçário / Creche em São Miguel de Acha, no 

próximo ano. 

No plano do Ensino Superior, continuaremos na batalha pela permanência da Escola 

Superior de Gestão em Idanha-a-Nova, bem como pela sua autonomia administrativa, científica 

e pedagógica. 

Daremos sempre prioridade à saúde e segurança, trabalhando em proximidade com as 

entidades e autoridades locais, como o Centro de Saúde de Idanha-a-Nova, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova e a Guarda Nacional Republicana. 
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Entendemos que o Orçamento não deverá ser definido como um instrumento demasiado 

estático ou rígido, mas sim como um processo dinâmico, flexível e, portanto, capaz de responder 

a uma realidade sempre em mudança. 

  Em 2021, pretende-se iniciar o projeto do Orçamento Participativo com o propósito de 

reforçar as iniciativas municipais de promoção e desenvolvimento do exercício da cidadania, bem 

como o envolvimento e participação dos cidadãos nas decisões das políticas públicas. 

Os Documentos Previsionais de 2021 constituem um instrumento de gestão rigoroso, 

ponderado e estratégico, que assegura o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental. 

Os números mais recentes demonstram um histórico de respeito: o Município de Idanha-

a-Nova no panorama dos municípios portugueses continua a apresentar uma situação financeira 

equilibrada e a trabalhar diariamente para criar melhores condições de vida para os seus 

munícipes e mais oportunidades para instituições e tecido empresarial. 

Em 2021 queremos continuar a desenvolver uma estratégia centrada na promoção da 

qualidade de vida da população, na captação de investimento e na criação de riqueza e emprego, 

através das políticas refletidas nas Grandes Opções do Plano. 

O desafio é grande, mas acreditamos que unidos conseguiremos superar os obstáculos. 

Contamos com o talento e dinamismo de toda a comunidade; o reconhecido empenho e 

qualidade do movimento associativo e empresarial; o importantíssimo sector social; e a 

cooperação das Juntas / Uniões de Freguesias na sua obra e apoio de proximidade às 

populações. 
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Introdução 
  

A elaboração do Orçamento e das GOP para 2021 assenta nos princípios estabelecidos 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que define o regime jurídico das 

autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o quadro de 

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 

aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. 

Considerando este enquadramento jurídico, constituem atribuições de um Município “a 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações em articulação com 

as Freguesias”, designadamente nos seguintes domínios: 

 Equipamento rural e urbano; 

 Energia, Transportes e comunicações; 

 Educação; 

 Património, cultura e ciência; 

 Tempos livres e desporto; 

 Saúde; 

 Ação social; 

 Habitação; 

 Proteção civil; 

 Ambiente e saneamento básico; 

 Defesa do consumidor; 

 Promoção do desenvolvimento; 

 Ordenamento do território e urbanismo; 

 Polícia municipal; 

 Cooperação externa. 

Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que prevê a 

implementação nas Autarquias Locais, do Sistema de Normalização Contabilística para a 

Administração Pública (SNC-AP), foram revogados entre outros diplomas, o Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1 deste 

plano, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do 

orçamento.  

Para as entidades integradas no subsetor da administração local, a entrada em vigor do 

supracitado diploma foi prorrogada, sendo que o artigo 98.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para o ano de 2019), conjugado com o artigo 86.º do Decreto-

Lei de Execução Orçamental para o ano de 2019 (Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho), 

determinaram a entrada em vigor do novo referencial contabilístico para as mencionadas 

entidades, na sua plenitude, em 1 de janeiro de 2020. 
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Refira-se que a elaboração do Orçamento para 2021 respeita também as regras 

orçamentais determinadas pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime 

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, e as regras estabelecidas no 

ponto 3.3. do POCAL. Além dessa conformação face aos princípios e regras consagradas na 

legislação, estes documentos financeiros são criteriosos no que toca à previsão de receita a obter 

no ano 2021. 

Considerando ainda o quadro de incerteza económica decorrente da situação originada 

pela epidemia SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19, a Lei n.º 66/2020, de 4 de novembro altera 

o artigo n.º 45 da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, nomeadamente com a modificação do prazo 

de submissão da proposta de orçamento municipal à assembleia municipal, assim, o órgão 

executivo apresenta ao órgão deliberativo, até 30 de novembro de cada ano, a proposta de 

orçamento municipal para o ano económico seguinte. 

Neste contexto, apresenta-se à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal o 

Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2021, as quais constituem um elemento 

primordial e estruturante das políticas macroeconómicas desta autarquia. Têm sempre em 

consideração o respeito pelos seguintes valores: 

 O sentido público de serviço à população e aos cidadãos; 

 O respeito absoluto pela legalidade, pela igualdade de tratamento de todos os cidadãos e 

pelos direitos e interesses destes; 

 A transparência, diálogo e participação expressa numa atitude permanente de interação 

com as populações; 

 A qualidade, inovação e procura da contínua introdução de soluções inovadoras capazes 

de permitir a racionalização e desburocratização e o aumento da produtividade na prestação 

dos serviços à população; 

 A qualidade de gestão assente em critérios técnicos, humanos, económicos e financeiros 

eficazes. 

Destacam-se no presente documento: 

 As Grandes Opções do Plano para 2021, definidas de acordo com as orientações 

estratégicas para o concelho de Idanha-a-Nova; 

 O Orçamento e Documentos Previsionais; 

 O Mapa de Pessoal para o exercício de 2021. 
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Eixos de Desenvolvimento 
 

Considerando as atribuições da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e as Grandes 

Opções do Plano, definem-se para 2021 os seguintes Eixos de Desenvolvimento e respetivas 

ações, projetos e investimentos: 

 

Administração Geral | 1 108 501 € 

 

 Garantir um de serviço público de qualidade, com respeito por princípios de transparência, 

isenção e celeridade nos procedimentos, assegurando uma gestão de proximidade, 

moderna e eficiente; 

 Dar continuidade aos procedimentos de modernização administrativa e implementação de 

sistemas digitais e plataformas tecnológicas de gestão documental, que permitam reduzir 

custos e obter ganhos significativos de eficiência e eficácia; 

 Com vista a uma melhor operacionalização dos serviços, prevê-se a aquisição de mobiliário 

e de equipamento e software de tecnologias de informação e comunicação; 

 Proceder a construções e/ou reparações diversas em edifícios municipais; 

 Adquirir edifícios e terrenos que se revelem de superior interesse público; 

 Elaborar estudos, projetos e consultadoria que permitam dar suporte às linhas estratégicas 

para o nosso concelho; 

 Apostar em ações de formação para valorizar as competências pessoais e profissionais dos 

funcionários municipais; 

 Estabelecer protocolos com parceiros do território no âmbito da prossecução de projetos de 

desenvolvimento e da gestão de equipamentos turísticos municipais, como por exemplo o 

Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento; 

 Promover a divulgação da atividade municipal nos meios de comunicação social e em 

plataformas digitais como os sites (www.cm-idanhanova.pt  e www.idanha.pt) e as redes 

sociais (Facebook, Instagram e YouTube) do Município; 

 Utilizar os meios de comunicação municipais referidos para incentivar a participação 

construtiva na vida do Município e fomentar a autoestima e sentido de pertença da 

população; 

 Parceria com quatro Uniões de Freguesia do concelho para funcionamento dos Espaços 

Cidadão no sentido de garantir um serviço de maior proximidade às populações; 

 Potenciar o “Serviço de Atendimento ao Munícipe” para promover a agilização e 

desburocratização dos processos, no sentido de prestar melhores serviços aos cidadãos; 

 Defender junto da Administração Central todas as condições para funcionamento dos 

serviços públicos essenciais à população. 
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Proteção Civil e Luta Contra Incêndios | 523 600 € 

 
 Desenvolver ações nos domínios da prevenção, do planeamento e do socorro, atendendo 

às necessidades de segurança de pessoas e bens na área do concelho, com a finalidade 

de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe e de 

atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas 

situações ocorram; 

 Aplicar o Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos; 

 Acompanhar a atividade das equipas de Sapadores Florestais Municipais e Equipas 

Municipais de Intervenção Florestal, bem como colaborar com as outras equipas em 

funcionamento e ao serviço do concelho de Idanha-a-Nova;  

 Elaborar Planos no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios;  

 Articular a atuação dos organismos com competências em matéria de incêndios florestais, 

no âmbito da sua área geográfica; 

 Dar continuidade ao protocolo com a Associação RAIZ - Soalheiras para utilização das 

instalações da Torre de Vigia na Cubeira; 

 Manter uma política de apoio e colaboração com as entidades que atuam no âmbito da 

segurança e da proteção civil, nomeadamente a GNR e Bombeiros Voluntários; 

 Desenvolvimento de ações no âmbito da rede viária florestal e de medidas de prevenção na 

defesa da floresta; 

 Apoio na beneficiação dos Postos da GNR do concelho de Idanha-a-Nova. 

 

Educação | 1 477 590 € 

 

 Apostar na qualidade do sistema educativo como prioridade, por via da promoção dos seus 

níveis de eficiência e eficácia, sempre em colaboração com a comunidade educativa, no 

sentido de assegurar a frequência e o sucesso escolar dos alunos; 

 Continuar a requalificar e beneficiar o parque escolar, desde o Berçário, Creches, JI, Ensino 

Básico, Secundário, Profissional, Ensino Superior e Universidade Sénior, dotando-os de 

condições de excelência. Em 2021, está prevista a criação do Berçário em São Miguel de 

Acha e a requalificação da cantina municipal em Idanha-a-Nova. Em 2020, destaca-se a 

melhoria efetuada na EB1 do Ladoeiro com a criação de uma sala de refeições; 

 Impulsionar a aprendizagem do ensino artístico, através de parcerias com entidades 

especializadas; 

 Colaborar com a Escola Profissional da Raia (EPRIN) na implementação de ofertas 

formativas adaptadas às necessidades de desenvolvimento local, em articulação com 

instituições de ensino e estruturas de concertação de âmbito concelhio e nacional; 
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 Apoiar a Escola Superior de Gestão (ESGIN), através de projetos de parceria e de 

cooperação, lutando pelo seu funcionamento em Idanha-a-Nova, com autonomia científica, 

pedagógica e administrativa; 

 Investir na implementação de medidas de eficiência energética no edifício da ESGIN; 

 Garantir o programa de atividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, promovendo a parceria e a cooperação com o Agrupamento de Escolas José 

Silvestre Ribeiro neste domínio e em outros promovidos pelo Agrupamento; 

 Dinamizar e apoiar projetos educativos que fomentem o conhecimento, a apropriação e 

interação com o concelho, seu património, suas memórias e áreas de desenvolvimento, 

assinalando datas e efemérides através da dinamização de iniciativas junto da comunidade 

educativa; 

 Fomentar a divulgação do concelho e das práticas educativas mais relevantes em 

programas, projetos e redes nacionais e internacionais; 

 Garantir e apoiar o transporte escolar em todos os níveis de ensino;  

 Garantir o fornecimento de refeições às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, bem como 

o pagamento das refeições escolares às crianças que frequentam o Berçário e o Pré-Escolar 

no concelho; 

 Comparticipar na aquisição das fichas escolares das crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

 Comparticipar na aquisição das fichas escolares dos alunos do 5º ao 12º ano de 

escolaridade de acordo com o previsto no Regulamento dos Apoios Sociais; 

 Assegurar a organização das Atividades de Tempos Livres e da Componente de Apoio à 

Família das crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

 Incentivar a frequência no Ensino Superior, nomeadamente na Escola Superior de Gestão, 

comparticipando o pagamento das propinas até 50% aos alunos residentes e recenseados 

no concelho, bem como através da atribuição de bolsas de estudo e de prémios aos 

melhores alunos; 

 Apoiar alunos que frequentem outros estabelecimentos de ensino, público ou privado, que 

sejam residentes e recenseados no concelho, comparticipando o pagamento das propinas 

até 50%, de acordo com os rendimentos;  

 Contribuir para a formação de jovens, através do acolhimento de estágios curriculares em 

diferentes serviços da Câmara Municipal, bem como por via de outras ações; 

 Apoiar a atividade das associações de estudantes; 

 Dar continuidade à implementação do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar – fase II; 

 Apoiar a atividade da Universidade Sénior de Idanha-a-Nova, a funcionar com vários polos 

e uma oferta formativa mais diversificada (sede na vila de Idanha-a-Nova, polos em São 

Miguel de Acha, Penha Garcia, Medelim, Toulões e desenvolvimento de novos polos). 
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Cultura | 2 066 621€ 

 
 Colaborar com a rede associativa e a sociedade civil do concelho, apoiando as instituições 

nas suas iniciativas culturais, na melhoria dos seus recursos e no desenvolvimento de 

projetos/ações de interesse para a população, bem como na realização de atividades 

festivas em datas com significado comunitário; 

 Desenvolver ações de preservação e valorização do património material e imaterial do 

concelho, garantindo a sua promoção e salvaguarda, recuperação e divulgação do 

património cultural, edificado, documental, arqueológico, natural e paisagístico; 

 Desenvolver atividades no âmbito da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no sentido 

de encontrar oportunidades para reforçar a estratégia de desenvolvimento do concelho, 

afirmando Idanha-a-Nova enquanto destino de excelência no plano das indústrias culturais 

e criativas;  

 Desenvolver atividades no âmbito do Club de Estrasburgo, em que Idanha-a-Nova figura 

como única representante portuguesa, entre o conjunto de vilas e cidades europeias, e 

preside à Comissão da Cultura; 

 Aprofundar os laços de cooperação transfronteiriça, com organismos espanhóis, 

aproveitando os canais e meios de ambos os países para organização e divulgação conjunta 

de ações; 

 Implementar ações e investimentos de desenvolvimento territorial no âmbito da candidatura 

do Taejo Redes; 

 Prosseguir com as atividades e ações decorrentes de processos de geminação com as 

localidades de Condeixa-a-Nova, Vert-le-Grand (França), e Finale Ligure (Itália); 

 Valorizar a rede de equipamentos culturais e a rede museológica municipal, organizando e 

apoiando uma programação diversificada e de qualidade que potencie os recursos e 

dinamize o uso dos equipamentos; 

 Continuar a preservar e divulgar o património religioso e as festividades de todas as 

freguesias;  

 Apoiar a edição de publicações temáticas de interesse para o concelho, com o objetivo de 

fomentar o trabalho de investigação, a criação artística e outros projetos em torno do nosso 

território e património; 

 Proceder à beneficiação e manutenção de Espaços Culturais; 

 Aquisição e Restauro de Obras Arte e Documentos de Valor Histórico para o concelho; 

 Dar continuidade à candidatura Valorização do Castelo e Muralhas de Monsanto, que 

contempla melhoramentos significativos para a população, turistas e visitantes; 

 Prosseguir com o projeto de investigação “IGAEDIS - Da Civitas Igaeditanorum à Egitânia”, 

no âmbito de uma parceria com a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa 

e a Direção Regional de Cultura do Centro; 
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 No âmbito das medidas de eficiência energética, estão previstas intervenções nos edifícios 

do Centro Cultural Raiano, do Arquivo Municipal e da Biblioteca Municipal; 

 Realizar as ações integradas no projeto de intercâmbio cultural “5 Municípios. 5 Culturas. 5 

Sentidos”; 

 Desenvolver iniciativas do “Projeto Beira Baixa Cultural”, promovido em articulação com a 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa; 

 Implementação da candidatura “Valorização do Património Natural de Idanha-a-Nova - 

Infraestruturas de apoio à valorização e visitação do Parque Icnológico de Penha Garcia”, 

que prevê a recuperação de imóveis propriedade do Município, com fins turísticos; 

 Apoiar as Paróquias no sentido da preservação e fruição do património religioso do nosso 

concelho. 

 

Desporto e Tempos Livres | 897 439 € 

 

 Assegurar o funcionamento do conjunto de Infraestruturas Desportivas Municipais, 

fomentando e promovendo a atividade desportiva de cariz associativo e o desenvolvimento 

das diversas modalidades e atividades desportivas junto das diferentes faixas etárias da 

nossa população; 

 Dar continuidade à obra de requalificação da sede da coletividade Clube União Idanhense; 

 Promoção de obras de beneficiação e manutenção de Parques Infantis no concelho de 

Idanha-a-Nova; 

 Investir na implementação de medidas de eficiência energética no edifício das Piscinas 

Municipais de Idanha-a-Nova; 

 Aquisição de equipamentos para Instalações Desportivas e de Lazer; 

 Desenvolver o projeto EuroAceSport, com vista a criar melhores condições para a prática 

de atividades de lazer na natureza; 

 Concluir as obras de requalificação e valorização do Pavilhão Gimnodesportivo de Idanha-

a-Nova; 

 Apoiar associações desportivas e recreativas do concelho no desenvolvimento dos seus 

planos de atividades. 

 

Ação Social | 397 000 € 

 

 Apoiar as famílias dos 0 aos 114 anos, residentes no concelho de Idanha-a-Nova; 

 Apoiar as famílias em situação de fragilidade económica ao nível da habitação e saúde, 

no âmbito do Regulamento dos Apoios Sociais; 
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 Apoiar as famílias carenciadas também através da disponibilização do Banco Social de 

Roupas e de Bens; 

 Apoiar as Instituições de Solidariedade Social para a construção, ampliação e beneficiação 

dos equipamentos e infraestruturas, no desenvolvimento de atividades de animação, de 

saúde e de envelhecimento ativo, permitindo a melhoria das respostas sociais à 

população; 

 Organizar e dinamizar atividades com a colaboração do Espaço Sénior, da Universidade 

Sénior, promovendo a qualidade de vida e a participação em atividades intergeracionais; 

 Devolver aos munícipes metade da receita de IRS cobrada pelo Estado (2,5% de 5%), 

canalizando os restantes 2,5% para a rubrica da Ação Social; 

 Garantir a mobilidade da população dentro do concelho, através da rede de transportes 

criada para os portadores do Cartão Raiano e restante população residente e recenseada 

no concelho de Idanha-a-Nova; 

 Continuar a cumprir os restantes apoios e benefícios previstos no âmbito do Regulamento 

do Cartão Raiano, como por exemplo, descontos no consumo da água e desenvolver 

novos benefícios para residentes e recenseados no concelho de Idanha-a-Nova; 

 Garantir o funcionamento do Conselho Local de Ação Social de Idanha-a-Nova, 

assegurando o cumprimento dos objetivos e competências previstos na legislação em 

vigor; 

 Assegurar o apoio logístico necessário para o funcionamento da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens; 

 Possibilitar a inserção social e profissional da população em situação de desemprego, 

através da realização de trabalho socialmente necessário, em parceria com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional; 

 Articular o Gabinete de Ação Social com o serviço da GNR “Idoso em Segurança”; 

 Acompanhar a elaboração do Plano Gerontológico de Idanha-a-Nova, em realização pelo 

Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

 

Saúde | 622 849 € 

  

 Continuar a acompanhar a situação epidemiológica do concelho, junto das autoridades 

competentes, a fim de dar resposta a todas as necessidades que se verifiquem; 

 No plano da saúde, consolidar a política de apoio e colaboração com as diferentes 

entidades que atuam nesta área, de âmbito local e a nível distrital e nacional. Pretende-se 

garantir a execução de protocolos estabelecidos para disponibilizar uma oferta de saúde 

de qualidade e proximidade aos Idanhenses, com parceiros como a ARS de Coimbra, ULS 

de Castelo Branco, Centro de Saúde de Idanha-a-Nova, IPSS, Juntas de Freguesia, 
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Fundação Álvaro Carvalho, entre outras entidades; 

 Apoiar novas medidas e serviços na área da saúde, nomeadamente o funcionamento da 

Unidade Móvel de Saúde e de Serviços Descentralizados da Administração com uma 

equipa multidisciplinar constituída por médicos, enfermeiros e várias especialidades na 

área da Saúde. A Unidade Local de Saúde (ULS), os Bombeiros Voluntários, as IPSS, o 

Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento e a Fundação Álvaro Carvalho, instituição 

de utilidade pública, serão nossos parceiros neste projeto que irá, ao mesmo tempo, 

aumentar a qualidade de vida dos munícipes de Idanha-a-Nova e complementar o serviço 

prestado pelo SNS; 

 Proceder à realização de obras no Centro de Saúde de Idanha-a-Nova de acordo com o 

previsto na candidatura Rede Integrada de Serviços de Saúde no concelho -Saúde +; 

 Apoio à prestação de cuidados de saúde à população sénior do concelho, através de 

consultas de proximidade que envolvem a deslocação de médicos às freguesias; 

 Dar continuidade ao protocolo com a associação Dignitude – Rede Solidária de 

Medicamento, dirigido a agregados familiares socioeconomicamente vulneráveis, que 

através do Cartão Abem têm garantida a igualdade no acesso a medicamentos nas 

farmácias; 

 Prosseguir também a parceria com o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento e a 

Fundação Álvaro Carvalho, no acesso a consultas de especialidades médicas, sem custos 

para os beneficiários, em áreas como a Oftalmologia (cirurgia às cataratas), a 

Dermatologia (em especial rastreio do cancro da pele), Cardiologia, e outras 

especialidades, e formação para profissionais da Saúde e Serviço Social; 

 Implementação do novo Cartão Raiano para munícipes do nosso concelho, que permite 

ter acesso a serviços de cuidados de saúde diversificados, a partir de uma Rede Médica 

Nacional. 

 

Habitação | 218 508 € 

 

 Implementar a Estratégia Local de Habitação que visa apoiar o acesso à habitação em 

todo o concelho, assim como incentivar a reabilitação de habitações na construção 

acessível e sustentável. É uma estratégia a 6 anos que inclui 5 programas específicos 

para grupos sociais distintos: estudantes do ensino superior deslocados, população idosa 

ou com necessidades especiais, população em situação de risco e de exclusão social, 

população em carência financeira e população em geral. A medida contempla um Gabinete 

de Apoio ao Munícipe, que irá responder às situações especificas e necessidades dos 

agregados familiares; 

 Aplicar a taxa mínima de IMI e os descontos associados ao IMI Familiar; 
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 Aplicar uma majoração de 30% na taxa de IMI para prédios urbanos degradados; 

 No quadro das competências da autarquia, pretende-se continuar a execução de obras 

coercivas, no sentido de evitar a persistência de edifícios degradados, lesiva do interesse 

público que coloca em risco a segurança de pessoas e bens. 

 

Ordenamento do Território | 1 341 000 € 

 

 Dar continuidade ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal, com base na mais 

ampla participação da comunidade e atores públicos e privados, no quadro dos objetivos 

estratégicos de desenvolvimento para o concelho; 

 Continuar a desenvolver soluções de planeamento e ordenamento do território que 

promovam a qualidade de vida das pessoas e a vivência coletiva das comunidades, a 

valorização e a preservação do património construído, natural e cultural; 

 Fomentar a reabilitação urbana através da promoção de Áreas de Reabilitação Urbana 

(ARU’s) em todas as freguesias e o seu desenvolvimento para Planos de Reabilitação 

Urbana. A opção traz benefícios fiscais para munícipes e imóveis inseridos nestas áreas; 

 Colaborar com as instituições financeiras gestoras do programa IFRU – Instrumento 

Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas, no sentido de apoiar os munícipes 

que pretendam reabilitar habitações identificadas nas ARU’S; 

 Privilegiar uma atitude preventiva e informativa no desempenho das funções de 

fiscalização municipal e continuar a ação fiscalizadora nas diferentes áreas, 

nomeadamente urbanismo, ruído, salubridade e ambiente; 

 Dar continuidade ao projeto de sinalética e comunicação próprias, a instalar em locais 

de elevado valor cénico, paisagístico ou natural no concelho, favorecendo a sua vocação 

turística e de natureza; 

 Planear, em articulação com as Juntas/Uniões de Freguesia, a colocação de abrigos de 

passageiros e outro mobiliário urbano bem como a atenta e eficaz manutenção das vias, 

passeios e calçadas e da respetiva sinalização; 

 Reforçar a qualificação das vias de circulação e estacionamentos no concelho, 

prevendo-se a execução de obras de manutenção e requalificação; 

 Dar início ao projeto de construção da ligação mista pedonal/ciclável entre Idanha-a-

Nova e a Zona Industrial. Com cerca de 6,5 km e dois sentidos de circulação, esta ciclovia 

visa reduzir as emissões de carbono e promover a mobilidade suave e sustentável dentro 

da vila de Idanha-a-Nova, bem como melhorar a rede de águas e saneamento. 
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Saneamento | 865 000 €  

 
 Construção, Ampliação e Manutenção de ETAR's, Condutas de Saneamento e Águas 

Pluviais no concelho; 

 Limpeza, desobstrução e aspiração de coletores, ETAR's e fossas sépticas; 

 Tratamento de águas residuais. 

 

Abastecimento de Água | 1 033 000 € 

 

 Assegurar a gestão municipal do ciclo urbano da água, prevendo-se a aquisição e 

substituição de contadores nas habitações; 

 Ampliação e Conservação da Rede de Águas, Reservatórios e Equipamentos para 

garantir padrões de elevada qualidade da água fornecida para consumo humano; 

 Realização regular de análises à qualidade da água do concelho para a garantia da 

proteção à saúde dos consumidores; 

 Aquisição de serviço de abastecimento público de água potável. 

 

Resíduos Sólidos | 740 000 € 

 

 Otimizar os circuitos do Sistema de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e a 

implementação de soluções e medidas que reforcem a eficácia e eficiência das 

atividades de limpeza urbana, limpeza pública e recolha seletiva, tendo em vista a 

orientação global estratégica para reforço da manutenção do espaço público; 

 Aquisição de contentores e outros utensílios para garantir a qualidade dos serviços; 

 Aquisição de uma nova viatura para recolha de resíduos sólidos urbanos. 

 

Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza | 181 500 € 

 

 Ampliação e beneficiação de cemitérios no concelho; 

 Recolha e alojamento de animais abandonados errantes ou vadios e aquisição de 

equipamento necessários para o efeito; 

 Desenvolver e apoiar estudos de caracterização e inventariação das comunidades 

biológicas e habitats do concelho, em parceria com entidades que atuam neste âmbito; 

 Assegurar a gestão, conservação, manutenção e qualificação dos espaços verdes do 

concelho; 

 No âmbito da presença de Idanha-a-Nova na Rede Internacional de Bio-Regiões, 
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organizar e apoiar ações de promoção do sector biológico, em matérias ambientais e de 

preservação da biodiversidade junto dos cidadãos e entidades locais, instituições e 

tecido empresarial, bem como das crianças e jovens da Educação Pré-Escolar e do 

Ensino Básico, Secundário e Superior, nomeadamente na introdução de ementas 

saudáveis e biológicas nas refeições escolares, bem como na introdução de hortas 

biológicas; 

 Promover atividades para assinalar datas alusivas ao ambiente, sustentabilidade e 

alimentação saudável; 

 Cumprir com os compromissos da Plataforma Municipal dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

Transportes Rodoviários | 180 000 € 

 

 Reparação de viaturas, máquinas e ferramentas e aquisição de material de transporte; 

  Beneficiação, pavimentação de caminhos e estradas municipais de acordo com as 

necessidades mais prementes no concelho; 

 Sinalização rodoviária;  

 Coordenar a gestão da frota automóvel, com vista à otimização dos meios. 

 

Turismo | 815 970 € 

 
 Apostar na valorização económica, social e cultural do turismo nas suas diferentes 

vertentes: Natureza, Touring Cultural e Paisagístico, Saúde e Bem-Estar, Gastronomia e 

Vinhos, Turismo Rural, através da concretização de ações de promoção e divulgação do 

território; 

 Beneficiar a Rede de Percursos de Natureza e açudes na área do Tejo Internacional que 

favorecem a descoberta do património natural e cultural do concelho;  

 Prossecução do projeto “Passaporte Idanha-a-Nova” que visa potenciar as 

infraestruturas turísticas e culturais do concelho; 

 Participar em feiras de turismo de cariz nacional e internacional, condicionada à evolução 

epidemiológica da COVID-19; 

 Apostar em eventos temáticos para quebrar a sazonalidade e trazer visitantes ao 

concelho durante vários dias, com impactos sociais e económicos. Estas ações ficam 

condicionadas à evolução epidemiológica da COVID-19; 

 Dar continuidade à execução da candidatura “Monsanto Acessível, Inclusiva e 

Sustentável”, que inclui duas componentes: Miniautocarro elétrico, sendo um sistema de 

transporte coletivo de acesso exclusivo à aldeia, preparado para o transporte de pessoas 
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com mobilidade condicionada; Veículo/equipamento de pequena dimensão para 

circulação de pessoas com mobilidade condicionada no interior da aldeia, permitindo 

assim o pleno usufruto do património; 

 Dar continuidade à execução da candidatura “Monsanto - Valorização e Qualificação do 

destino turístico”, que contempla a requalificação dos acessos ao Castelo de Monsanto, 

a implementação de um sistema de gestão do tráfego e do estacionamento e uma 

ferramenta digital de apoio à visitação na aldeia histórica;  

 Execução da candidatura “Turismo acessível - All for All - Aldeias Históricas”, que visa 

melhorar a acessibilidade geral das aldeias de Monsanto e Idanha-a-Velha e torná-las 

mais inclusivas, para pessoas com mobilidade condicionada e invisuais; 

 Dar continuidade ao ciclo de eventos 12 em Rede no âmbito do Provere Aldeias 

Históricas, ajustando a programação ao contexto epidemiológico; 

 Consolidar as parcerias com entidades nacionais que contribuem para a promoção 

turística e cultural do concelho (Naturtejo – Empresa de Turismo, EIM; Associação das 

Aldeias Históricas de Portugal; Rede das Judiarias de Portugal; Parque Natural do Tejo 

Internacional; Entidade Regional de Turismo do Centro; Federação Portuguesa de 

Turismo Rural; Federação Portuguesa de Recriação Histórica; Comunidade 

Intermunicipal da Beira Baixa, etc). 

 

Mercados e Feiras | 98 010 € 

 
 Início dos trabalhos e serviços previstos na candidatura “Mercado Bio Região”. Integra 

uma estratégia concelhia de valorização da produção local e dos seus produtos 

endógenos, permitindo assim estimular a economia, congregando mais valias ao nível 

económico e social, valorizando os produtos de caráter tradicional e fomentado a 

economia de pequena escala e doméstica. Ao nível ambiental caracteriza-se pela 

proximidade entre produtor e consumidor e contribui para a diminuição da pegada 

ecológica. Em termos turísticos representa um ponto de atratividade ao território. Esta 

candidatura prevê os seguintes investimentos: plano de comercialização; modernização 

e qualificação do espaço físico do mercado local; conceção e implementação de ações 

de marketing e comunicação; ações de promoção e sensibilização. 

 

Indústria e Energia | 798 500 € 

 

 Consolidar as medidas de eficiência energética e de aproveitamento de energias 

renováveis em equipamentos, frota e infraestruturas municipais, por forma a garantir 

melhores níveis de eficácia e eficiência energética e ambiental; 



 

21 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
2021 

 Implementar melhorias no Centro Logístico Agro-Alimentar do Ladoeiro, ao nível das 

infraestruturas e equipamento; 

 Melhorar as Infraestruturas de Energia Elétrica e Rede de Iluminação Pública, através 

da ampliação e conservação da rede; 

 Dar continuidade à aquisição de terrenos para a criação e ampliação da exploração do 

sector agrícola no concelho; 

 Garantir o fornecimento de iluminação pública, em todo o concelho. 

 

Agricultura | 1 023 683 € 

 

 Continuar a valorizar o Mundo Rural, como um território de oportunidades, de captação 

de gente jovem e investimento, de inovação tecnológica e social, no sentido de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável do concelho de Idanha-a-Nova; 

 Apoiar as Associações e Agrupamentos de Produtores nas áreas da agricultura, pecuária 

e economia verde, proporcionando-lhes meios que permitam aumentar a sua 

produtividade, qualidade e competitividade; 

 Reforçar e dinamizar o projeto Green Valley Food Lab, que inclui a Incubadora de Base 

Rural na Várzea, o Ribeiro do Freixo, o Centro Logístico Agroalimentar do Ladoeiro, e 

em breve a Herdade das Lombas, que facilitam o acesso à terra de forma acessível, 

através de parcelas destinadas a promover o desenvolvimento de projetos agrícolas 

sustentáveis, para promoção do empreendedorismo, desenvolvimento económico, 

criação de emprego e fixação de população, desenvolvimento de investigação, inovação 

tecnológica, formação profissional, experimentação e desenvolvimento de projetos 

educativos; 

 Disponibilizar o acesso ao Centro Logístico Agroalimentar do Ladoeiro, aos empresários, 

produtores e associações suas representantes. Esta plataforma permite acrescentar 

valor aos produtos de Idanha-a-Nova, desde o embalamento, rotulagem, 

armazenamento e comercialização, criando riqueza e emprego; 

 Estimular o projeto i-Danha Food Lab Accelerator, a primeira aceleradora na Península 

Ibérica para a economia verde. É um laboratório 'vivo' que projeta soluções tecnológicas 

que respondem aos desafios do setor agroalimentar, em Portugal e no mundo. O objetivo 

é potenciar a captação de investidores para o concelho e a criação de uma rede com 

startups nacionais e estrangeiras; 

 Dar continuidade às obras de construção do Alojamento Temporário e do Centro de 

Acolhimento Empresarial no âmbito do projeto Green Valley FoodLab, na Herdade do 

Couto da Várzea. Para além da requalificação do espaço, o investimento vai criar 200 

camas de alojamento temporário para acolhimento de trabalhadores das várias 
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empresas instaladas no concelho; 

 Desenvolver o Laboratório Colaborativo (CoLab) Food 4 Sustainability, com sede em 

Idanha-a-Nova e que visa colocar Portugal na vanguarda da produção alimentar 

sustentável e com potencial de sequestro de carbono. Este projeto prevê um 

investimento de cerca de 8 Milhões de euros nos próximos cinco anos e já selecionou 

13 postos de trabalho, altamente qualificados, entre 300 candidatos de todo o Mundo. 

Com o apoio do Município de Idanha-a-Nova, o CoLab envolve 14 parceiros do meio 

académico e do meio empresarial que vão testar várias tecnologias para melhorar os 

processos de produção alimentar em termos de mitigação de CO2, no impacto 

ambiental, no combate às alterações climáticas, no uso nulo de químicos artificiais, na 

gestão da água, na preservação da biodiversidade e na eficiência de toda a cadeia de 

valor; 

 Desenvolver o projeto "Organic Farming – Parceria de Agricultura e Produção Biológica", 

que visa a criação de um centro de experimentação aplicada no domínio da agricultura 

biológica e junta várias entidades estatais, municipais, académicas e empresariais. Com 

sede na Herdade do Couto da Várzea, onde está instalado o Green Valley Food Lab, 

este projeto pretende potenciar a agricultura biológica e a produção através de três 

grandes eixos de intervenção interligados entre si: Investigação Aplicada e Inovação; 

Formação e Capacitação; e Experimentação e Desenvolvimento Experimental. É 

desenvolvido numa parceria entre o Município de Idanha-a-Nova, o Centro Municipal de 

Cultura e Desenvolvimento, as Sementes Vivas, o Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária, o Forschungsinstitut fuer Biologischen Landbau (Instituto alemão 

de investigação em agricultura orgânica), a Universidade de Coimbra e o Instituto 

Politécnico de Castelo Branco; 

 Início dos trabalhos previstos na candidatura “Quinta de Ciência Viva para a Agricultura 

Biológica”. A inclusão da Herdade do Couto da Várzea no projeto “Quintas Ciência Viva” 

é uma oportunidade para integrar mais um projeto de grande amplitude e, 

simultaneamente, encontrar uma solução sustentável de renovação e reabilitação das 

construções rurais tradicionais existentes na Herdade do Couto da Várzea. Assim os 

principais objetivos desta operação são: preservar, conservar e valorizar os elementos 

patrimoniais, paisagísticos e ambientais da Herdade do Couto da Várzea, através da 

refuncionalização do edifício da antiga Escola Primária para fins sociais, culturais e 

turísticos; dar a conhecer ao público em geral, de forma lúdica-didática, o trabalho 

desenvolvido na Herdade, tornando-a visitável por públicos distintos (turistas, jovens 

com interesse na área agrícola ou no tema da agricultura biológica, empresários, 

escolas); promover a ciência, a tecnologia e a inovação no concelho de Idanha-a-Nova, 

através da realização de oficinas e exposições temáticas. 
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Transferências entre Administrações | 1 045 862 € 

 
 Promover a cooperação entre entidades da administração central e local como forma de 

desenvolver políticas de proximidade na coesão social, territorial e económica; 

 Exercer as competências ao abrigo da Lei-Quadro da transferência de competências 

para as autarquias locais já assumidas ou que venha a assumir; 

 Cooperar com as Juntas de Freguesia / Uniões de Freguesia do nosso concelho, no 

sentido de apoiar a sua atividade, com vista a uma maior eficiência financeira, melhor 

gestão dos recursos e maior proximidade nos serviços prestados às populações; 

 Colaborar com entidades intermunicipais em que Idanha se insere, a fim de promover 

estratégias integradas de desenvolvimento regional de interesse para o nosso concelho: 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e Associação de Municípios Natureza e Tejo. 

 

Estratégia Recomeçar em Idanha-a-Nova 
 

É uma estratégia a médio prazo (2015-2025), delineada em conjunto com 52 

stakeholders locais, que integra projetos inovadores e diferenciadores.  

Os resultados na economia são muito positivos. Estão a ser acompanhados cerca de 

500 projetos empresariais que resultam em centenas de novos postos de trabalho e um 

investimento de cerca de 100 milhões de euros. 

Os méritos do Recomeçar foram reconhecidos, em 2018, com a Atribuição de Menção 

Honrosa (2.º Lugar) do Município de Idanha-a-Nova entre os nove finalistas da categoria "Marca 

Territorial do Ano" ("Place Brand of the Year") nos prémios City Nation Place Awards, com sede 

em Londres. Neste galardão, Idanha ganhou a grandes destinos internacionais como a Estónia, 

Barcelona, Salinas na Califórnia, Escócia, tendo ganho o 1º Lugar a cidade de Eindhoven, na 

Holanda. 

A Estratégia assenta em quatro pilares estratégicos e visa melhorar as condições de vida 

da população do concelho de Idanha-a-Nova, fixar mais população e atrair mais investimento. 

Os quatro pilares do Recomeçar são: 

 Idanha Green Valley: um pilar ligado ao conhecimento e inovação na ruralidade e 

ao posicionamento mundial do território nesta área; 

 Idanha Made In: apoia tudo o que é produzido localmente; 

 Idanha Experimenta: dá aos interessados a oportunidade de conhecer e 

experienciar o concelho de Idanha-a-Nova; 

 Idanha Vive: proporciona condições de qualidade de vida para quem vive e/ou 

pretende viver em Idanha-a-Nova. 
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Oportunidades do Quadro Comunitário 
 

 O Quadro Comunitário de Apoio tem sido um instrumento estratégico na prossecução 

dos objetivos do Município de Idanha-a-Nova, possibilitando realizar investimentos em prol do 

desenvolvimento sustentável do concelho. Em termos de candidaturas existem várias com 

impacto no Orçamento de 2021, num total de aproximadamente 5 milhões de investimento 

elegível, e outras que se encontram em análise e que só após a decisão de aprovação serão 

integradas no Orçamento. Segue-se um breve resumo: 

 

 PROVERE Aldeias Históricas: 

o Ciclo de eventos 12 em Rede 

o Entidades promotoras: Aldeias Históricas de Portugal - Associação de 

Desenvolvimento e Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento total elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

 

 Programa Valorizar – Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi 

o Projeto Redes Wi-Fi AHP Smart Lands 

o Entidades promotoras: Aldeias Históricas de Portugal - Associação de 

Desenvolvimento e Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 87,47% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 12,53% do 

investimento total elegível 

 

 Projeto Beira Baixa Cultural 

o Entidades promotoras: Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) e 

Municípios de Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Oleiros, Proença-a-Nova, Vila 

Velha de Ródão e Penamacor; 

o Comparticipação Comunitária: 60% do investimento total elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 40% do 

investimento total elegível 

 

 Projeto Beira Baixa Cultural (II) 

o Entidades promotoras: Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) e 

Municípios de Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Oleiros, Proença-a-Nova, Vila 

Velha de Ródão e Penamacor; 

o Comparticipação Comunitária: 100% do investimento total elegível 
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o Candidatura submetida – em análise 

 

 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) Construção de ciclovia, 

pedonal e ciclável, entre Idanha-a-Nova e a zona industrial 1ª FASE 

o Entidades promotoras: Município de Idanha-a-Nova  

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento total elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

 

 Projeto 5 Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos 

o Entidades promotoras: Municípios de Idanha-a-Nova, Águeda, Lousã, Óbidos e 

São Pedro do Sul 

o Comparticipação Comunitária: 60% do investimento total elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 40% do 

investimento total elegível 

 

 Projeto 5 Municípios, 5 Culturas, 5 Sentidos (II)  

o Entidades promotoras: Municípios de Idanha-a-Nova, Águeda, Seia, Óbidos e 

São Pedro do Sul 

o Comparticipação Comunitária: 100% do investimento total elegível 

o Candidatura submetida – em análise 

 

 Investimentos Territoriais Integrados – ITI Beira Baixa: 

o Valorização do Castelo e Muralhas de Monsanto 

o Valorização e inovação no conjunto arquitetónico e arqueológico de Idanha-a-Velha 

o Ações integradas de promoção do sucesso escolar de Idanha-a-Nova 

o Implementação de medidas de eficiência energética em edifícios municipais: ESGIN, 

Centro Cultural Raiano, Piscinas Municipais de Idanha-a-Nova, Arquivo e Biblioteca 

Municipal 

o Comparticipação Comunitária: 50% do investimento total elegível 

o 50% comparticipação financeira do Município 

o Rede integrada de serviços de saúde no concelho 

o Construção e qualificação de centros escolares de Idanha-a-Nova 

o Valorização do património natural de Idanha-a-Nova – Infraestrutura de apoio à 

valorização e visitação do Parque Icnológico de Penha Garcia 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento total elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 
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investimento total elegível 

 

 Plano de Áreas de Reabilitação Urbana: 

o Qualificação das antigas instalações do Jardim de Infância 

o Requalificação do Edifício do CUI 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

 

 POCTEP: Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha / Portugal  

o Taejo Internacional Redes 

o Deporte y Naturaleza en la EuroAceSport 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 75% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 25% do 

investimento total elegível 

 

 Fundo Florestal Permanente  

o Apoio ao funcionamento das equipas de sapadores florestais 

o Apoio ao funcionamento dos gabinetes técnicos florestais 

o Apoio ao Equipamento das equipas/brigadas de sapadores florestais 

o Realização de Faixas de Interrupção de Combustíveis em áreas não prioritárias – 

Prevenção dos fogos florestais 

o Programa de Reforço de Disponibilidade das Equipas de Sapadores Florestais  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 100% do investimento elegível 

o Candidatura submetida – em análise 

 

 Turismo de Portugal 

o Monsanto acessível, inclusiva e sustentável (MAIS) 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 43,02% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 56,98% do 

investimento total elegível  

 

o Monsanto – valorização e qualificação do destino turístico 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 
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o Comparticipação Comunitária: 90% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 10% do 

investimento total elegível 

 

 Área de Acolhimento Empresarial de Base Rural 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

 

 POCI – PerSoParAge 

o Entidades promotoras: Instituto Politécnico de Castelo Branco; Município de 

Idanha-a-Nova; Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico de 

Bragança; Instituto Politécnico de Guarda; Município de Castelo Branco; 

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

 

 POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego: 

o Projeto de mediadores municipais e interculturais 

o Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

 

 PDR – Programa Desenvolvimento Rural: 

o Manutenção e instalação de troços da rede primária no concelho de Idanha-a-Nova  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 85% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

o Bio-Regiões: uma estratégia integrada de desenvolvimento dos territórios rurais  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 100% do investimento elegível 

o Quinta de Ciência Viva para a Agricultura Biológica  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 80% do investimento elegível 
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o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 20% do 

investimento total elegível 

o Mercado Bio-Região  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação Comunitária: 60% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 40% do 

investimento total elegível 

 

 Obras de valorização do pavilhão gimnodesportivo 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 50% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 50% do 

investimento total elegível 

 

 IHRU – Elaboração de Estratégia local de habitação no âmbito do 1º Direito 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 100% do investimento elegível 

 

 Fundo Ambiental: 

o Programa de apoio à elaboração de estudos municipais para o desenvolvimento de 

sistemas de recolha de biorresíduos 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 81,79% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 18,21% do 

investimento total elegível 

 

 POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas: 

o Distribuição de géneros alimentares e/ou de bens de primeira necessidade – 2ª 

FASE 

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 85% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

 

 Centro Municipal de Proteção Civil de Idanha-a-Nova  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 85% do investimento elegível 
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o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 15% do 

investimento total elegível 

o Candidatura submetida – em análise 

 

 ICARUS - Diversificar a paisagem para reduzir a vulnerabilidade aos incêndios  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 100% do investimento elegível 

o Candidatura submetida – em análise 

 

 PHOENIX - Protecting and enHancing carbOn storagE capacity iN mEditerranean 

soIls  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova, IPV, IPC, IPCB, WUR 

o Comparticipação: 55% do investimento elegível 

o Comparticipação financeira do Município de Idanha-a-Nova: 45% do 

investimento total elegível 

o Candidatura submetida – em análise 

 

 Escola Digital - Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de conetividade 

- Refinanciamento dos Municípios  

o Entidade promotora: Município de Idanha-a-Nova 

o Comparticipação: 100% do investimento elegível 

o Candidatura submetida – em análise 
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Orçamento 
 

Visão Global 
 

A proposta de Orçamento que se apresenta foi elaborada com transparência e verdade 

e em conformidade com as disposições constantes dos seguintes diplomas legais, na sua 

redação atual: 

 a) Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho e Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro; 

 b) O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC – 

AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, “integra a estrutura concetual 

da informação financeira pública, as normas de contabilidade pública, e o plano de contas 

multidimensional, constantes, respetivamente, dos anexos I a III ao presente decreto-lei, e que 

dele fazem parte integrante”;  

c) A Norma 26 (NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental) tem como objetivo regular 

a contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos, regras e modelos de demonstrações 

orçamentais, de forma a assegurar a comparabilidade, quer com as respetivas demonstrações 

de períodos anteriores, quer com as de outras entidades; 

d) O n.º 17 do ponto 6 da NCP 1 (NCP 1 — Estrutura e Conteúdo das Demonstrações 

Financeiras) - As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras 

previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e 

demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser 

aprovadas pelos órgãos de gestão competentes. 

Os documentos previsionais de 2021, elaborados nos termos já mencionados, 

apresentam um valor global de 25 718 582 €, conforme se pode verificar detalhadamente, no 

quadro e gráfico seguintes. 

 

Quadro 1 - Resumo orçamento 2021 

 

 

Receitas Despesas

Correntes………………… 19 403 932 Correntes…………………16 666 016 

Capital…………………… 6 314 650 Capital…………………… 9 052 566 

Total 25 718 582 25 718 582 

Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0

25 718 582 25 718 582 Total Geral Total Geral

Montante (€) Montante (€)
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Deste valor, em termos de receita, 19 403 932 € são receitas correntes e 6 314 650 € 

são receitas de capital. Relativamente às despesas, 16 666 016 € são despesas correntes e 9 

052 566 € despesas de capital.  

 

 

Gráfico 1 – Receita / Despesa 2021 

 

As receitas correntes representam 75,4% e as receitas de capital 24,6%, do total da 

receita. 

 
Gráfico 2– Distribuição da receita 2021 

 

As despesas correntes representam 64,8% e as despesas de capital 35,2%, do total da 

despesa. 
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Gráfico 3 – Distribuição da despesa 2021 

 

Orçamento da Receita 
 

No quadro seguinte encontra-se representada a distribuição da receita orçamentada, 

para o ano 2021, por capítulo económico. 

 

Quadro 2 – Receita por capítulo económico 2021 

RECEITA DOTAÇÃO   

Impostos diretos 2 011 692 € 7,8% 

Impostos indiretos 1 € 0,0% 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 64 981 € 0,3% 

Rendimentos de Propriedade 715 424 € 2,8% 

Transferências Correntes 13 537 629 € 52,6% 

Bens e Serviços 2 635 245 € 10,2% 

Outras Receitas Correntes 438 960 € 1,7% 

CORRENTES 19 403 932 € 75,4% 

Venda Bens Investimento 1 488 € 0,0% 

Transferências Capital 6 306 529 € 24,5% 

Ativos Financeiros 4 985 € 0,0% 

Outras Receitas Capital 1 648 € 0,0% 

CAPITAL 6 314 650 € 24,6% 

TOTAL 25 718 582 € 100,0% 
 

No que respeita à estimativa da receita orçamentada para o ano 2021, importa destacar 

o seguinte: 

64,8%

35,2%

Distribuição da Despesa 2021

Corrente Capital
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- Impostos Diretos – compreendem a previsão de receita relativa ao Imposto Municipal 

sobre Imóveis (1105 377 €), ao Imposto Único de Circulação (153 518 €) e ao Imposto Municipal 

sobre Transmissões Onerosas (752 797 €); 

- Transferências Correntes / Capital – englobam essencialmente as receitas relativas ao 

Fundo de Equilíbrio Financeiro (12 328 406 €), à Lei 50/2018 da Transferência de Competências 

(672 816 €), à transferência de capital de acordo com o n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 73/2013 

(1 153 166 €) e às receitas provenientes de fundos comunitários (cerca de 5 milhões de euros);  

- Venda de bens e prestação de serviços correntes – a receita prevista neste capítulo 

provém sobretudo de tarifas de resíduos sólidos/saneamento e de venda de água.  

A distribuição da receita orçamentada pode ser analisada no gráfico seguinte: 

 

 
Gráfico 4 – Receita por capítulo económico 2021 

 
Orçamento da Despesa 
 
 

 No quadro e gráfico seguintes encontra-se representada a distribuição da despesa 

orçamentada, para o ano 2021, por capítulo económico. 
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Quadro 3 - Despesa por capítulo económico 2021 

DESPESA MONTANTE   

Pessoal 6 597 626 € 25,7% 

Bens e Serviços 7 089 890 € 27,6% 

Juros 106 353 € 0,4% 

Transferências Correntes 2 726 647 € 10,6% 

Subsídios 25 000 € 0,1% 

Outras 120 500 € 0,5% 

TOTAL DESPESAS CORRENTES 16 666 016 € 64,8% 

Aquisição de bens de capital 7 688 876 € 29,9% 

Transferências Capital 506 502 € 2,0% 

Ativos Financeiros 1 € 0,0% 

Passivos Financeiros 857 187 € 3,3% 

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 9 052 566 € 35,2% 

TOTAL 25 718 582 € 100,0% 

 
 

No que respeita à estimativa da despesa orçamentada para o ano 2021, importa destacar 

o seguinte: 

- Despesas com pessoal – incluem sobretudo as despesas com remunerações certas e 

permanentes (6 597 626 €). Apresenta valores acrescidos, face a anos anteriores, considerando 

que o Município integrou novos funcionários no seu quadro de pessoal; 

- Bens e Serviços – engloba despesas de natureza corrente, entre as quais os contratos 

para fornecimento de energia elétrica, tratamento de resíduos urbanos, aquisição de água, 

combustíveis, transportes e alimentação escolar e a ação social; 

- Transferências – incluem as transferências para instituições sem fins lucrativos, como 

são exemplo as IPSS, CMCD, as associações desportivas, religiosas, culturais e recreativas, e 

os Bombeiros (1 929 288€); para as Freguesias/ União de Freguesias do Concelho (780 000 €); 

para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (200 000 €) entre outras; 

- Aquisição de bens de capital - destacam-se investimentos nas rubricas edifícios e 

construções diversas, conforme detalhado nos gráficos 6, 7 e 8; 

 



 

35 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
2021 

 
Gráfico 5 - Despesa por capítulo económico 2021 

 
A distribuição da despesa referente à aquisição de bens de capital pode ser analisada 

nos gráficos seguintes: 

 

 
Gráfico 6 – Aquisição de bens de capital 2021 

 

Na rubrica edifícios destacam-se as obras de adaptação no Centro de Saúde de Idanha-

a-Nova, obras de valorização do Pavilhão Gimnodesportivo de Idanha-a-Nova, requalificações 

de edifícios escolares, requalificação do edifício destinado a cantina escolar, construção e 

reabilitação de edifícios no âmbito da candidatura área de acolhimento empresarial de base rural. 
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Gráfico 7 – Desagregação da rubrica edifícios 

 
Na rubrica construções diversas destacam-se as obras nos arruamentos e 

estacionamentos; reabilitação, qualificação e arranjos urbanísticos; requalificação dos acessos 

ao Castelo e Muralhas de Monsanto; construção, ampliação e manutenção de ETAR’S, condutas 

de saneamento e águas pluviais; requalificação do edifício sede do CUI; beneficiação e 

manutenção de parques infantis no concelho, ampliação e conservação da rede de águas, 

reservatórios e equipamentos; beneficiação, pavimentação de caminhos e estradas municipais; 

infraestruturas para a distribuição de energia elétrica; ampliação e beneficiação de cemitérios no 

concelho; e a ligação mista pedonal ciclável entre Idanha-a-Nova e a Zona Industrial. 

 

 
Gráfico 8 – Desagregação da rubrica construções diversas 
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Demonstração da Regra do Equilíbrio Orçamental 
 

A Proposta do Orçamento para o ano 2021 encontra-se equilibrada visto que o total da 

receita corrente bruta é superior ao total da despesa corrente adicionada das amortizações 

médias de empréstimos a M/L prazos, de acordo com o art.º n.º 40 da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro. Apurando-se, nestes termos, uma margem de equilíbrio orçamental no montante de 

1 937 622 €. 

Quadro 4 - Regra do equilíbrio orçamental 

Descrição 
Proposta de orçamento para 

2021 (Regra do equilíbrio) 

A - Receitas correntes previstas 19 403 932,00 € 

B - Amortização média dos EMLP 800 293,62 € 

C - Montante máximo das despesas correntes a considerar ((A)-(B)) 18 603 638,38 € 

  

D - Montante das despesas correntes previstas 16 666 016,00 € 

  

Margem  1 937 622,38 € 

Excesso 0,00 € 

 
Grandes Opções do Plano 
 

A determinação das Grandes Opções do Plano visa a melhor persecução das estratégias 

e medidas a implementar para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentado do nosso 

concelho. 

O quadro e os gráficos que se seguem permitem-nos analisar a distribuição das GOP 

para 2021: 

 

Gráfico 9 - Distribuição das Grandes Opções do Plano 2021 

29,9%
33,6%

Distribuição das Grandes Opções do Plano 2021 

PPI AMR
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As Atividades Mais Relevantes preveem uma despesa no valor 8 651 797 €, e o Plano 

Plurianual de Investimentos estima um montante de 7 688 874 € representando 33,6% e 29,9%, 

respetivamente sobre o total do orçamento, preconizando-se diferentes ações e medidas 

adequadas ao contexto económico-social do Município. 

 

Quadro 5 – Resumo das grandes opções do plano 

 PPI AMR TOTAL 

Funções Gerais 368 501 € 4,8% 1 263 600 € 14,6% 1 632 101 € 10,0% 

Administração Geral 298 501 € 3,9% 810 000 € 9,4% 1 108 501 € 6,8% 

Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 70 000 € 0,9% 453 600 € 5,2% 523 600 € 3,2% 

Funções Sociais 5 451 607 € 70,9% 4 388 900 € 50,7% 9 840 507 € 60,2% 

Educação 489 172 € 6,4% 988 418 € 11,4% 1 477 590 € 9,0% 

Cultura 1 428 029 € 18,6% 638 592 € 7,4% 2 066 621 € 12,6% 

Desporto e Tempos Livres 726 055 € 9,4% 171 384 € 2,0% 897 439 € 5,5% 

Acção Social, Saúde e Habitação 404 851 € 5,3% 833 506 € 9,6% 1 238 357 € 7,6% 

Ordenamento do Território 1 291 000 € 16,8% 50 000 € 0,6% 1 341 000 € 8,2% 

Saneamento 355 000 € 4,6% 510 000 € 5,9% 865 000 € 5,3% 

Abastecimento de Água 340 000 € 4,4% 693 000 € 8,0% 1 033 000 € 6,3% 

Resíduos Sólidos 240 000 € 3,1% 500 000 € 5,8% 740 000 € 4,5% 

Protecção do Meio Ambiente e Conservação da 
Natureza 177 500 € 2,3% 4 000 € 0,0% 181 500 € 1,1% 

Funções Económicas 1 868 768 € 24,3% 1 047 395 € 12,1% 2 916 163 € 17,8% 

Transportes Rodoviários (Rede viária) 180 000 € 2,3% 0 € 0,0% 180 000 € 1,1% 

Turismo 593 525 € 7,7% 222 445 € 2,6% 815 970 € 5,0% 

Mercados e Feiras 69 611 € 0,9% 28 399 € 0,3% 98 010 € 0,6% 

Indústria e Energia 298 500 € 3,9% 500 000 € 5,8% 798 500 € 4,9% 

Agricultura 727 132 € 9,5% 296 551 € 3,4% 1 023 683 € 6,3% 

Outras Funções 0 € 0,0% 1 951 902 € 22,6% 1 951 902 € 11,9% 

Operações da Dívida Autárquica 0 € 0,0% 906 040 € 10,5% 906 040 € 5,5% 

Transferências Entre Administrações 0 € 0,0% 1 045 862 € 12,1% 1 045 862 € 6,4% 

  7 688 876 € 100% 8 651 797 € 100,0% 16 340 673 € 100% 

 

No quadro acima representado encontra-se uma analise detalhada da despesa 

setorizada por funções. Nesta ótica, é possível verificar que as rubricas com maior dotação 

orçamental são a administração geral, a educação, a acção social, saúde e habitação, a cultura, 

o ordenamento do território, o abastecimento de água, a agricultura e as transferências entre 

administrações, cujas ações estão definidas nos eixos de desenvolvimento. 

Em termos de representação gráfica, as Grandes Opções do Plano traduzem-se da 

seguinte forma: 
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Gráfico 10 - Resumo das Grandes Opções do Plano 2021 
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Nota Final 
 

O Município de Idanha-a-Nova encara com determinação os tempos de incerteza que 

vivemos. O ano de 2021 será, incontornavelmente, condicionado pela pandemia de COVID-19 

e, sempre que necessário, serão realizados os devidos investimentos para fazer face ao seu 

impacto no nosso concelho. 

Neste quadro de pandemia, a principal missão deste Executivo mantém-se: desenvolver 

políticas e estratégias de intervenção que promovam o desenvolvimento sustentado do nosso 

concelho e a melhoria das condições de vida dos nossos concidadãos. 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano, que agora se submetem a aprovação, 

expressam uma visão esclarecida e ambiciosa do concelho de Idanha-a-Nova. 

Neste sentido, continuaremos a investir em condições para criação de riqueza e 

emprego, dando resposta às necessidades do tecido empresarial e produtivo. Entendemos que 

a economia verde, o turismo sustentável, a transição para sistemas de alimentação mais 

sustentáveis (em particular a agricultura biológica e biodinâmica), a economia circular, os 

circuitos curtos de comercialização e o combate às alterações climáticas são oportunidades para 

o nosso território se afirmar em Portugal e no Mundo. 

Temos obra feita. O Green Valley Food Lab - Área de Acolhimento Empresarial de Base 

Rural, onde estão instaladas atualmente 55 empresas; o CoLAB Food4Sustainability; o Centro 

Empresarial de Idanha-a-Nova; os grandes investimentos internacionais que nos últimos anos 

apostaram no nosso concelho, como são exemplo a produção de nozes, amêndoas ou sementes. 

Toda a estratégia tem presente o desafio da sustentabilidade, que é nossa 

responsabilidade defender enquanto Território UNESCO. Integramos o Geopark Naturtejo, 

Geoparque Mundial da UNESCO; parte da área integra o Parque Natural do Tejo Internacional 

pertencente à Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO; somos Cidade Criativa da 

Música da UNESCO e ainda Bio-Região da rede Internacional de Eco-Regiões da INNER, a 

primeira de Portugal. 

Este reconhecimento internacional do nosso património natural e histórico-cultural é, 

também, uma oportunidade de desenvolvimento. Tem sido importante para alavancar muitos dos 

projetos instalados no concelho de Idanha-a-Nova que, desta forma, conseguem fatores de 

diferenciação. 

 

Em 2021, queremos continuar a fazer do nosso concelho um lugar bom para viver, 

investir e visitar: 

 Trabalhar com as Pessoas e para as Pessoas;  

 Apoiar as famílias e população ativa;  

 Apostar nos jovens e nas suas ideias; 

 Garantir qualidade de vida aos mais idosos; 
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 Apoiar a população carenciada; 

 Investir na educação e cultura;  

 Promover uma saúde de proximidade; 

 Dinamizar a Estratégia Local de Habitação;  

 Promover a segurança; 

 Promover a criação de riqueza e emprego. 

 

Para isso, assumimos compromissos muito claros - recentemente reforçados por via da 

descentralização de competências desencadeada pelo Governo - nas áreas da educação, da 

segurança, da saúde, da habitação e da cultura, entre outras. 

Continuamos determinados a prosseguir o nosso dever de servir a causa pública, em 

particular o concelho de Idanha e os Idanhenses, uma missão que é de todos os trabalhadores 

municipais, aos quais estamos muito reconhecidos pelo seu insuperável empenho. Temos vindo 

a aumentar o Quadro de Pessoal com vista a reforçar a qualidade e eficiência dos serviços 

públicos prestados. Ao mesmo tempo, tem sido feito um investimento na valorização profissional 

dos trabalhadores e nesta continuidade, em 2021, vai introduzir-se a opção gestionária, que 

permite a alteração do posicionamento remuneratório. 

É também um desígnio coletivo, dos Idanhenses, mais ainda num tempo marcado pela 

pandemia COVD-19. Contamos com todos – funcionários da autarquia, cidadãos, tecido 

empresarial, associações e instituições do nosso concelho –, e sempre com o desempenho de 

grande mérito das Juntas / Uniões de Freguesia, que têm tido um papel essencial nesta missão 

que é servir o nosso concelho. 
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De acordo com o previsto no n.º46 do ponto 11 da NPC 26 do SNC-AP, as 

demonstrações orçamentais a elaborar são, o Orçamento e plano orçamental plurianual (ano 

seguinte, mais 4 anos) e o plano plurianual de investimentos. Atendendo ainda ao disposto na 

alínea e) do artigo 46.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, também deverão 

ser elaboradas as atividades mais relevantes da gestão. 

Os documentos previsionais são extraídos da aplicação informática em uso no Município 

de Idanha-a-Nova, Sistema de Normalização Contabilística - Administração Pública (SNC-AP). 

São ainda utilizadas as seguintes abreviaturas: 

 

FORMA DE REALIZAÇÃO: 

A – Administração direta 

E – Empreitada 

O – Fornecimentos e outras 

 
FONTES DE FINANCIAMENTO: 

RP - Receitas próprias 

RG - Receitas gerais 

EU - Financiamento da UE  

EMPR - Contração de empréstimos 

 

RESPONSABILIDADES: 

01 – CMIN: Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 

02 – GAP: Gabinete de Apoio ao Presidente 

03 – DUP: Divisão de Urbanismo e Planeamento 

04 – Informática 

05 - DFP: Divisão Financeira e Patrimonial 

06 – DARH: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

07 – DEASCTDTL: Divisão de Educação, Ação Social, Cultura, Turismo, Desporto e 

Tempos Livres 

08- Educação 

09 – UFOASU: Unidade de Competências Flexível de Obras, Ambiente e Serviços 

Urbanos  

10 – SMPC: Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

FASES DE EXECUÇÃO: 

0 – Não Iniciado 

1 – Com projeto técnico 

2 – Adjudicado 
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3 – Execução física até 25% 

4 – Execução física até 50% 

5 - Execução física até 75% 

6 - Execução física superior a 75% 
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MÉDIO E LONGO PRAZO

Investimentos Municipais ano 2008 31-12-2007 15-02-2008 14 13 213/08 13-03-2008 3 000 000,00 4,969% 0,000% 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00

Investimentos Municipais ano 2014 30-04-2014 05-06-2014 10 7 1217/2014 09-10-2014 1 185 600,35 3,055% 2,259% 91 607,76 7 558,95 99 166,71 366 431,03 274 823,27

Investimentos Municipais ano 2017 23-06-2017 05-07-2017 10 4 2386/2017 10-08-2017 2 560 000,00 1,400% 1,407% 280 636,88 26 386,50 307 023,38 1 964 458,24 1 683 821,36

Investimentos Municipais ano 2019 30-09-2019 08-05-2020 10 0 3727/2019 27-05-2020 1 656 428,02 0,750% 0,752% 184 047,56 11 905,58 195 953,14 1 656 428,02 1 472 380,46

Investimentos Municipais ano 2019 - Investimentos 
excecionados do endividamento (por financiamento da 
componente pública nacional) 

30-09-2019 13-12-2019 10 1 1357/2020 22-04-2020 458 050,70 0,660% 0,660% 50 894,52 2 897,17 53 791,69 458 050,70 407 156,18
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- MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS PELO 

MUNICÍPIO -  
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Denominação N.I.P.C.
Valor 

Nominal 
subscrito

%
Valor 

Nominal 
Realizado

Meios 
monetários 
(montante)

Em espécie 
(montante)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. 513606130
Sociedade 
Anónima

36001 83 759 578,00 € 412 915,00 € 0,49 412 915,00 € 412 915,00 €

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Idanha-a-Nova e 
Penamacor

500918910 Cooperativa 64190 8 157 730,00 € 25 433,80 € 0,35 25 433,80 € 25 433,80 €

Municípia, S.A. 504475606
Sociedade 
Anónima

74202 3 236 679,00 € 7 206,82 € 0,16 7 206,82 € 7 206,82 €

Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 
do Norte Alentejano, S.A.

505255090
Sociedade 
Anónima

38212 10 000 000,00 € 112 882,00 € 1,13 112 882,00 € 112 882,00 €

Mapa das participações da entidade
A - Participações em entidades societárias

Capital

Entidade Participada

Obs.

Participação no Final do 
Exercício

Forma da realização do 
capital

Tipo de Entidade CAE

Denominação N.I.P.C.
Meios 

Monetários
Em 

Espécie
1 2 3 4 5 6 7 8 11

APESB - Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e 
Ambiental

501062769
Associação sem fins lucrativos - com 
utilidade pública

73100 2019 0,00 €

Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova 501093877
Associação sem fins lucrativos - sem 
utilidade pública

1610 2019 0,00 €

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 501627413
Associação de Municípios

94110 2019 4 359,24 €

ADRACES - Associação para o Desenvolvimento da Raia 
Centro-Sul

502706759 Associação sem fins lucrativos - sem 
utilidade pública

91333 2019 40 000,00 €

Sociedade dos Amigos do Museu de Francisco Tavares 
Proença Junior

506584534 Associação privada de carácter 
cultural, sem fins lucrativos.

94995 2019 0,00 €

Associação de Municípios Natureza e Tejo 509084206 Associação sem fins lucrativos - sem 
utilidade pública

91333 2019 25 000,00 €

Associação de Desenvolvimento "Aldeias Históricas" 507709705 Associação sem fins lucrativos - sem 
utilidade pública

94991 2019 3 600,00 €

CIMBB - Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 508831725
Associação de Municípios

84130 2019 84 452,00 €

INOVCLUSTER - Asso. Do Cluster Agro-Industrial do Centro 508977495 Associação sem fins lucrativos - sem 
utilidade pública

94110 2019 350,00 €

Associação Rede Judiarias de Portugal - Rotas Sefarad 509801811 Associação sem fins lucrativos - sem 
utilidade pública

94995 2019 1 500,00 €

B - Participações em entidades não societárias

Tipo de Entidade CAE
Entidade Participada

Capital estatutário 

Contribuição

Ob.
Em N

Forma de Realização

Denominação N.I.P.C.
Valor 

Nominal 
subscrito

%
Valor 

Nominal 
Realizado

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fundo de Apoio 
Municipal

513319182
 Outras Pessoas 
Coletivas de Direito 
Público

84114 417 857 175,00 € 606 298,50 € 0,15% 606 298,50 €

Unidades de participação detidas em títulos e obrigações de participação

Entidade Participada

Tipo de Entidade CAE Capital

Participação no Final do Exercício
Obs

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - 



 
 
 
 

 
 
 
 

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro apresentam-se as responsabilidades contingentes: 

 

Proc. 12/14.7TAIDN e Proc. 483/12.6TAVRS – Pedido de indemnização civil em processo-crime 

– Autor CM de Idanha-a-Nova, réu Carlos Quaresma; 

 

Proc. nº 2105/16.7T8CTB – Autor Fátima Cristina Pinto Coelho Rodrigues, contra Réu Município 

de Idanha-a-Nova e Paulo Miguel Longo dos Santos, ação comum, valor peticionado 

1.156.000.00 – feita contestação; 

 

Proc. 668/10.0BECTB – Autor Construções João Reis da Silva, Lda, valor do processo 

24.681.79€, sentença favorável ao Município, em 06/03/2014, foi interposto recurso pelo autor, 

e o município respondeu ao recurso; 

 

Proc. 3/13.5BECTB – Autor Município de Idanha-a-Nova, Reu Ministério das Finanças, valor do 

processo 77.536.41€, ação de recuperação de IVA dos anos de 2007 e 2008 entregue em 

excesso, foi feita contestação pelo Ministério das Finanças bem como foi dada resposta a 

contestação; 

 

Proc. 505/17.4BECTB – Autor Município de Idanha-a-Nova, Reu Ministério das Finanças, valor 

do processo 1.443,09 €, ação de recuperação de IVA entregue em excesso, foi feita contestação 

pelo Ministério das Finanças bem como foi dada resposta a contestação; 

 

Proc. 461/17.9BECTB – Autor Município de Idanha-a-Nova, Reu Ministério das Finanças, valor 

do processo 48.566,92 €, Acão de recuperação de IVA entregue em excesso, foi feita 

contestação pelo Ministério das Finanças bem como foi dada resposta a contestação; 

 

Proc. 189/16.7BECTB – Processo Fiscal nº 0639201601001051 – Autor Município de Idanha-a-

Nova, Reu Associação de Regantes e Beneficiários de Idanha-a-Nova, oposição à execução, é 

reclamado o valor de 32.693.33€; 

 

Processo n.º 496/19.7BECTB - Maria de Lourdes Duarte Gaspar Gouveia, NIF 116 334 819 e 

Raquel Gaspar Gouveia Duarte, NIF 203 912 138, Autoras, intentaram contra o Município de 

Idanha-a-Nova, Réu, a presente ação administrativa, na qual pedem a condenação deste a 

pagar-lhes a quantia de € 1.647.877,89, a título de indemnização pela alegada perda de valor 

dos prédios identificados nos artigos 1º e2º da petição inicial, e a quantia de € 30.000,00 por 

danos não patrimoniais causados por essa perda de valor. Pedem, ainda, a condenação do Réu 



 
 
 
 

 
 
 
 

a pagar-lhes juros moratórios à taxa legal sobre tais quantias, procedeu-se a contestação, 

aguardando novos trâmites processuais; 

 

Contra-Ordenação nº 1032/11.9EACTB – ASAE - Parque Infantil; 

 

Contra-Ordenação nº 672/14.9EACTB – ASAE - Parque Infantil, coimas entre os 500.00€ e 

5.000.00€, foi feita defesa; 

 

Contra-Ordenação 256/2015/DSAJAL - corre termos na Agência Portuguesa do Ambiente por 

alegada prática de contraordenação ambiental; 

 

Contra-Ordenação nº 22089/2015 – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

coimas de 10.000.00€ a 500.000.00€, foi feita defesa; 

 

Contra-Ordenação nº 22889/2016 – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

coimas de 10.000.00€ a 500.000.00€, foi feita defesa; 

 

Contra-Ordenação nº 23421/20017 – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, 

coimas de 1.250.00€ a 25.000.00€, foi feita defesa, decisão de admoestação em 06/2017; 

 

Contra-Ordenação nº 296/19.4EACTB – ASAE –Parque infantil, coimas entre os 1.000€ e 

30.000€, foi feita defesa, aguarda-se decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MAPA DE PESSOAL - 






















