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1. Relatório de Atividades 
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Baião dispõe de um conjunto de condições naturais 

e construídas que permitem uma prática física e 

desportiva muito diversificada. Como objetivos 

queremos: aumentar os índices de participação 

desportiva dos Baionenses, quer através de uma 

prática formal e organizada, quer de forma informal; 

individual ou coletiva. A este nível, a nossa ação 

baseou-se em quatro pilares fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro foi a definição clara e objetiva do tipo de 

apoios às associações desportivas, através da 

criação de normas que atendem à especificidade de 

cada instituição, valorizando o seu trabalho e 

dinamismo. O segundo foi a disponibilização de 

instalações e equipamentos às instituições 

concelhias, a título gratuito ou em condições muito 

vantajosas, como estímulo à sua utilização. O 

terceiro consistiu na atração, para Baião, de eventos 

desportivos de alto nível, com o duplo objetivo da 

consolidação de uma imagem positiva do concelho e 

de estímulo e motivação para a prática de 

modalidades desportivas diversas. 

 

1.1 Desporto e Associativismo  

 

. 
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1.1.1 Piscinas Municipais 

1. Estágios de Pólo Aquático APTN 
 

 O Evento realizou-se na Piscina Municipal Coberta, em parceria com a Federação 

Portuguesa de Natação. Esta atividade realizou-se nos dias 14 e 15 de Maio. Estiveram 

presentes 102 praticantes desta modalidade. 

2. Mês da Hidroginástica  

 Iniciativa realizada na Piscina Municipal de Baião, composta por aulas de hidroginástica 

gratuitas. As aulas realizaram-se nos dias 7, 14, 21 e 28 de Abril, tendo participado nesta 

atividade 35 pessoas, na sua maioria mulheres. 

3. Comemoração do Dia da Saúde 
 

  Para comemorar esta data, proporcionou-se na piscina, no dia 7 de Abril, e à população 

em geral banhos livres, de entrada gratuita, neste dia. 

 

4. Comemoração do Dia do Pai 
 

  Comemorar o Dia do Pai, a 19 de março, proporcionando a possibilidade de usufruir da 

piscina gratuitamente, todos os pais que se fizessem acompanhar pelos seus filhos. 

5. Comemoração do Dia da Mãe  

  No dia 1 de maio, foi oferecido a todas as mães a entrada gratuita, para banhos livres, 

nas instalações da piscina, desde que se fizessem acompanhar pelos filhos. 

6. Dia internacional da Juventude 

Não se realizou em 2016. 

 

1.1.2 Pavilhão Multiusos/Pavilhão de Santa Marinha do Zêzere 

1. Estágio do Meinedo  

 O estágio da equipa de futsal do Meinedo realizou-se nos dias 9, 10 e 11 de setembro e 

terminou com um torneio que se realizou a 11 de setembro, contando com a presença de 4 

equipas masculinas. Esta atividade envolveu, entre atletas e adeptos, cerca de 150 pessoas.  
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2. Estágio do Canidelo 

 Decorreu nos dias 17 e 18 de setembro, e contou com a participação de cerca de 45 

elementos. 

3. Estágio do Mindelo 

 Este estágio de Futsal realizou-se nos dias 24 e 25 de setembro, terminando com um 

jogo amigável. Este grupo pode ainda usufruir de uma aula de hidroginástica na piscina 

municipal, lecionada por um dos técnicos do município. Estiveram envolvidos nesta atividade 

cerca de 50 pessoas.  

4. Divulgação da Modalidade de Fitness 

 No decurso do ano de 2016, na perspetiva de divulgação da modalidade oferecida pelo 

Município desde 2008, procedeu-se a um conjunto de demonstrações/apresentações, que teve 

como ponto culminante a realização do Sarau Gímnico da EB 2,3/S de Baião, a 9 de junho. 

5. Apresentações da escola Dança Baião 

 Em atividade desde 2008, esta turma de dança participou durante o ano de 2016 em 

diversas atividades, a saber: 

 11 de Março: Participação nas Comemorações do Dia Internacional da Mulher no 

Auditório Municipal; 

 9 de Junho: Participação no VII Sarau Gímnico do AEVO, no Pavilhão Multiusos de 

Baião; 

 23 de Julho: Participação no Festival Baião na Praça, na Praça Dom Manuel de Castro; 

 19 de Agosto: Participação no Desfile de Moda em Baião, na Praça Dr. Francisco Sá 

Carneiro; 

 

1.1.3 Rali e Motonáutica 

1. Rali de Portugal 

 Pelo 2.º ano, o Rali de Portugal regressou às Serras da Aboboreira e do Marão. 

Organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, esta prova teve o apoio do Município de Baião, 

e decorreu no dia 21 de Maio, levando às serras e a Baião um sem número de adeptos de Rali. 
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2. Rali de Baião 2009 a 2016 – 5ª Edição 

  Evento que ocorreu a 25 e 26 de Novembro, sendo organizado em parceria com o 

Clube Automóvel de Amarante. Nesta prova estiveram presentes 32 pilotos, que descobriram a 

beleza da Serra da Aboboreira, e contaram com o entusiamo da população local e de muitos 

adeptos da modalidade de outras proveniências. 

3. Outras Atividades 

 Torneio Boccia Sénior 

Organizado pelo Município de Felgueiras, em parceria com a CIM Tâmega e Sousa, 

esta atividade contou com a participação de 20 pessoas, entre idosos e técnicos, num total de 

3 equipas recrutadas pelo Município junto das IPSS locais. 

 Comemoração do Dia do Coração 

Com o objetivo de sensibilizar a população para a prática da atividade física, o 

Município proporcionou a todos a possibilidade da realização de duas Caminhadas, uma de 5 

km e outra de 10 km e de um Passeio de BTT pela Serra da Aboboreira, de forma devidamente 

orientada e coordenada. A atividade teve início com a realização de um Coração Gigante, para 

assinalar a data. Esta atividade realizou-se no dia 2 de Outubro. 

 Olimpíadas do Desporto CIM 

Tal como em anos anteriores, o Município participou nas Olimpíadas do Desporto 

promovidas pela CIM Tâmega e Sousa, onde estiveram envolvidos 102 jovens. Esta atividade 

realizou-se em Resende, Cinfães e Castelo de Paiva, nos dias 11, 18 e 25 de junho. 
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Em 2016, o Pelouro da Educação geriu as 

competências nos diversos domínios, desde a 

gestão do parque escolar, na sua manutenção e 

equipamento dos Edifícios Escolares, Refeições 

e Transportes Escolares, Gestão do Pessoal não 

Docente, gestão da componente de Apoio à 

Família na educação pré-escolar, gestão dos 

apoios à Ação Social Escolar, e dinamização do 

Conselho Municipal de Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

Toda a atividade do Pelouro teve como base de 

atuação o combate ao abandono e insucesso 

escolar, a saída escolar precoce, proporcionado a 

continuidade dos percursos escolares às crianças e 

jovens do Concelho. Não é de somenos importância 

o fato de se proporcionar novas experiência e o 

contato com novas realidades, que engrandecem e 

colocam os nossos alunos ao nível dos estudantes 

que vivem nas cidades, e promovem a igualdade de 

oportunidades. O Ano de 2016 fica marcado pela 

implementação do Projeto Educativo Concelhio, 

nos seus diversos eixos de atuação: promoção para 

o sucesso educativo, por uma cidadania inclusiva e 

ativa, valorização do património e intervenções 

culturais comuns, património ambiental, formação 

ao longo da vida e atividade desportiva como 

valorização integral. 

 

1.2 Educação 
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1.2.1 Construção, Manutenção e Apoio ao Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino 

Neste domínio a intervenção municipal fez-se de modo a garantir as condições 

essenciais para o funcionamento das atividades educativas nas escolas e jardins de infância 

da rede pública, considerando os dados que neste ponto consideramos mais relevantes, a 

saber: 

Quadro 1: intervenções de obras e apoios ao funcionamento das Escolas. 

1.2.2 Programa de Refeições Escolares 
 

Execução da medida contratualizada com o Ministério da Educação no âmbito da 

Educaçã

o Básica 

do 1.º 

CEB e 

Pré-

escolar, a 

saber: 

 
 

 

NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DA 
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E 

APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 

E ENSINO 

TIPOLOGIA DA AÇÃO VALOR (€) 

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 
ESCOLARES E EQUIPAMENTOS 

Obras correntes de manutenção de estruturas e 
equipamentos 

20.000,00 

Requalificação e modernização de instalações 
na EB2,3 de Santa Marinha do Zêzere e EB2,3 

de Ancede-Eiriz 
150.000,00 

Apoio ao funcionamento de escolas e jardins de 
infância (Aquecimento e Expediente e Limpeza) 

10.050,00 

APOIO AOS PLANOS ANUAIS DE 
ATIVIDADES 

Concessão de apoio monetário 3.000,00 

¹85% será suportado por verbas advindas do Fundo Social Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa 
Operacional Norte - NORTE 2020, no valor de 63.750,00€; restantes 15%, suportados em partes iguais pelo ME (5.625,00€ - 7,5%) e 
pelo Município (5.625,00€ - 7,5%). 

Quadro 2: Execução do Programa de Refeições Escolares. 

PROGRAMA DE 
FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES NO 
PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB 

REFEIÇÕES 
SERVIDAS 

(N.º) 

INVESTIMENTO 
(€) 

CRIANÇAS 
COM 

REFEIÇÃO 
(N.º) 

TAXA DE 
COBERTURA 
DO SERVIÇO 

(%) 
FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES 
135540 269.378,52 753 94% 

PARCERIA COM CASA 
LAVRADOR (Cedência de 

instalações para unidade de 
confeção) 

48225 35.590,05 _ _ 

PARCERIA COM CECAJUVI 
(Cedência de instalações para 

unidade de confeção) 

45878 33.872,72 _ _ 
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1.2.3 Programa de Fruta Escolar 

 Execução anual de acordo com o Regulamento que estabelece esta medida para os 

alunos do 1.º CEB, a saber: 

 
 
 

 

 

 
                               Quadro 3: Execução do Programa de Fruta Escolar. 

 
1.2.3 Ação Social Escolar 

No âmbito da Ação Social Escolar, atribuição dos apoios sócio - educativos, nas 

vertentes de Refeições escolares no 1.º CEB e da Componente de Apoio à Família (CAF) no 

Pré-escolar, com a alimentação e o prolongamento de horário, para incentivo à frequência, e 

prevenção do abandono escolares, constituindo um apoio efetivo aos agregados familiares 

mais desfavorecidos. Medida que abrange 43% das crianças no 1.º CEB, que são beneficiadas 

com a gratuitidade do serviço, e com 80% das crianças integradas nos três primeiros escalões 

na Educação Pré-escolar. 

 

1.2.4 Transportes Escolares  

Implementação de circuitos de transporte em função das necessidades da população 

escolar, em consonância com as disposições legais em vigor e os requisitos de segurança e 

conforto inerentes a este serviço.  

 

 

 
 

 

 

PROGRAMA DE 
FORNECIMENTO DE FRUTA 

ESCOLAR NO 1.º CEB 

INVESTIMENTO 
(€) 

CRIANÇAS 
ABRANGIDAS 

(N.º) 

4.004,45 634 

 

 

TRANSPORTES ESCOLARES¹ 
CRIANÇAS 

ABRANGIDAS 
(N.º) 

TAXA DE 
COBERTURA DO 

SERVIÇO (%) 

INVESTIMENTO 
(€) 

TRANSPORTES NO 1.º CEB 510 75% 229.718,09 

TRANSPORTES NO 2.º/3.º CEB 
E SECUNDÁRIO 

1154 _ 572.759,32 
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        ¹Não estão contabilizados os gastos com as viaturas municipais ao serviço do transporte escolar. 

                             Quadro 4: Execução da medida de transportes escolar. 

 

 
1.2.5 Conselho Municipal de Educação  
 

O Conselho Municipal de Educação do Município de Baião reúne de acordo com o 

estipulado no regimento, exercendo a sua função consultiva na coordenação da política 

educativa, em articulação com outras políticas locais, nas áreas da saúde, da ação social, e da 

formação e do emprego.  

a) Aprovação em janeiro de 2016, em reunião ordinária, da alteração ao Regimento, em 

função de nova legislação, que designa a competência de participação no processo de 

elaboração e da atualização do Plano Estratégico Educativo Municipal, em articulação com 

os Projetos Educativos dos Agrupamentos de Escolas; quanto à sua composição com a 

integração dos Diretores dos agrupamentos de escola e escolas não agrupadas e do 

representante do Conselho Municipal da Juventude.  

b) Avaliação do Projeto Educativo Concelhio, em função do relatório de atividades do ano 

letivo de 2015/2016, e aprovação do Plano de Ação para o Ano letivo de 2016/2017. 

 

1.2.6 Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas 

 Representação do Município nas reuniões dos Conselhos Gerais das Escolas, garantindo a 

articulação com as Escolas e seus representantes, nas áreas de transportes escolares, 

refeições escolares, obras e manutenção das Escolas EB2,3 de Eiriz e de Santa Marinha e 

gestão do pessoal não docente, entre outras. 

 Garantia do funcionamento adequado destas e de outras medidas para incremento do 

sucesso escolar e combate ao abandono escolar.  

 

1.2.7 Gestão do Pessoal Não Docente  

No âmbito das atribuições municipais no âmbito da gestão do pessoal das Escolas, 

destaca-se o seguinte: 

 

 

 

 

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

EM EDUCAÇÃO N.º 241/2009 

DESPESA COM 
REMUNERAÇÕES DE 

PESSOAL NÃO 
DOCENTE (PND) (€) 

PND do Pré-escolar, 1.º, 2.º, e 3.º CEB 1.250.871,76 
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                                       Quadro 5: Execução da despesa com o PND. 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.8 Prémio de Mérito Escolar 

Atribuição do PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR E PRÉMIO DE CIDADANIA premiando 

os melhores alunos do ensino básico, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e do ensino Secundário regular e 

profissional, dos agrupamentos de escolas, assim como os alunos que demonstraram 

competências sociais relevantes, cujo investimento foi de 2.950,00€.   

 
1.2.9 Síntese das Atividades Desenvolvidas em Contexto Educativo do Pré-escolar e do 

Ensino Básico 
 

No âmbito da sua atuação, e cooperação com as Escolas locais, o Setor da Educação 

proporciona um conjunto de ofertas de complemento educativo, de caráter lúdico e de fruição, 

de acordo com os objetivos estabelecidos para cada atividade, de acordo com a síntese 

apresentada no quadro abaixo: 

Quadro 6: Síntese de atividades educativas, lúdicas promovidas em parceria com as Escolas. 

PROGRAMA DE 
ATIVIDADES EDUCATIVAS 

E COMPLEMENTO 
PÚBLICO ALVO

PÚBLICO 
ABRANGIDO 

(N.º)

ÁREA 
EDUCATIVA/
FORMAÇÃO

PARCERIAS

Teatro Auto da Barca do 
Inferno

Alunos do 9.º ano de escolaridade 273 Português
Companhia de Teatro Filandorra; Escola Egaz 

Moniz de Resende

Teatro Um Conto de Natal
Pré-escolar/1.º CEB/Utentes dos 

Centros de Atividades 
Ocupacionais

1156 de caráter Lúdico
Agrupamentos de Escolas; Santa Casa da 

Misericórdia

Projeto de Educação Alimentar 
Peso Certo

1.º e 4.º anos de escolaridade 312
Educação 
Alimentar

Agrupamentos de Escolas; Alunos do Curso de 
Optometria de Vale de Ovil; Centro de Saúde;

Ação Semear Boccia
Portadores de necessidades 

educativas especiais
Boccia

Paralisia Cerebral - Associação Nacional de 
Desporto; Santas Casas de Misericórdia; técnicos 
da autarquia oriundos dos Concelhos de Baião, 

Resende, Marco de Canavezes, Castelo de Paiva, 
Amarante e Mesão Frio  

Projeto Escola em Casa Alunos do Ensino Básico
Transdisciplinar/E
ducação de pais

Agrupamento de Escolas de Sudeste de Baião

Prevenção Rodoviária Alunos do Ensino Básico
Segurança 
rodoviária

Agrupamento de Escolas Sudeste de Baião

Simulacro Alunos do Ensino Básico
Prevenção e 
segurança

Escola EB 2,3 de Santa Marinha

Projeto Aprender Com e A 
Cavalo

Alunos do 4.º ano de escolaridade 159 Equitação Centro Hípico

Ação de Suporte Básico de 
Vida

Alunos do 9.º ano de 
escolaridade/ Pessoal docente e 

não docente

Saúde e 
segurança

Agrupamentos de Escolas; Bombeiros Voluntários 
de Santa Marinha e de Baião; Centro de Saúde 

Jornadas da Segurança, 
Defesa e Paz

Alunos do Ensino Básico
Segurança, 

Defesa e Paz
Agrupamentos de Escolas

Galardão Bandeiras Eco-
Escolas

Alunos do Ensino Básico e 
Secundário

Educação 
ambiental

Agrupamentos de Escolas

Repovoamento dos Rios Ovil e 
Teixeira

Alunos do Ensino Básico
Educação 
ambiental

Instituto da Conservação da natureza e Florestas 
(ICNF

P
R

O
JE

T
O

 E
D

U
C

A
T

IV
O

 C
O

N
C

E
L

H
IO
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1.3 Assuntos Sociais 

Caraterização   

O Pelouro dos Assuntos Sociais carateriza-se pelo desenvolvimento de atividades e 

alcance de resultados nas seguintes áreas de atuação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1: Caraterização das áreas de atuação do Pelouro dos Assuntos Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proteção e o apoio aos agregados familiares socialmente vulneráveis, visando o 

aumento do seu bem-estar social, através do conjunto de práticas concretas na 

intervenção comunitária para a promoção da inclusão social, através do Gabinete de 

Apoio à Família (GAF), do Fundo Social de Baião, do Centro de Recursos de Apoio 

às Famílias (CRAF), ou ainda da Linha Amiga e da Via Verde Família. 

 

Esta estratégia de intervenção comunitária encontra-se sustentada por 

um processo de monitorização da qualidade assistencial, pelo que 

através dela foi possível em 2016 contribuir para a inclusão social de 314 

famílias que se encontravam em vulnerabilidade psicossocial no 

concelho de Baião. Essas famílias representaram um universo de 723 

pessoas, das quais 116 crianças entre os 0 e os 14 anos, 72 jovens 

entre os 15 e os 18 anos de idade e 535 adultos.  

 

O utente-tipo em 2016 foi do sexo feminino, com uma média de 

idades de 46,4 anos, desempregada ou doméstica, casada ou em 

união de facto, com um ou mais filhos a cargo. 
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1.3.1 Intervenção Comunitária Para a Promoção da Inclusão Social 

A intervenção comunitária para a promoção da inclusão social efetuada pelo Município 

de Baião efetiva-se através do Gabinete de Apoio à Família, conforme os quadros abaixo: 

 
 

Valência 
 

Serviço 
 

Destinatários 

 
Encaminhamento 

Jurídico 

 
Informação e Orientação 

 
Idosos 
Adultos em idade ativa 
Cidadãos portadores de 
deficiência 
 

 
Apoio 

Psicológico 

 
Psicoterapia de Apoio 
Terapia Familiar 
Apoio Psicológico em Crise 
 

 
Adolescentes 
Adultos em idade ativa 
Idosos 

 
Apoio Social 

 
Linha Amiga 
Unidade Móvel de Saúde 
Voluntariado Social 
Fundo Social de Baião 
Ação Social Escolar 
Centro de Recursos de Apoio às 
Família 
Via Verde Família 
 

 
Idosos 
Adultos em idade ativa 
Cidadãos portadores de 
deficiência 
Famílias com filhos na escola 
 

 

Quadro 7: Caraterização das valências do Gabinete de Apoio à Família.  

Programa / Recurso Destinatários Objeto 

 

Linha Amiga 

(Regulamento nº 
466/2014, de 21 de 

Outubro) 

Munícipes com 65 e mais anos e a 
todos aqueles que se encontrem 
reformados por invalidez, estes 
independentemente da idade, com 
rendimentos iguais ou inferiores a 
70% do Indexante de Apoio Sociais e 
sem apoio ou retaguarda familiar. 

Programa de apoio domiciliário gratuito 
nas áreas de construção e proteção civil a 
munícipes idosos e/ou reformados por 
invalidez. 

 

Fundo Social de Baião 
(FSB) 

(Regulamento nº 
390/2015, de 13 de Julho) 

Agregados familiares que detenham 
rendimentos iguais ou inferiores a 
70% do valor do Indexante de Apoios 
Sociais (I.A.S.) e uma capitação diária 
igual ou inferior a cinco euros. 

 

Programa que visa prestar apoio pontual e 
transitório a pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade, com o objetivo 
de contribuir quer para a melhoria das 
suas condições e qualidade de vida, quer 
para a promoção do desenvolvimento e da 
coesão social no Concelho de Baião.  

 

Ação Social Escolar 

Agregados familiares com filhos a 
frequentarem o ensino pré-escolar ou 
o 1º ciclo que estejam enquadrados 
no 2º escalão de Abono de Família 

Serviço de análise da situação de carência 
económica e/ou vulnerabilidade social para 
efeitos de recolocação em escalão de 
Ação Social Escolar, no respeito pelo 
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(ASE) 

 

em que pelo menos um dos 
progenitores se encontre em situação 
de desemprego comprovada e/ou 
Agregados familiares que detenham 
rendimentos iguais ou inferiores a 
70% do valor do Indexante de Apoios 
Sociais (I.A.S.) e uma capitação diária 
igual ou inferior a cinco euros. 

estipulado anualmente em portaria 
específica. 

 

HABIBAIÃO 

(Regulamento nº 
467/2014, de 21 de 

Outubro) 

Agregados familiares residentes no 
Concelho de Baião que preencham 
as condições previstas no artigo 45º 
do Regulamento nº 467/2014 para a 
Gestão do Parque Habitacional do 
Município de Baião, publicado na 2ª 
Série do Diário da República nº 203 
de 21 de Outubro de 2014.   

Regime de gestão social e patrimonial do 
Parque Habitacional do Município de 
Baião, definindo as condições de 
atribuição de fogos de habitação social 
através de procedimento concursal. 

 

 

Centro de Recursos de 
Apoio às Famílias 

(CRAF) 

Agregados familiares que detenham 
rendimentos iguais ou inferiores a 
70% do valor do Indexante de Apoios 
Sociais (I.A.S.) e uma capitação diária 
igual ou inferior a cinco euros. 

Serviço de cedência em regime de 
empréstimo de material médico, de 
equipamento informático ou tecnológico ou 
ainda de mobiliário de quarto, cozinha ou 
sala, entre outros. 

 

Via Verde Família 

Agregados familiares que detenham 
rendimentos iguais ou inferiores a 
70% do valor do Indexante de Apoios 
Sociais (I.A.S.) e uma capitação diária 
igual ou inferior a cinco euros. 

 

Integra várias respostas sociais de 
primeira linha, que se pretendem céleres e 
eficazes em situações de crise e ou de 
emergência social, visando assegurar o 
apoio social dos cidadãos e agregados 
familiares vulneráveis, bem como, o seu 
encaminhamento, sempre que se 
justifique, para serviços de 
acompanhamento técnico multidisciplinar. 

 

Quadro 8: Caraterização dos Programas e Recursos disponibilizados pelo Apoio Social do Gabinete de Apoio à Família. 

 O Gabinete de Apoio à Família (GAF) registou 497 processos de atendimento que 

justificaram 1143 atendimentos e outras diligências, designadamente 126 saídas externas 

que perfizeram 7815 quilómetros percorridos, mais 15,4% do que em 2015 (Quadros 3, 4, 6 

e 8). 

 

Ano Apoio Social 
Apoio 

Psicológico 

Encaminhamento 

Jurídico 
Total 

2016 926 186 20 1132 

2015 980 167 29 1176 

 

Quadro 9: Distribuição das diligências por valência do GAF. 
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Ano 
Linha 
Amiga 

Fundo 
Social 
Baião 

ASE Mochila UMS* 
Loja 

Social 
Via Verde 

Família 
Total 

2016 33 364 82 17 40 69 321 926 

2015 44 370 62 21 42 114 327 980 

*Cidadãos que recorreram pela primeira vez à Unidade Móvel de Saúde 

       Quadro 10: Distribuição das diligências de Apoio Social por programa/recurso. 

 

Ano 
  Grupo etário dos elementos do Agregado 

Familiar 
Munícipes 
atendidos 

Média de 
idades (anos) 

0-13 anos 14-18 anos >18 anos 

2016 494 46,4 116 72 535 
2015 377 43,7 161 53 431 

 
        Quadro 11: Distribuição do número de munícipes atendidos pelo GAF e a caraterização dos respetivos Agregados        
familiares por grupo etário. 

 

Ano 
Fundo 
Social 
Baião 

ASE 
Linha 
Amiga 

Mochila 
Loja 

Social 

Via 
Verde 

Família 

Apoio 
Psicológico 

Encaminhamento 
Jurídico 

Total 

2016 43 24 10 10 29 103 21 16 256 

2015 31 13 30 23 38 58 31 11 235 

 
         Quadro 12: Distribuição, por programa de apoio, do número de famílias intervencionadas pelo GAF. 

 

 
         Quadro 13: Distribuição do número de habitações intervencionadas pelo GAF. 

 

 

Quadro 14: Volume processual global do GAF. 

 

 

 LINHA AMIGA 

A Linha Amiga criada em 2006, e atualizada em 2014, tem contribuído para a melhoria 

da qualidade de vida em questões como a segurança e o controlo das atividades da vida diária, 

através de medidas que visam melhorar a habitação própria permanente e as condições em 

que aí vivem pessoas de idade maior ou com dificuldades na autonomia e mobilidade.  

 

 

 

 

Ano Fundo Social de Baião Linha Amiga Total 
2016 7 10 17 

2015 4 30 34 

Ano Apoio Social Apoio Psicológico Encaminhamento Jurídico Total 
2016 433 48 16 497 

2015 336 31 11 378 
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Assim, entre 2006 e 2016, a Linha Amiga conta com 252 munícipes inscritos e com 442 

solicitações, neste último realizaram-se 10 intervenções relacionadas com pequenos trabalhos 

de pichelaria, eletricidade, serralharia ou pequena bricolagem em casas próprias de cidadãos 

vulneráveis com 60 ou mais anos de idade, que se discriminam no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Quadro 15: Distribuição do número de solicitações apoiadas pela Linha Amiga por freguesia. 

 

 FUNDO SOCIAL DE BAIÃO  

 

O Fundo de Solidariedade Social criado em 2007 e atualizado para Fundo Social de 

Baião em 2015 é uma resposta social de natureza municipal que tem permitido, de forma 

criteriosa e rigorosa, efetivar a melhoria da qualidade de vida em áreas da vida familiar como 

sejam a habitação, a educação, a saúde e a participação cívica. Entre 2007 e 2016, o Fundo 

Social de Baião conta com 1103 candidaturas, das quais 330 foram aprovadas e 773 foram 

arquivadas. Verificaram-se, em 2016, a instrução de 126 candidaturas de agregados familiares, 

das quais 43 foram aprovados e 83 arquivadas. 

Em 2016 cerca de 70% dos processos aprovados relacionaram-se com duas áreas 

cruciais da vida familiar e pessoal: Precariedade Económica e Habitação. Ao nível da 

habitação, as candidaturas aprovadas relacionaram-se quer com a reabilitação de habitações 

próprias permanentes de condições de habitabilidade condignas, quer com o apoio ao 

arrendamento habitacional.   

  

Quadro 16: Distribuição da atividade do Fundo Social de Baião. 
 

 

Freguesia 
Número de 
solicitações 

apoiadas em 2016 

Número de 
solicitações apiadas 

em 2015 
Ancede e Ribadouro 0 3 
Campelo e Ovil 3 9 
Frende 0 3 
Gestaçô 2 3 
Gôve 1 2 
Grilo 0 0 
Loivos do Monte 0 2 
Loivos da Ribeira e Tresouras 0 1 
Santa Cruz do Douro e Covelas 1 3 
Santa Leocádia e Mesquinhata 0 0 
Santa Marinha do Zêzere 0 0 
Teixeira e Teixeiró 2 2 
Valadares 0 1 
Viariz 1 1 

Total 10 30 

Ano Candidaturas Processos aprovados Processos arquivados 
2016 127 43 83 
2015 85 31 54 
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FAMÍLIAS APOIADAS (N.º)
TIPO DE APOIO CONCEDIDO A TÍTULO DE 

EMPRÉSTIMO
 QUANTIDADE 

(N.º)

Mobília de sala 1

Sofás 2

Armário de cozinha 1

Armários de sala 2

Mesa de cozinha 2

Cadeiras de cozinha 2

Cama 1

Roupeiro 1

Cadeira de quarto 1

Sofá individual 1

Mesa de sala 1

Cadeiras de sala 4

Frigorífico 1

Mesa de exterior 1

Cadeiras de exterior 2

Prateleira 1

Cantoneiras 2

Barões de cortinados 4

Colchões 3

Cómoda 1

Espelho de quarto 1

Fogão de dois discos elétricos 1

Beliche 1

Armário de quarto 1

Cadeira de Rodas 1

TOTAL 39

8 Famílias

 

 

Freguesia 

 
2016 

 
2015 

 
Candidaturas 

 
Aprovados Arquivados Candidaturas Aprovados Arquivados 

Ancede e Ribadouro 11 5 6 12 5 7 

Campelo e Ovil 28 10 18 16 4 12 

Frende 0 0 0 0 0 0 

Gestaçô 15 3 12 7 5 2 

Gôve 4 1 3 7 1 6 

Grilo 3 0 3 4 1 3 

Loivos do Monte 6 2 4 2 1 1 

Loivos da Ribeira e Tresouras 6 0 6 2 1 1 

Santa Cruz do Douro e Covelas 11 7 4 7 3 4 

Santa Leocádia e Mesquinhata 11 3 8 2 0 2 

Santa Marinha do Zêzere 21 8 13 17 7 10 

Teixeira e Teixeiró 3 1 2 3 0 3 

Valadares 5 2 3 4 2 2 

Viariz 1 0 1 2 1 1 

Total 126 43 83 85 31 54 
 
Quadro 17: Caraterização do volume processual do Fundo Social de Baião por freguesia. 
 

 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Realização de 82 atendimentos com 24 situações de agregados familiares reavaliados para 

reposicionamento de escalão de ASE para 1º ciclo do Ensino Básico.  

 CENTRO DE RECURSOS DE APOIO À FAMÍLIA 

Apoio a 8 famílias tendo sido entregues em regime de empréstimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                          Quadro 18: Distribuição de recursos atribuídos a famílias. 

Nota: Em 2016, foi 

possível também 

dinamizar uma 

higienização 

habitacional. 
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 PROGRAMA MAIS MULHER 

Trata-se de um programa de enriquecimento de competências, desenvolvido pela 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Baião, em parceria com o Núcleo Local de 

Inserção (NLI) de Baião/equipas de acompanhamento do RSI e com o Gabinete de Apoio à 

Família da Câmara Municipal de Baião. 

 

 

 

 

 

 

 

           Quadro 19: Execução do Programa. 

 

 

 

 

OBJETIVOS LOCAL DA AÇÃO
PARTICIPANTES 

(N.º)
PARCERIAS

1. Atualizar saberes e competências de inserção no meio 
familiar e social;

Unidade de 
Cuidados na 
Comunidade2. Aperfeiçoar competências na realização de tarefas 

domésticas e ação parental;
Núcleo Local de 

Inserção

3. Educar para a Cidadania;

4. Ensinar técnicas de procura ativa de emprego.

PROGRAMA MAIS MULHER 2016

Santa Cruz do 
Douro

6 no total de 85 
munícipes 

intervencionados
Gabinete de 

Apoio à Família

 

N.º 
ATIVIDADE

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
TIPO DE APOIO 

CONCEDIDO/Custo
BENEFICIÁRIOS 

(N.º)
PARCERIAS

1 Atribuição de óculos graduados 1.920,00 10 famílias Agrupamento de Vale de Ovil

2 Ação no Campus Social de Baião - - -

3 Divulgação de atividades de Apoio Social Informação publicitária População em geral

4 Participação no Ciclo de conferências Futuro da Economia Rual 
no Espaço Europeu

Técnico e Logístico População em geral

5 Cedência da EB1 de Urgueira Edifício População local

6 Cedência da EB1 de Loivos da Ribeira Edifício População local

7 Elaboração do Regulamento Via Verde Família Técnico População em geral

8 Intervenção no Projeto Não à Diabetes Técnico População em geral
Associação Nacional de 
Municípios Portugueses

9 Sensibilização para a operação de acolhimento de refugiados Técnico e Logístico Migrantes refugiados

10 Apoio à formação profissional Edifício População em geral Santa Casa da Misericórdia de 
Baião

Unidade de Cuidados na 
Comunidade

Núcleo Local de Inserção

Gabinete de Apoio à Família

12 Implementação da Linha de Saúde Sénior Técnico e Logístico Munícipes de idade 
maior

13 Celebração do 10º Aniversário da Unidade Móvel de Saúde de 
Baião

Técnico e Logístico População em geral

14 Adesão ao Pacto de Milão Técnico e Logístico População em geral

15 Atualização do Observatório Social de Baião Técnico População em geral

16 Alojamento de Emergência Social Técnico e Logístico População em geral

17 Participação em Cidades Inteligentes – Fórum da Sociedade e 
Qualidade de Vida ;

Técnico População em geral
Associação Nacional de 
Municípios Portugueses

18 Participação no 1º Encontro de Autarquias e Setor Social - 
Perspetivas Locais, os modelos de gestão e de inovação

Técnico População em geral

19 Cooperação na Operação Censos Sénior 2015 Técnico População em geral Guarda Nacional Republicana

20 Centro Social de Santa Cruz do 
Douro

21 ADEGRIL

22 CECAJUVI

23 Santa Casa da Misericórdia de 
Baião

24 Implementação da Plataforma +65 – Baião Técnico e Logístico
Munícipes de idade 

maior

25 Integração de estágios do  curso de ESTG Técnico 2 alunos
Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de lamego

26 Receção do Senhor Ministro do Trabalho e Segurança Social, 
Dr. Vieira da Silva

Técnico e Logístico População em geral
Ministério do Trabalho e 

Segurança Social

27 Participação no Plano Municipal de Saúde Técnico População em geral Bloco de Esquerda

28 Comemoração do Dia dos Avós Técnico e Logístico
Munícipes de idade 

maior

29 Programa de apoio às pessoas e às famílias Técnico População em geral
Associação Nacional de 
Municípios Portugueses

30 Acolhimento de médicos Técnico e Logístico Médicos

31 Elaboração de requerimento apresentado pela CPCJ Técnico Crianças e Jovens Assembleia Municipal de Baião

32 Programa do Governo para a Descentralização de competências 
nos municípios 

Técnico População em geral Administração Central

33 Apoio à equipa da RTP na reportagem Técnico e Logístico População em geral Rádio Televisão Portuguesa

34 Ação na prestação de serviços de cuidados de saúde oral a 
famílias vulneráveis

Técnico e Logístico População em geral Clínicas de Medicina Dentária

35 Realização da candidatura ao Programa Escolhas - 6G Técnico População em geral

36 Preparação da audiência com a Secretária de Estado da 
Cidadania e Igualdade

Técnico População em geral
Ministério do Trabalho e 

Segurança Social

37 Apoio à inserção profissional Técnico 17 munícipes
Gabinete de Inserção 

Profissional

38 Apoio à inserção profissional Programa CEI+ Técnico 66 munícipes
Setor de Emprego e Formação 

Profissional

ATIVIDADES ADICIONAIS DO SETOR DOS ASSUNTOS SOCIAIS

11 Realização do Programa Mais Mulher Técnico e Logístico Mulheres

Atribuição de apoios autárquicos Técnico/Monetário População em geral

 

Quadro 20: 
Síntese de 
atividades 
realizadas. 
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 NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO 

Participação do Núcleo na gestão e acompanhamento da medida Rendimento Social de Inserção, 

com presença em 15 reuniões e na subscrição de 2 Contratos de Inserção relacionados com a 

precariedade habitacional. 

 

1.3.2 Qualidade Assistencial 

 UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (UMS) 

A UMS de Baião é um recurso entre os parceiros Município de Baião e Centro de Saúde de 

Baião/ARS-Norte, para a prestação de cuidados de saúde primários de qualidade e de 

proximidade. Os objetivos deste recurso são de ordem multidisciplinar e multifatorial, 

assumidos e construídos em coerência com a natureza bio-psicossocial-social do ser humano. 

Ano Atendimentos 
Atendimentos 2006-2016 

(Valor acumulado) 
2016 6253  

63 095 2015 6673 
 
Quadro 21: Caraterização dos atendimentos efetuados na UMS em 2015 e 2016. 

 

Freguesia 
Número de utentes a 

frequentar a UMS em 2016 
Número de atendimentos 

em 2016 

Ancede e Ribadouro 114 712 
Campelo e Ovil 120 706 
Frende 33 350 
Gestaçô 43 269 
Gôve 44 262 
Grilo 29 344 
Loivos do Monte 49 508 
Loivos da Ribeira e Tresouras 27 310 
Santa Cruz do Douro e Covelas 117 866 
Santa Leocádia e Mesquinhata 62 689 
Santa Marinha do Zêzere 34 344 
Teixeira e Teixeiró 59 384 
Valadares 48 284 
Viariz 19 225 

Total 798 6253 
 
Quadro 22: Distribuição do número de atendimentos e utentes que utilizaram a UMS de Baião em 2016, por freguesia. 

 

Sexo Grupo etário 

Masculino Feminino 0-10 anos 11-20 anos 21-35 anos 36-49 anos 50-65 anos >65 anos 

 
1761 

 
4492 

 
1 

 
21 

 
172 

 
479 

 
1757 

 
3823 

 
 
Quadro 23: Caraterização dos utentes que utilizaram a UMS de Baião em 2015, por sexo e grupo etário. 
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 Em 2016, 40 munícipes utilizaram pela primeira vez a UMS e o utente tipo continua a 

ser claramente do sexo feminino e com mais de 65 anos.  

 Continuidade na administração da vacina da gripe explicando a adesão por parte dos 

munícipes, tendo sido administradas 231 vacinas da gripe. 

 Balanço dos custos de manutenção correntes associados à UMS, em relação a 2015: 

a) menos 1,6% no número de quilómetros percorridos; 

b) mais 11,3% no número de refeições da equipa de trabalho; 

c) mais 11,7% no combustível da viatura. 

 

1.3.3 Avaliação da Satisfação dos Munícipes 

 Aplicação do questionário de avaliação da satisfação aos utentes atendidos no GAF com 

entrevista, por amostragem, a 85 pessoas, que serviram de amostra. 

Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa “insuficiente” e 5 “excelente”, os entrevistados avaliaram 

globalmente a qualidade do atendimento e das instalações em 4,83. 

 

 
1.3.4 Lazer e Animação Social 

De acordo com o plano de atividades o Setor tem garantido a continuidade das 

seguintes atividades que têm como objetivo proporcionar o convívio geracional e com 

elementos de outras faixas etárias como estratégia de combate ao isolamento e promover a 

socialização, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

    Quadro 24: Principais atividades realizadas. 

DESIGNAÇÃO DA 
ATIVIDADE

DATA(S) DO 
EVENTO

PARTICIPANTES 
(N.º)

PARCERIAS

PASSEIO SÉNIOR
5-7 de 

setembro
1489

Instituições Particulares de 
Solidariedade Social

FESTA NATA 
SÉNIOR

11-18 de 
dezembro

1090
Instituições Particulares de 

Solidariedade Social

CONVÍVIO VIVER 
BAIÃO

21 de junho 200
Instituições Particulares de 

Solidariedade Social

ATIVIDADES DE LAZER E ANIMAÇÃO SOCIAL
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1.3.5 Inovação, Desenvolvimento e Economia Social 

 REDE SOCIAL 

Em 2016, foram dinamizadas 5 reuniões do Núcleo Executivo e 3 reuniões do 

Conselho Local de Ação Social de Baião, tendo-se alcançado os seguintes resultados: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Quadro 25: Principais atividades realizadas. 

 
 
 APOIO AOS PROJETOS DA REDE SOCIAL – IPSS’s E SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA 

Em 2016, o Pelouro dos Assuntos Sociais, através do Regulamento Municipal para a 

Atribuição de Apoios Autárquicos às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) 

e Equiparadas apoiou, quer por via da transferência de capital, quer por via de outros apoios 

que não envolveram, a transferência direta de verbas, num total de 118.729,90€, destacando-

se: 

 
 
 
 
 
 

Aprovação do relatório de atividades relativo ao Plano de Ação de 2015

Aprovação do Plano de Ação Mais Baião para Todos - 2016

Apresentação do Observatório Social de Baião

Organização da Mostra Social nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro no âmbito do Ciclo
de Conferências O Futuro da Economia Rural no Espaço Europeu

Aprovação do relatório do Plano de Ação de 2015 do CLDS-3G

Monitorização do Plano de Ação do CLDS-3G para 2016

Aprovação da designação do perfil da nova coordenadora do CLDS-3G

Aprovação da revisão do Plano de Ação do CLDS-3G

Aprovação do relatório de monitorização do Plano de Ação do CLASB para 2016

Aprovação do Regulamento do Alojamento de Emergência Social

Participação em duas reuniões do Plenário da Plataforma Supraconcelhia do Tâmega

Participação em oito reuniões do Grupo da CIM – TS das Redes Sociais realizadas
em Penafiel, nas instalações da CIM

CONSELHO LOCAL 
DE AÇÃO SOCIAL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

REDE SOCIAL

NÚCLEO EXECUTIVO
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   Quadro 26: Tipos de apoios concedidos segundo entidades beneficiárias. 

 

 CENTROS DE RELAÇÃO COMUNITÁRIA 

Os Centros de Relação Comunitária (CRC) são uma resposta social do Concelho de 

Baião que dão resposta às necessidades da comunidade, através da oferta de atividades de 

desenvolvimento social, apelando ao convívio e à participação cívica das pessoas, das famílias 

e dos grupos sociais, para a prevenção da exclusão e da vulnerabilidade social e a auto-

organização dos habitantes.  

 Em 2016, o Pelouro dos Assuntos Sociais participou nos trabalhos inerentes aos 

projetos de arquitetura dos CRC’s de Tresouras, Teixeira, Míguas e Gôve, preparando 

igualmente os Acordos de Cooperação Institucional a celebrar entre as partes para a sua 

entrada em funcionamento em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE APOIO CONCEDIDO
ENTIDADE 

BENEFICIADA
BENEFICIÁRIOS 

(Tipo/N.º)
MONTANTES 

ATRIBUÍDOS (€)

Aquisição de viatura de transporte coletivo de idosos 
Centro Social de Santa 

Cruz do Douro
3.373,54

Contrato–Programa de Desenvolvimento e Inovação 
Social em Geriatria e Família 

Santa Casa da 
Misericórdia de Baião 

66.000,00

Aquisição de viatura de transporte de utentes 
portadores de incapacidades e para obras de 
beneficiação no Lar de Santa Marinha do Zêzere 

Santa Casa da 
Misericórdia de Baião

32.208,36

Obras de beneficiação no Jardim de Infância ADEGRIL 15.000,00

Desfile de Vestidos de Noiva CECAJUVI 2.000,00

Acesso gratuito à Piscina Municipal Coberta e 
Descoberta 

Centro Social de Santa 
Cruz do Douro; Centro 

Hípico

64

Acesso gratuito à Piscina Municipal Coberta e 
Pavilhão Multiusos

Santa Casa da 
Misericórdia de Baião 

35

Acesso gratuito à Piscina Municipal Coberta e 
Descoberta e Pavilhão Multiusos

Obra do Bem-Estar 
Rural de Baião 

61

Obra do Bem-Estar 
Rural de Baião 

CECAJUVI

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AUTÁRQUICOS A IPSS E EQUIPARADOS

Deferimento da Tarifa Social de Consumo de água e 
saneamento ao abrigo do ponto 5.2 do Regulamento 

População local

População local
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1.4 Formação, Qualificação Profissional, Emprego e Ensino 
Superior 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recursos humanos são o ativo mais precioso de qualquer organização 
e a sua qualidade é determinante para o sucesso das políticas públicas 

 Decreto-Lei n.º 86-A/2016  de 29 de dezembro 

A Formação Interna nas organizações é um agente fundamental no 

desenvolvimento de competências profissionais, em domínios estratégicos para 

a modernização da administração local e para a melhoria da qualidade do 

serviço público, devendo apresentar-se como estruturante e alinhada com 

esses propósitos. Mas, mais do que fundamental, a implementação da 

formação profissional, constitui de acordo com a lei, um dever para a entidade 

empregadora, assim como constitui um dever para o trabalhador, participar 

nessas ações. 

Proporcionar-lhes ações de formação, 
 no âmbito da formação contínua de ativos 
 (art. 131.º ss do Código de Trabalho),  
 
Participar nas ações de formação  
que lhe sejam proporcionadas  
(art. 128º nº 1 al. d) - do Código de Trabalho) 
 
Recentemente, o Decreto-Lei n.º 86-A/2016 de 29 de Dezembro, dando 

cumprimento às orientações do Programa do Governo nesta matéria, compete 

ao Setor do Emprego e Formação do Município de Baião, gerir o sistema de 

formação profissional do pessoal em serviço, e concretizar o Plano Anual de 

Formação, e função da oferta educativa. 

A Formação Profissional é um agente de mudança fundamental no processo 

de ajustamento das qualificações profissionais e das competências dos 

indivíduos às exigências da sociedade/mercado de trabalho. Neste âmbito, 

compete ao Setor do Emprego e Formação coordenar os processos legalmente 

acordados com o Centro de Emprego de Amarante e Centros de Formação 

Profissionais, Escolas Profissionais e demais entidades com competências 

formativas certificadas, implementar e supervisionar os cursos de formação 

profissional e manter a base de dados atualizada dos munícipes inscritos no 

GIP- Gabinete de Inserção Profissional. No Emprego, compete ao Setor do 

Emprego e Formação diagnosticar necessidades internas relativas ao 

emprego, coordenar os processos de inserção e/ou reinserção profissional 

legalmente acordados com o Centro de Emprego de Amarante, garantir a 

concretização dos objetivos do GIP, traçados pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), garantir a concretização dos objetivos do 

Gabinete de Apoio aos subsidiados e dar cumprimento a orientações 

estratégicas em matérias de emprego emanadas superiormente. 
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1.4.1 Formação Interna 

De acordo com o Plano de Formação realizaram-se as seguintes ações de formação:  

Intervenção Formativa 
N.º de 

Formandos 
 Custo 

SNC-AP  4 190,65€  
Que Limite de Preços da Aquisições de Serviços em 

2016? O Impacto da Portaria n.º 194/2016 

1 50,00€  

Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas  

4 700,00€  

O Impacto da LOE 2016 nas Compras Públicas  4      360,00€  
Fiscalização Municipal de Operações Urbanísticas no 

Âmbito do RJUE 

2 

 

360,00€  

 LOE 2016: O Impacto das Alterações na Administração 

Local 

1 90,00€  

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  5 450,00€  
Transporte Coletivo de Crianças  4 523,00€  
LCPA: Do Orçamento de Tesouraria ao Apuramento 

dos Fundos Disponíveis 

1 90,00€  

Procedimento Administrativo e Medidas de 

Modernização Administrativa  

1   

RAP – Esposende  4   
Portugal 2020: Os Fundos Comunitários e as 

Autarquias Locais 

2   

GSP Genérico  25   
Projeto Semear o Boccia  3   

A Indisciplina, as Relações Interpessoais e a Gestão de 

Conflitos no Contexto Escolar  

15   

Primeiros Socorros  18   

Suporte Básico de Vida  7   
Transporte em Segurança – Cuidar para Proteger  13   
Reabilitação Fluvial: Desafios e Oportunidades para a Região Norte  2   
Formação na Aplicação de Obras Municipais  9   

Formação/ Apoio Fecho de Contas na Aplicação do Património  1   

Formação em Transportes Escolares  7   

Office 365 Learning sessions  1   
Atendimento@net de 2.ª geração  16   

Código de Processo nos Tribunais Administrativos  11   
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Gestão e Certificação de Escolas de natação  1   

Oficina de Cuidados Preventivos  2   

Litígios de Consumo- Resolução Alternativa  1   

Intervenção Psicológica em Situações de Catástrofe 1   

Total                        29                       166 2 813,65€  

Quadro 27: Relação das ações formativas internas. 

1.4.2 Formação Externa 

De acordo com o Plano de Formação realizara-se as seguintes ações de formação, 

com qualificação profissional e/ou escolar: 

N.º de Intervenções Formativas N.º de 

Formandos 

Local 

Técnico Saúde – VA (manhã)-2º 25 Ancede 

Técnico Saúde – VA (tarde)-2º 25 Ancede 
Arte Floral 25 Campelo 

Técnico Administrativo (manhã) 30 Campelo 
Técnico Administrativo (tarde) 30 Campelo 

Técnico Comercial 30 Campelo 
Cinzelagem (manhã) 30 SMZ 
Cinzelagem (tarde) 30 SMZ 

Acompanhamento de Crianças- VA 23 Tresouras 
Operador de Distribuição - VA 22 Loivos da Ribeira 
Operador de Distribuição- VA 30 Gestaçô 

Técnico Auxiliar Educativo- VA 29 SMZ 
Pintura Decorativa- VA 26 SMZ 

Operador de distribuição- EFA B3 28 Ancede 
Técnico Jardinagem e Espaços Verdes EFA 30 Campelo 

Téc. Recursos Florestais e Amb. EFA NS 26 Ancede 
Técnico de Geriatria- EFA NS 21 SMZ 

TOTAL 460  

Quadro 28: Relação das ações formativas externas. 

Nota: No que concerne à formação externa, o Município tem tido a preocupação, conforme se visualiza na tabela supra, de 

deslocalizar a formação no território, para facilitar a sua frequência pelos munícipes e de diversificar as áreas de formação, 

atendendo às necessidades do mercado de trabalho. 

 Introdução de uma área nova, a Cinzelagem, para promover o empreendedorismo 

feminino;  

 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2016  

27 
 

 

 Parceria com a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento, que tem como missão 

ministrar formação profissional a pessoas desfavorecidas, com deficiências ou 

incapacidades, de todo o concelho, com uma turma de Assistente Familiar e de Apoio à 

Comunidade. Este plano de formação contempla estágio em contexto real de trabalho; 

 

 

 

 

 

            Quadro 29: Número de certificados emitidos e entregues no âmbito da formação profissional. 

 

1.4.3 Ensino Superior 

No âmbito do Pelouro, na área do Ensino Superior são desenvolvidos contatos por 

parte do Município e atendidas as solicitações destas instituições, no sentido de desenvolver 

parcerias existentes, ou estabelecer novos acordos nesta área.  

Nota: Proporcionar o acesso à formação de nível superior estabelecendo com estas entidades de ensino a redução das tarifas das 

propinas, para os funcionários, e munícipes em geral, com a Universidade Lusíada e Lusófona, entre outras. 

1.4.4 Emprego 

 PROGRAMAS CONTRATO DE EMPREGO E INSERÇÃO (CEI)  

Desenvolvimento do programa CEI com o objetivo principal de criar oportunidades de 

emprego aos munícipes em situação de desemprego, melhorando as suas 

competências socioprofissionais, com vista à sua reintegração, das quais se destaca: 

Programa N.º de Ocupados  

Contrato Emprego Inserção + 15  

Contrato Emprego Inserção + 15  

Contrato Emprego Inserção +   20  

        
       Quadro 30: Total de contratos celebrados segundo tipo de programa de emprego. 

 

SESSÕES DE ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DE 

FORMAÇÃO

DESTINATÁRIOS
CERTIFICADOS 
EMITIDOS (N.º)

FORMANDOS 
(N.º)

13-14 DE MAIO (Entrega de 
certificados relativos ao 

período de formação 2014-

1434 996

4 de Novembro de 2016 149 179

TOTAL 1583 1175

Pessoas residentes sem escolaridade 
básica de 6.º e 9.º anos; Secundário e 

Ensino Superior
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 INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

Em estreita cooperação com o IEFP, o GIP tem-se constituído como uma estrutura 

fundamental e essencial de apoio ao emprego, prestando apoio a jovens e adultos para a sua 

inserção ou reinserção, no mercado de trabalho: 

ATIVIDADES N.ºMUNÍCIPES  

Atendimento de utentes e inscrição nos serviços 4031  
Ações coletivas de informação sobre as medidas ativas de emprego e 

formação, oportunidades de emprego e de formação, programas 

comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação 

 

66 

 

Receção e registo de ofertas de emprego, através do Serviço de Emprego 

e atividades de colocação nas ofertas 

20  

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (através do 

Centro de Emprego) 

70  

Divulgação de ofertas de emprego (IEFP e outros)  287  

Encaminhamento para ações de formação internas e externas ao IEFP ou 

para medidas de emprego 

178  

Ações de Apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude 

empreendedora  

186  

Quadro 31: Total de munícipes atendidos por tipo de atividade. 

 Associação e apoio a iniciativas locais de criação de emprego, com prioridade 

para os jovens desempregados; 

 Desenvolvimento do programa de estágios para jovens residentes em Baião, 

em parceria com a Associação Empresarial de Baião, para a integração 

profissional de estagiários, através de contratos de trabalho¹; 
¹Nota: desta medida faz parte a atribuição de uma comparticipação de 1500€ à AEB, paga em duas tranches. Uma parte no ato 

de celebração do contrato de trabalho e a outra passados dezoito meses. 

 Desenvolvimento de 15 estágios entre 2015 e 2016, no âmbito dos acordos 

celebrados com as IPSS´s, Associações Humanitárias, Federações e 

Associações Culturais sem fins lucrativos, onde se prevê a comparticipação do 

Município no valor dos encargos inerentes à contribuição devida à segurança 

social pelas entidades, referente aos estagiários, tendo resultado na 

contratação de 4 jovens baionenses.  
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                Quadro 32: Tipo de atividades desenvolvidas segundo objetivos operacionais. 

 GABINETE DE APOIO AOS DESEMPREGADOS  

Atendimento Subsidiados  N.º apresentações Quinzenais  

Janeiro  692 

Fevereiro                        720 

Março  773 

Abril 747 

Maio  749 

Junho 750 

Julho  479 

Agosto  613 

Setembro 637 

                Quadro 33: Total de atendimentos no âmbito do programa de apoio a desempregados. 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES

Informação profissional para jovens e adultos
desempregados.

Apoio à procura ativa de emprego.

Acompanhamento personalizado de desempregados em
fase de inserção ou reinserção profissional. 

Captação de ofertas junto de entidades empregadoras. 

Divulgação de ofertas de emprego e atividades de
colocação. 

Encaminhamento para ofertas de qualificação. 

Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio
ao emprego, qualificação e empreendedorismo.

Motivação e apoio à participação em ocupações
temporárias ou atividades em regime de voluntariado,
que facilitem a inserção no mercado de trabalho. 

Apoio aos utentes na elaboração de currículos, na
elaboração de cartas de apresentação e candidaturas
espontâneas, na resposta a anúncios e ofertas e na
preparação para as entrevistas. 

Apoio semanal ao serviço de atendimento da 1º linha do
Centro de Emprego de Amarante.

Apoiar jovens e adultos desempregados
na definição ou desenvolvimento do seu
percurso de inserção e reinserção no
mercado de trabalho em estreita
articulação com os parceiros da rede
social;

Manter uma relação de proximidade e
colaboração com as entidades
empregadoras do concelho, com intenção
de divulgar junto das mesmas os
programas e medidas de apoio em vigor
no IEFP, captar ofertas de
emprego/formação, apoiar na elaboração
de candidaturas.

GABINETE DE EMPREGO E INSERÇÃO
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 Gabinete de Apoio aos Subsidiados, que, até Setembro de 2016, realizou o atendimento 

aos subsidiados, e fazia a articulação com os serviços de emprego, no quadro do 

cumprimento do dever obrigatório da apresentação quinzenal, até ao seu encerramento 

pelo IEF. 

 

 ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE EMPREGO (adicionais):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apresentação de ofertas de emprego a desempregados das empresas:  Artifel, Indumeca, Meu Super, 

Amílcar Pereira, Almocreve, Douro Suites, Construções Tresourenses, Propício Patamar, Talho 

Leandro, A Flor, Auto reparadora Baionense, Betonit; 

 Divulgação das medidas e apoio às empresas na elaboração e acompanhamento de candidaturas ao 

“Estímulo Emprego”, ao “Estágio Emprego” e ao “Contrato Emprego Inserção”. Elaboração de 

candidaturas para as entidades: Melodias com Compasso, Confeções Paula Borges, BVB, Sofia 

Fidalgo, Cooperativa Agrícola de Baião, Junta de Freguesia de Campelo e Ovil, Junta de Freguesia de 

Valadares e NZEBS. 

 Encaminhamento de candidatos a “Estágio Emprego” para as empresas/instituições: Humberto Lage, 

OBER, Nova Tentação, AEB, Famoso. 

 Acompanhamento de candidaturas realizadas no âmbito das diferentes medidas de apoio do IEFP, em 

fase de pedido de reembolso e pedido de encerramento de contas. 

 Acompanhamento das ações de formação desenvolvidas pelas entidades formadoras a trabalhar em 

parceria com o município: CINDOR e CFP VILA REAL.  

 Participação no Congresso Internacional de Formação para o Trabalho Norte de Portugal/Galiza do 

IEFP, CoopJovem da Associação CASES e Dólmen. 
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1.4.5 ESTÁGIOS CURRICULARES 

 

 Estágios integrados na estrutura municipal, em 2016: 

Instituição Área N.º Alunos 

Escola Profissional de Agricultura e Desen. Rural do 

Marco de Canaveses  

Técnico de Gestão Equina 1 

Colégio de S. Gonçalo  Design  

Colégio de S. Gonçalo  Turismo Cultural e Recreativo  2 

Colégio de S. Gonçalo  Comunicação e Produção 

Multimédia 

2 

Margem  Técnico de Instalações 

Elétricas 

1 

Agrup. Escolas Vale Ovil Técnico de Instalações 

Elétricas 

3 

A2000 Auxiliar Serviços Gerais  3 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego  Serviço Social  2 

Escola Secundária/3 Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende  Turismo Ambiental e Rural  1 

Instituto Universitário da Maia  Gestão do Desporto  1 

Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião  Informática (Vocacional) 3 

Total 11 19 

Quadro 34: Total de estágios realizados por área de formação, e instituição coordenadora. 

 

 AÇÕES DESENVOLVIDAS (adicionais) 

Organização das comemorações do Dia Internacional da Mulher – 08 de Março; 

Participação do Setor do Emprego e Formação no Intercâmbio com Moraña, no âmbito da 

candidatura EUROPE FOR CITIZENS. 
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1.5 Ambiente e a Gestão do Armazém Oficinas e Viaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eficiência e racionalização são duas linhas de ação que orientam os eixos do Setor do 

Ambiente e a Gestão do Armazém Oficinas e Viaturas. A aposta na Eficiência 

Energética que conduza a poupanças na fatura do consumo de eletricidade, e, por 

outro, a Eficiência Ambiental ao promover a redução da pegada ecológica do 

Município de Baião, o mais verde do Distrito do Porto. 

Na área da Salubridade do Espaço Público, na importante ação de recolha de 

resíduos sólidos, a Autarquia vindo a promover um conjunto de ações visando a 

racionalização e eficiência do serviço, através da georreferenciação dos contentores de 

lixo, ajustamento de horários e rotas e aquisição de equipamentos mais modernos e 

adequados aos serviços prestados, considerando os seguintes eixos: 

 

1. Apostar na prevenção e redução da produção de resíduos, disponibilizando à 

população mais e melhores serviços de recolha seletiva;  

2. Efetuar a recolha de monstros domésticos;  

3. Apostar em campanhas de sensibilização;  

4. Garantir a limpeza e desinfeção de contentores de recolha indiferenciada.  

 

 

A Recolha de Canídeos tem sofrido ajustamentos que permitam fazer face ao 

crescente número de pedidos para recolha de animais abandonados, nomeadamente 

dotando o Abrigo de mais espaço e de melhores condições assim como pelo esforço 

em promover a adoção dos animais em cativeiro, humanizando uma situação na qual 

os animais capturados se destinavam a abate. 
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1.5.1 Produção/Recolha de Resíduos Sólidos 

 Quanto à produção de resíduos verificou-se existir um aumento das quantidades de recolha 

seletiva relativamente ao ano passado, nomeadamente, 4% de vidro, 8% de papel/cartão e 

9% de embalagens. A quantidade de resíduos indiferenciados também sofreu um ligeiro 

aumento de aproximadamente 5%. 

 

 

 

         Quadro 35: Total de ações de limpeza de contentores nos últimos dois anos. 

 

 Durante o ano 2016 foi atualizado o regulamento de resíduos sólidos urbanos e respetiva 

estruturação tarifária, dando resposta às exigências da legislação vigente. 

 Relativamente aos veículos em fim de vida, continuamos a encaminhar as viaturas 

resultantes de fiscalizações e reclamações dirigidas aos serviços, para o centro de abate 

de Veículos em Fim Vida ao abrigo de um protocolo de cooperação, de forma a dar um 

destino adequado e legal a estes resíduos. 

 Frota do Serviço de Recolha de Resíduos 

Para modernizar a frota do serviço de recolha de resíduos, no último ano, foi adquirido 

um veículo de recolha de resíduos de pequena dimensão, para garantir o serviço em pequenas 

ruas de difícil acesso. Está previsto em 2017 a aquisição de outra viatura de recolha de 

resíduos. 

 
1.5.2 Ambiente 

Nesta área de intervenção destaca-se a intervenção para o repovoamento de espécies 

nos rios Ovil e Teixeira conforme o quadro baixo: 

 

 

ATIVIDADE/ANO 2015 2016 VAR. (%)

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE 
CONTENTORES

1539 2859 85%
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    Quadro 36: Unidades introduzidas para repovoamento dos rios. 

 

 Este foi o terceiro repovoamento realizado desde 2010, tendo sido colocadas ao todo 13 

mil trutas nos rios de Baião. 

 

 

1.5.3 Serviço de Captura de Canídeos Errantes 

 Existem 16 processos pendentes devido à situações de impossibilidade de captura dos 

animais, fuga ocorrida durante a captura, ou, pelo não avistamento dos mesmos, apesar do 

empenhamento dos serviços; 

 Todos os animais estão disponíveis para adoção, e tanto a Associação Amor Animal, como 

os nossos serviços, esforçam-se por divulgar esse fato, mediante afixação de cartazes e 

comunicação informal. 

 

ATIVIDADE Parcerias 
Espécie 
animal 

Quantidade 
(n.º) 

1. Repovoamento dos Rios Ovil e Teixeira 
Instituto de 

Conservação da 
Natureza e Florestas 

Truta fário 4000 

  

Alunos do curso de 
formação de 
Técnicos de 

Recursos Florestais 
e Ambientais de 

escolas de Baião. 
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1.5.4 Gabinete Técnico Florestal 

No âmbito do setor destacamos as seguintes atividades, de acordo com o seu 

enquadramento dentro daquilo que é a estrutura de funcionamento desta área, a saber: 

 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE 
AÇÃO 

PROCESSOS/ENTRADAS 
(N.º) 

PROCESSOS 
SINALIZADOS 

(N.º) 

PROCESSOS PENDENTES 
POR FREGUESIA (N.º) 

1. SERVIÇO DE 
CAPTURA DE 

CANÍDEOS 
ERRANTES 

56 40 

FREGUESIA N.º 

Ancede/Ribadouro 7 

Santa Cruz do Douro/Covelas 1 

Frende 1 

Santa Marinha do Zêzere 3 

Valadares 1 

Campelo/Ovil 2 

Grilo 1 

TOTAL 16 

2. SERVIÇO 
VETERINÁRIO 

DE BAIÃO 
(Intervenção 

para eutanásia 
de animais) 

TIPO DE ESPÉCIES (N.º) 

CANÍDEOS  GATÍDEOS 

  

10 1 

3. SERVIÇO DE 
ADOÇÃO em 

Local de 
Transição 

PARA ADOÇÃO ADOTADOS 

CANÍDEOS 

31 MACHOS FÉMEAS 

4 10 
 

Quadro 37: Discriminação de processos tratados segundo a sua tipologia  e quantidade. 
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1. Planeamento:  

 Elaboração do Plano Operacional Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (POM) 2016;  

 

1.1 Na Prevenção Estrutural, Gestão de Combustíveis e Melhoria de Infraestruturas Florestais:  

 Elaboração de 68 processos com notificação de proprietários para realização de Gestão de 

combustíveis (limpeza) de 50 metros em torno de edificações;  

 Tomada de conhecimento da realização e sensibilização em 475 queimas de sobrantes e 1 queimada 

por parte de Munícipes;  

 Beneficiação anual da Rede Viária Florestal numa extensão de 28 km;  

 Limpeza anual das bermas e taludes de Estradas e Caminhos Florestais numa extensão de cerca de 

11,5 km. 

 
2. Sensibilização da População:  

 
 Ação de sensibilização/formação sobre os Cuidados a ter para proteger a Floresta destinados a 

pessoas que usufruem do Rendimento Social de Inserção, envolvendo 12 adultos;  

 Ação de sensibilização a alunos do Centro Escolar de Campelo sobre os A importância da Árvore e da 

Floresta envolvendo 15 crianças;  

 Visita guiada ao Carvalhal de Reixela com uma turma do 10.º ano da EB2,3/Secundária de Baião, 

envolvendo 25 alunos; 

 Apanha de Bolotas para produção de Carvalhos com alunos dos Clubes da Floresta e Proteção Civil 

dos 3 Agrupamentos Escolares do Concelho, envolvendo cerca de 30 alunos. 

 
3. Plantação de Árvores 

No ano de 2016 foram plantadas no Município um total de 3114 árvores assim distribuídas: 

 

a) 1200 foram plantadas na Quinta do Fojo; 

b) 1500 foram oferecidas à população no âmbito do Dia Verde do Município;  

c) 414 foram plantadas nos diversos espaços verdes do Município. 
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1.6  Obras Particulares e Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Depois da aprovação do Plano Diretor Municipal (PDM), 

documento essencial para a regulação da utilização dos solos e 

para o ordenamento do território do concelho de Baião, a ação 

municipal centrou-se na revisão do Plano de Urbanização da 

Vila de Baião, adequando-o às novas exigências legislativas e 

à evolução natural da malha urbana da vila. Apraz sublinhar a 

intensa atividade num setor no qual a componente 

administrativa também é fulcral para a condução dos diversos 

processos. Sempre atentos a diligências necessárias, quer ao 

nível do licenciamento, quer ao nível da fiscalização, para dar 

respostas a todos os contatos dirigidos à organização, como 

forma de satisfazer o munícipe, ou outros interessados que 

acorreram a estes serviços. 

 

É positiva a condução dos serviços no sentido da sua 

progressiva modernização, com a simplificação dos processos 

de resolução de assuntos, acompanhada da atualização do 

saber técnico. 
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1.6.1 Gestão e Planeamento Urbanístico 

No que diz respeito ao Licenciamento de Obras Particulares, Urbanismo e Fiscalização 

Municipal, contabilizaram-se os seguintes tipos de processos entre instruídos e tramitados: 

       Quadro 38: Total de processos tratados por tipologia técnica e administrativa. 

 Fase de conclusão a revisão ao regulamento do PDM em vigor para ser remetido à 

CCDRN; 

 Processo da revisão do PU da Vila de Baião já foi concluído e submetido a apreciação da 

CCDRN; 

 Alteração ao Plano de Pormenor da atual Zona Industrial de Baião que está concluído 

encontrando-se em fase de discussão pública, para posteriormente ser submetida a 

aprovação da Câmara Municipal e desta Assembleia Municipal; 

 Início do Projeto do novo Plano de Pormenor para Expansão desta Zona Industrial; 

 Revisão e alteração do RMUE-Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. 

 

 

 

 

URBANISMO: 
LICENCIAMENTO DE 

OBRAS/FISCALIZAÇÃO 

TIPOLOGIA DE PROCESSOS 
PROCESSOS 

(N.º) 

Licenciamento de obras de edificação 135 

Concessão de  autorização de utilização 44 

Alvarás de licença de obras 62 

Alvarás de autorização de utilização 37 

Pedidos de destaque de parcelas de terreno 8 

Construções assessórias 26 

Comunicações de obras isentas de licença 44 

Constituição de Prédios em Regime de Propriedade Horizontal 4 

Certidões emitidas 50 

Atendimento ao público (mesa A) 1711 

Autos de Noticia 47 

Participações por Contraordenação 47 

Notificação por Infrações 50 

Insalubridade/Insegurança 28 
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1. Gabinete dos Serviços Jurídicos/Setor de Obras Particulares Contraordenações e 

Execuções Fiscais 

 
Durante o ano de 2016, no gabinete GSJ-Contra-ordenações foram recebidos 494 

processos, (GSE-Genérico, GSE-Saídas, GSP-Genérico e GSP-processos de Contra-

Ordenação), conforme se discriminam no Quadro abaixo: 

Quadro 39: Total de processos tratados segundo a tipologia técnico administrativa. 

 
¹Relativos a Execuções Fiscais foram enviados ao Ministério da Administração Interna (MAI), entidade competente para proferir a 
decisão no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, conforme estatuído pelo D.L. nº 83/2014 de 23 de Maio.  

 
 As atas resultantes das reuniões mensais do Setor do Urbanismo foram elaboradas pelo 

Gabinete Jurídico/Setor das Contra-ordenações e encaminhadas para a Vereação do 

Ambiente e Urbanismo, e respetivos serviços competentes. 

 

1.6.2 Gestão do Armazém Oficinas e Viaturas 

 O Setor de Transportes mantém a reorganização efetuada no ano passado, garantindo o 

serviço regular entre as 7:00 e as 17:00 horas. 

 A despesa com a manutenção de viaturas foi este ano de 181.600,15 euros, ligeiramente 

superior à do ano passado que tinha sido 159.063,58 euros (houve um aumento de 

22.536,77 euros), para este aumento contribuíram as grandes reparações efetuadas em 

algumas máquinas e camiões, e também a melhoria da imagem de algumas viaturas. 

 

 

GABINETE DOS 
SERVIÇOS 

JURÍDICOS/SETOR DE 
OBRAS 

PARTICULARES 
CONTRAORDENAÇÕES 
E EXECUÇÕES FISCAIS 

PROCESSOS 
(N.º) 

TIPOLOGIA E TRAMITAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

37 Propostas de decisão; Arquivados Vereação 

2 Propostas de decisão; Tramitação 
Ministérios da 
Administração 

Interna 

47 Propostas de decisão; Tramitação 

Gabinete de Serviços 
Jurídicos 

123 Fiscalizações; Pendentes a aguardar legalização 

2 Execução fiscal; Tramitação¹ 

18 Execução fiscal; Arquivados 

192 Execução fiscal; Notificação 
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 Aquisição de 2 viaturas novas, uma para reforçar a frota de viaturas de recolha de resíduos 

sólidos urbanos e outra para reforçar a frota de viaturas do transporte coletivo de crianças. 

 Aquisição de 3 viaturas seminovas para utilização nas diversas secções da autarquia, 

nomeadamente, Proteção civil, Eventos e Apoio à Presidência. Esta aquisição permitiu o 

abate de 3 viaturas que já estavam em fim-de-vida. 

 A despesa com o combustível manteve a tendência de descida, este ano foi de 160.866,66 

euros, ligeiramente inferior à do ano passado, que tinha sido de 176.985.05 euros (houve 

uma redução de 16.118,39 euros), esta tendência de descida já se verifica desde 2012, 

quando atingiu o valor máximo de 221.521,86 euros. 

1. Serviço de Armazém 

 Serviço corrente de controlo de processos de movimentos de material em stock no 
armazém. 
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O Município de Baião ao longo dos últimos dez anos 

concebeu e implementou políticas estratégicas na área 

económica de relevo para o concelho. A Qualificação e 

Formação das pessoas, a promoção local através dos 

media com vários programas a partir de Baião, as feiras 

de produtos locais, Feira do Cozido e Fumeiro, Feira do 

Anho Assado, a Feirinha Semanal, a Quinta do 

Mosteiro de Ancede, a Casa de Baião no Porto, o 

Centro Hípico, a Recriação Histórica, celebrando o 

Foral Municipal, o Prémio da Raça Arouquesa, a 

concessão de apoio financeiro destinado ao fomento da 

produção pecuária de ovinos e caprinos, a qualificação 

profissional que acompanham a nova dinâmica nos 

setores alimentar e turismo. Estas constituem algumas 

das estratégias implementadas e continuarão no atual 

mandato a fazer parte da política de desenvolvimento 

económico local. 

Estes são alguns exemplos do que foi feito pela Câmara 

Municipal nos últimos dez anos, e que hoje servem de 

base para podermos avançar com novas medidas. 

Num ano, marcado pela incerteza, com um novo Governo 

de coligação de esquerda, em que os mais pessimistas 

davam um curto tempo de vida, foi possível demostrar que 

há outras formas de governar, com rigor e celeridade, sem 

austeridade. Um novo Presidente da República que trouxe 

nova esperança no futuro. 

 

 

 

1.7 Assuntos Económicos,  

Contratação Pública e Aprovisionamento e Património Municipal  
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Sendo o Turismo o setor económico que mais cresceu a nível nacional, Baião não 

deixou passar ao lado esta fonte de rendimento. Recorde-se que a oferta hoteleira do concelho 

de Baião é a maior em número de camas no Douro, e registou este ano o maior índice de 

ocupação. Na Restauração este efeito também foi bastante positivo.  

Novos compromissos estão assumidos com os produtores agrícolas e em diálogo com 

a Santa Casa da Misericórdia/CLDS, Cooperativa Agrícola, Inova Baião (anterior Adega 

Cooperativa), e outras Associações/Entidades. 

Em parceria com a Inova Baião, Cooperativa de Serviços, trabalha-se no sentido de: 

 Promover a criação de uma Associação de Produtores, para todo o setor primário; 

 Envolver entidades parceiras como por exemplo, o Município de Baião, a AEB, as 

Universidades, os Institutos Politécnicos, a Dólmen e outras Entidades Públicas e Privadas. 

Objetivos: 

 Apoiar e dinamizar a produção dos produtos regionais, armazenamento, transformação 

e distribuição; 

 Criar áreas administrativas para as várias organizações de produtores, áreas de 

negócios, centro de incubação para empresas, consultadoria, ateliê de design e 

comunicação, área museológica; 

 Apoiar no processo de certificação dos produtos locais de Baião; 

 Dar continuidade ao apoio a empresas que decidiram investir em Baião, contribuindo 

para o fomento do desenvolvimento económico e empregabilidade; 

 Criar as condições necessárias, para que as empresas aumentem a sua produção e a 

contratação de recursos humanos; 

O Município de Baião tem reunido e visitado várias empresas dos setores do calçado, têxtil, 

ecoturismo, agrícola, produtos transformados e outras, para que invistam em Baião. Continuam 

a ser criadas condições ao tecido empresarial para atender aos requisitos e propostas dos 

investidores que pretendem instalar-se em Baião.  

 

 

 

 

Trabalham diariamente nas duas zonas industriais de Campelo e de Eiriz mais de 420 

pessoas, com todos os espaços possíveis ocupados e a laborar. 
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1.7.1 Atividades Desenvolvidas pela Vereação dos Assuntos Económicos: 

 Acompanhamento da visita do Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita à Feira 

de Saberes e Sabores que decorreu no Porto:  

O Secretário de Estado classificou Baião como um Concelho modelo na promoção dos 

seus produtos e das potencialidades locais: Baião é um dos concelhos mais dinâmicos na 

promoção dos seus saberes e sabores e por isso a Câmara Municipal de Baião é um 

exemplo de boas práticas na criação de oportunidades de negócio para os seus cidadãos. 

Gostaria que no país mais autarquias seguissem este exemplo e assim se multiplicassem 

os exemplos de sucesso. 

 Presença nas comemorações do Dia de Portugal, nos dias 10 e 11 de junho, na cidade de 

Vigo, na Galiza, através de uma promoção conjunta do território Douro Verde. 

A participação de Baião foi feita tanto na vertente da promoção turística, como dos produtos 

locais. Foram dados a conhecer os monumentos de Baião, a ligação ao Douro e às Serras, 

bem como os importantes eventos gastronómicos, em especial o Festival do Anho Assado e 

do Arroz do Forno.  

 

Para fazer face aos compromissos com novos investidores, o Município de Baião adquiriu recentemente 

uma área de terreno junto à Zona Industrial de Baião, com o objetivo de criar uma segunda fase de 

desenvolvimento da Zona Industrial. Está a ser preparado o plano de pormenor, para que os lotes estejam 

disponíveis para as empresas que pretendem instalar-se em Baião. O aumento dos parques empresariais 

estende-se a mais dois locais: Ingilde e Lameirão. Estes dois locais estão contemplados no PDM, como 

zonas destinadas para esse fim. 

O mesmo acontece com a Zona Industrial de Eiriz, onde, depois de um levantamento pelos técnicos 

municipais, está a ser preparada uma intervenção para a melhoria dos espaços, imagem e arranjos 

urbanísticos. 

O Município de Baião coopera com o Centro Empresarial do CLDS e conta com o apoio da Associação 

Empresarial de Baião (AEB), e da Escola Secundária. Pretende-se que a parceria com o CLDS continue a 

distinguir-se pela inovação, e criatividade, e que se estabeleça como um interface de contato entre o 

nosso tecido social, produtivo e empresarial, com o conhecimento disponibilizado pelas universidades, e o 

ensino politécnico. O desenvolvimento da Carta Agrícola, e o recém apresentado Vídeo Promocional do 

setor primário de Baião, são disso exemplos. 

 Na Pecuária, continua-se a apoiar a estratégia de fomento da criação de gado ovino e caprino, articulada 

com os setores dinamizadores da restauração e da gastronomia local. 

A Vereação dos Assuntos Económicos, durante o ano de 2016, adotou estratégias prioritárias para o 

desenvolvimento económico, a empregabilidade, e a promoção da imagem do Concelho de Baião. 
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Também foram promovidos produtos como as bengalas de Gestaçô, os vinhos verdes, o 

fumeiro, o biscoito da Teixeira e outros elementos oriundos do concelho, que estiveram 

expostos nas praças do Centro Histórico de Vigo, conhecido por Casco Velho. 

 Cooperação com a Douro Gás na disponibilidade de um espaço junto à Zona Industrial 

para a implantação de uma infraestrutura de apoio à rede de gás; 

 Cooperação num projeto ligado ao desenvolvimento de um fármaco, feito a partir do 

aproveitamento da traqueia dos bovinos, ovinos e caprinos. Para o efeito foram contatados 

todos os matadouros da região norte para cooperarem no projeto a ser implementado em 

Baião por uma empresa da Flórida, Estados Unidos da América. Neste sentido, decorreu 

em Baião um encontro promovido pela Câmara Municipal entre o investidor e os 

empresários dos matadouros, para avaliar a viabilidade da implementação do projeto;  

 Cooperação com os produtores de Baião das áreas dos vinhos, fumeiro, restauração, 

frutícolas, ervas aromáticas/chãs, cogumelos, licores e doçaria, e outros, na participação em 

diversas feiras de promoção dos produtos locais e regionais, como por exemplo na FITUR – 

Madrid, BTL – Fil em Lisboa, Feira do Fumeiro e Cozido à Portuguesa, Feira do Anho 

Assado, Saberes e Sabores de Baião, no Porto, Feira Internacional no Luxemburgo e 

Portugal Agro/Fil, em Lisboa; 

 Realização do Ciclo de Conferências Futuro da Economia Rural no Espaço Europeu. 

Um evento inteiramente realizado no concelho de Baião e que nasceu de uma parceria 

entre o município de Baião e os concelhos de Moraña (Espanha), e Riccia (Itália); 

 Cooperação com a Direção da Adega Cooperativa de Baião na alteração do objeto 

social para prestadora de serviços, e para apoiar no processo de implantação futura de 

uma Associação de Produtores, para ajudar o desenvolvimento dos setores de atividade de 

Baião; 

 Cooperação com a AEB – Associação Empresarial de Baião, em vários domínios e 

áreas do empreendedorismo, no acompanhamento à rede e Balcão do Empreendedor, 

bem como na realização de eventos em Baião;  

 Cooperação com algumas Associações com sede em Baião, contando várias 

Associações com sede no Concelho de Baião, na disponibilidade de espaços para 

instalarem as suas sedes (BAGA). Foram concedidos apoios para a realização e 

participação em eventos gastronómicos e promoção dos produtos da região, entre outros 

apoios e disponibilidades; 
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 Cooperação com a ACRIBAIMAR no âmbito do subsídio à sanidade animal de ovinos e 

caprinos; 

 Desenvolvimento da Quinta do Mosteiro de Ancede, com implementação de novas 

culturas; envolvimento das várias pessoas nos trabalhos de requalificação da Quinta; 

Formação Profissional – Agrupamentos de Vale de Ovil; Eiriz/Ancede e Sudeste de Baião, 

no âmbito dos cursos vocacionais para a agricultura, e desenvolvimento da componente de 

práticas simuladas; cooperação com entidades que mostraram interesse em conhecer todo 

o trabalho que está a ser realizado, como as novas técnicas de cultivo, e as várias 

experiências efetuadas a partir do banco de sementes;   

 Cooperação com a Associação Porto de Baião, na promoção e venda de produtos de 

Baião no Porto, na participação e envolvência da Associação nos eventos que decorrem na 

cidade do Porto, e organizados pelo Município de Baião; 

 Contato com representantes da Restauração de Baião, produtores de Fumeiro e outros 

produtores de Baião, para uma análise conjunta sobre o desempenho dos mesmos nos 

eventos. Também foram preparados os eventos futuros;  

 Participação na Feira Internacional do Luxemburgo, em cooperação com CIM-TS, com a 

preparação de toda a logística, reuniões com os produtores e a gestão documental dos 

processos dos produtores de Baião, que estiveram presentes no evento: produtores das 

áreas dos vinhos, fumeiro, frutos vermelhos, cogumelos e da área do turismo; 

 Participação em programas Televisivos: Porto Canal e RTP – Portugal em Direto – 

com a apresentação e divulgação dos produtos locais e gastronomia; 

 Apoio e participação na Gala dos Empresários de Baião; 

 Encontro da Diáspora em Sintra – o I Encontro de Investidores da Diáspora, em Sintra, 

durante dois dias, reuniu cerca de 300 representantes de micro e pequenas empresas da 

Diáspora para partilha de experiências a propósito do valor do mercado que representam e 

da sua importância estratégica num mundo globalizado, competitivo, inovador e exigente, 

assim como para criação de uma rede de trabalho, com várias estruturas das 

administrações central e local, empresários e Câmaras de Comércio, entre outros; 

 Fórum sobre a internacionalização (Douro Valley); 

 Preparação do encontro de empresários de Baião e da região, com todas as 

Associações Empresariais abrangidas pelo CETS, com a presença do Sr.º Secretário de 

Estado da Internacionalização e do Sr.º Secretário de Estado das Comunidades; 
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 Dinamização do Centro Hípico, na melhoria das condições de acesso e utilização: 

remodelação das zonas de acessos, área envolvente, boxes, picadeiros, bar e outras, bem 

como na reorganização dos serviços e funcionamento. Realização da prova/corrida de 

cavalos a passo travado. Está também a ser desenvolvido um trabalho de promoção e 

divulgação do Centro Hípico à comunidade; 

 Reativação do Posto de Biodiesel, junto das entidades oficiais Autoridade Tributária, 

DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia), e ENMC (Entidade Nacional para o Mercado 

de Combustíveis), em que se procedeu à formalização e registo do funcionamento do posto 

de biocombustível. Cerca de 10 viaturas vão passar a ser abastecidas em parte com este 

tipo de combustível, permitindo uma redução de custos na aquisição de gasóleo. 

 

1.7.2 Promoção de Produtos Locais do Concelho de Baião  

 

 Realização da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião 

Ano após ano o evento tem atraído mais público a Baião e isso tem-se refletido no 

aumento de vendas de produtos locais. 

O destaque vai naturalmente para o fumeiro, mas na edição deste ano os vinhos verdes 

tiveram também um espaço exclusivo para provas, promoção e vendas. 

Ao todo a feira atraiu na edição 2016 cerca de 10 mil visitantes. Foram vendidas 13 

toneladas de fumeiro, e servidas perto de 9.000 refeições (contabilizados os 

restaurantes da feira e os restaurantes envolventes). Foram também vendidas perto de 

8.500 garrafas de vinhos verde (vendas dos stands e nos restaurantes do evento); 150 

quilos de doces regionais; 700 quilos de broa; 400 quilos de biscoito da Teixeira e igual 

quantidade de laranja da Pala transformada em sumo. 

As vendas de amêndoas ascenderam a 200 unidades, as de licores totalizaram 150 

unidades, as de queijo praticamente esgotaram a produção disponível, e as de produtos 

à base de cogumelo, bem como as de compotas perfizeram a meia centena. 

A animação foi uma constante durante os três dias da feira. Desde a atuação de 

diversos grupos de concertinas e de Zés P´reiras, passando pela atuação da Banda de 

Música da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, dos Ranchos Folclóricos de 

Ancede, Valadares, Baião e Santa Cruz do Douro, passando pelos artistas Sara  
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Monteiro, Jorge Amado, e Jorge Monteiro, foram vários os momentos musicais que 

abrilhantaram a feira. 

 Realização da Feira do Stock Off: paralelamente à feira decorreu mais uma edição da 

Feira Stock-Off. Organizado pela Associação Empresarial de Baião este certame 

contou com a presença de estabelecimentos comerciais concelhios de diferentes áreas 

de negócio. 

 Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno: à imagem da Feira do Fumeiro e do 

Cozido à Portuguesa, este evento visou a promoção a gastronomia e os vinhos locais, 

concretamente o Anho Assado com Arroz do Forno. Resultante do cruzamento entre o 

carneiro e a ovelha, o Anho é um dos elementos mais distintivos da gastronomia 

regional. Acompanhado pelo saboroso Arroz do Forno, o anho, prato principal mas não 

único neste evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realização da I Feira das Velharias e Usados: esta iniciativa foi organizada pela 

Associação Empresarial de Baião, com o apoio da Câmara Municipal, e teve lugar nos 

dias 30 e 31 de julho. 

 Realização da Feira Saberes e Sabores de Baião no Porto: há muito que Baião 

entrou no roteiro gastronómico nacional, graças à qualidade das carnes, dos legumes e 

dos vinhos verdes da casta Avesso. Ciente da mais-valia que os produtos locais 

constituem, a Câmara Municipal de Baião criou o evento Saberes e Sabores de Baião, 

no Porto, que se realizou, pela terceira vez, entre os dias 30 de setembro e 2 de 

outubro, na Invicta. 

 

A feira na edição de 2016 atraiu 4818 Visitantes. Ao longo dos três dias de festival, foram 

servidas 3136 Refeições. Estas refeições foram acompanhadas por 2863 garrafas de Vinho 

de Baião. Foram vendidas 1,1 toneladas de Laranjas da Pala transformadas em sumo. 

Foram ainda vendidos 300 Kg de Broa de Milho, 390 Kg de Biscoito da Teixeira, 157 

unidades de Licores, 106 unidades de Compotas, 27 unidades de Chocolate e 37 unidades 

de Queijos. 

O som das concertinas ecoou no recinto do Festival do Anho Assado durante todo o evento. 

Mas a animação foi também proporcionada pelas atuações da Banda Marcial de Ancede, do 

grupo Orquestra del Mar e do artista José Alberto Reis. A tarde de folclore ficou a cargo dos 

Ranchos Folclóricos de Baião e de Santa Cruz do Douro. 
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 Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas: o Centro Cívico de Santa Marinha do Zêzere 

recebeu, entre os dias 2 e 4 de setembro, a primeira edição da Feira do Vinho Verde e das 

Tasquinhas, que contou com a visita de milhares de pessoas. O evento cumpriu as funções 

principais dos centros cívicos, ou seja levar a animação aos vários pontos do concelho e 

proporcionar momentos de convívio aos Baionenses. Esta iniciativa foi também importante 

para a promoção dos produtos locais, em particular dos vinhos, contribuindo assim para a 

criação de riqueza no nosso concelho. 

 

 Desenvolvimento Económico e Empregabilidade: a economia é dinâmica e temos 

dialogado com vários investidores. Há algumas possibilidades em cima da mesa. Vamos 

continuar a trabalhar para que possam tornar-se uma realidade a breve prazo. 

De notar que, apesar da necessidade de novos investimentos, temos sempre em conta a 

estabilidade laboral, bem como o ambiente, e não será a qualquer preço que vamos atrair 

empresas para Baião. 

 

O evento destina-se ao público em geral, mas é dedicado, em especial, aos cidadãos que residem 

na cidade do Porto e nos concelhos vizinhos. São pessoas que mantêm uma forte ligação ao seu 

concelho de origem e que se afirmam como verdadeiros embaixadores de Baião nas suas 

comunidades de residência. 

Durante o evento os visitantes tiveram a oportunidade de provar uma grande variedade de 

produtos locais de qualidade, como o fumeiro, o biscoito da Teixeira, os doces regionais, os vinhos 

verdes, os citrinos da Pala, a broa de Milho, e as amêndoas caseiras. 

Os produtos que têm surgido com maior preponderância nos últimos anos, como os licores, os 

queijos, as compotas, os cogumelos e o azeite aromatizado, ou os frutos silvestres, também 

estiveram presentes, bem como o artesanato. 

Os “pratos fortes” da festa foram o cozido à portuguesa e o anho assado com arroz do forno, que 

foram confecionados segundo as receitas apuradas pelos saberes da tradição. A vertente 

gastronómica foi assegurada por dois restaurantes de Baião com capacidade para servir mais de 

250 pessoas em simultâneo. 

A animação esteve a cargo de grupos de Zés P`reiras, dos grupos de tocadores de concertinas e o 

domingo à tarde ficou reservado para o folclore. 
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Importa saber valorizar, conservando, estudando e divulgando as 

marcas daqueles que, no passado, abriram o caminho do presente, 

através da celebração da memória das pessoas e do território em que 

se inserem. 

A missão do setor da Cultura, Património Cultural e Turismo, estrutura-

se na preservação da memória e na ação de a perpetuar como 

herança viva de toda a comunidade Baionense.  

Da pré-história aos castros, do românico ao romântico, da 

romanização à modernidade, as terras de Baião testemunham na sua 

paisagem praticamente todos os períodos da história da humanidade, 

fazendo desta nossa terra, uma terra de Paisagens Milenares. 

 

 

 

 

A valorização desta herança local faz-se com a promoção do Turismo, 

atividade importante para o Concelho. A partilha generosa das nossas 

riquezas é feita também pela divulgação da programação cultural que 

se pretende assídua. 

 

O trabalho desenvolvido pelo setor privilegia a componente 

pedagógica e a captação e formação de públicos mais jovens, visível 

através das iniciativas destinadas às crianças e jovens em idade 

escolar, como forma de consolidar aprendizagens e perpetuar 

tradições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Cultura e Património Cultural e Turismo 
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O balanço das atividades desenvolvidas pelo setor é o seguinte, segundo as diferentes 
áreas de intervenção e seus serviços, conforme pontos abaixo:  

 

1.8.1 Visitas Orientadas ou Visitas Roteiro ao Património Cultural do Concelho  

Inclui promoção da Serra da Aboboreira, Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de 

Baião, Centro Interpretativo da Vinha e do Vinho, Mosteiro de Santo André de Ancede e 

respetiva Quinta, incluindo ainda a Igreja Paroquial e a Capela do Bom Despacho, Fundação 

Eça de Queiroz (FEQ), Artesãos de cestas e bengalas e Igreja de Tresouras. 

 

Realiza-se em datas programadas ao longo do ano e tem como Público-alvo 

preferencialmente o escolar (dentro e fora do concelho), e público em geral; 

 

 Todos os alunos do 4.º ano de escolaridade de todos os agrupamentos escolares tiveram 

oportunidade de visitar o Mosteiro de Ancede, a FEC, o conjunto megalítico da Serra da 

Aboboreira e Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Baião. Apesar disso, pela 

primeira vez, os alunos do 4.º ano de escolaridade do agrupamento do Vale de Ovil não 

realizou a visita ao Museu Municipal e ao conjunto megalítico. 

 Todos os alunos do 3.º ano de escolaridade realizaram a visita ao núcleo de artesanato e à 

Igreja de Tresouras. 

 Continuamos a destacar a parceria com a FEQ que nos tem permitido incluir o Mosteiro de 

Ancede como local de visita alternativo, e dar resposta aos jovens do secundário. 

 A temática desenvolvida durante a Recriação Histórica de Baião (RHB) permitiu pela 

primeira vez a visita à Igreja de Valadares, pelos alunos do pré-escolar do Jardim de 

Barroncal. 

 Em maio, foi comemorada a Noite Europeia dos Museus com um grupo de turistas alojados 

numa das Casas de Turismo em Espaço Rural. 

1.8.2 Atividades Pedagógicas e Lúdicas 

Que proporcionam contextualização histórica e visitas aos alunos que em grupos realizam 

atividades como:  

 Mosteiro de Ancede: Através da vertente lúdica os alunos são motivados a descobrir os 

utensílios e alfaias relacionadas com a colheita das uvas e a feitura do vinho nos 

lagares, à maneira das tradições dos frades dominicanos. 
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 Museu Municipal e Conjunto Megalítico: os alunos fazem experimentação do moinho 

manual, de mímica de algumas etapas da construção de um dólmen, e fazem 

exploração temática. 

 A visita ao conjunto megalítico da serra da Aboboreira faz-se a 4 monumentos, onde 

desenvolvem uma atividade que permite recriação de tradições fúnebres da altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3 Recriação Histórica de Baião 

  

 A RHB voltou a associar-se ao Maio Cultural organizado pela freguesia de Ancede, 

tendo preparado no dia 7 de maio uma Mostra Histórica promovida em cooperação com a 

comunidade local chamada Ancede: O Mosteiro, Uma História. 59 Participantes apresentaram 

ao público cenas relacionadas com o Mosteiro de Ancede. Esta festa contou ainda com a 

animação musical do grupo Zukra e a animação teatral dos Viajantes no Tempo e de Bruno 

Lopes. 
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 Promoção da Recriação Histórica na Porto Canal 

A equipa do Museu Municipal participou no programa Grandes Manhãs para promover 

este evento concelhio. 

 

 
 

 Exibição da Recriação Histórica 

Na Vila de Baião, o evento ocorreu nos dias 28 e 29 de maio, e teve como tema central 

o fato de se comemorar em 2016 os 950 anos da "Terra de Bayam", dinamizado pela 

comunidade local, aberto à comunidade escolar, associações culturais, atores, e 

figurantes da RHB.  

 

 

 

 

 

1.8.4 Peças de Teatro  

 Peça: Uma Nobreza de Rara Condição | Mais filho que Senhor 

Síntese: D. Inês de Sousa deveria ser uma 

mulher de ferro, e, em tom de sátira, desvendar-se-ão 

alguns episódios em que terá vincado o seu cunho 

obstinado, marcando também as terras de Baião no 

seu período. 

 

 

 

 Neste evento participaram cerca de 157 figurantes, dos quais 30 são elementos de animação 

musical e teatral, tendo o Cortejo sido composto por 184 elementos. 

 Nos Mercados temáticos participaram cerca de 35 artesãos locais e do exterior. 

 Cenografia e figurinos: este ano foram adaptados os espaços cénicos aos temas apresentados este 

ano, transformando-se a quermesse em paço. Realizaram-se novos figurinos e adereços que foram 

fotografados, numerados e acrescentados à base de dades dos trajes da RHB. 
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 Peça: As Rendas do Mosteiro de Ancede | O Sermão dos cónegos de Sto. André 

de Ancede 

Síntese: O secular Mosteiro de Ancede, marco incontornável da história destas terras, 

está diretamente interligado aos primeiros povoadores 

desta zona do Douro. Estes cónegos foram a pedra 

motriz de toda uma comunidade, nela gerando riqueza e 

daí advindo um grande número 

de usufrutos.  

 

 

 Peça: Com quantas moedas se faz uma cadeia | As Cobranças da Comarca 

Síntese: Do seu paço, é o senhor de Bayam que governa estas terras. Decide dentro da 

sua jurisdição, tentando mediar os conflitos…, tentando criar uma solução, mandar-se-á 

construir uma cadeia, que resultará em muitas peripécias e tropelias.  

 Peça: A Fundação de Bayam | O Medalhão de D. Egas Gosendes | Um Castelo de 

Pedra 

Síntese: Egas Gosendes, filho de Gosendo Viegas, foi um dos mais importantes 

senhores do seu tempo, e um dos nobilíssimos dos primórdios de Bayam. Esta história será 

contada em três atos, com um sem número de peripécias, em que se retratará uma importante 

parte da fundação de Bayam. 

 Peça: Treino e Adestramento da Guarnição do Castelo 

Síntese: Ao longe, ouvem-se as palavras de 

ordem do capitão da guarda... entre patrulhas e treinos, 

são eles que, a mando do seu senhor e d’el Rey, 

garantem com autoridade a justiça a segurança destas 

gentes. 

 Teatros da RHB 

  Síntese: No dia 2 de julho o museu municipal em colaboração com a União de 

Freguesias Campelo e Ovil organizou a apresentação no Auditório Municipal das peças de 

teatro elaboradas para a Recriação Histórica de Baião.  
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  Houve informação ao público através de apresentação do fundo histórico que esteve na 

génese das peças de teatro em cuja criação esteve o diretor artístico Bruno Lopes. Nesta ação 

participaram cerca de 80 pessoas. 

 

1.8.5 Jornadas Europeias do Património Cultural 

 

  Em colaboração com a Rota do Românico, nos dias 23 e 24 de setembro, no Mosteiro 

de Ancede organizaram-se Jornadas abertas ao público que abordaram aspetos estudados da 

evolução histórica, social, económica do Mosteiro, e de trabalhos de arqueologia e 

conservação realizados.  

  A colaboração da Companhia de Teatro do Nordeste – A Filandorra foi importante para 

a mostra histórica de algumas personalidades como o Abade D. Adaúfo que adquire o Mosteiro 

ao rei Afonso Henriques, o pintor flamengo Jos Van Cleeve, a Rainha D. Catarina da Áustria e 

um Frade Dominicano, e ainda o Barão de Ancede que adquire a propriedade no séc. XIX.  

 

1.8.6 Coleção Em torno de Baião: Contributos para a História Económica e Social de  

Baião. 

  O Museu Municipal colaborou na edição de 3 volumes editados em 2016, com textos, e 

fotografias, também de entidades privadas que contribuíram para o enriquecimento desta 

publicação. 

1.8.7 Coleção Museológica do Museu Municipal de Baião 

  Enriquecimento do espólio com a colaboração dos proprietários da Casa de Sequeiros 

e da Casa de Penalva, em Ancede, com ofertas de vária ordem, entre livros de edições 

originais. 

 

1.8.8 Registo e tratamento do Fundo Documental da Casa de Sequeiros 

  Participação do Museu Municipal na inventariação do espólio documental da Casa de 

Sequeiros e da família Ferreira Cabral, criando um canal de informação que remete para os 

primeiros proprietários da Casa de Sequeiros, e seus descendentes. 
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1.8.9 Atividades da Biblioteca Municipal 

 

 Ateliês temáticos 

a) A Biblioteca Municipal desenvolveu ateliês temáticos de festividades tradicionais. O 

Museu Municipal colaborou com o ateliê de Carnaval, 

explicando as suas origens e a efetuar o Cálculo para 

a Páscoa. 

b) Carnaval (8 de fevereiro), síntese: O carnaval dos 

animais, conto que faz parte da coletânea 

Brincar às Escondidas e outras Histórias da Mãe 

Natureza, de Rosário Alçada Araújo, cada 

participante escolheu a máscara que quis pintar 

e deitaram mãos à obra, com acompanhamento 

dos respetivos encarregados de educação. 

Aprenderam ainda a calcular a data em que se 

comemora o Carnaval, tendo para isso efetuado 

o cálculo do carnaval para o ano de 2017. 

c) Natal (23 de dezembro), síntese: Foi dado aos participantes jogos, como o da Glória 

Literário, o Pai Natal Distraído, e Uma estória...ao calhas, entre outras que 

proporcionaram a todos momentos de recriação, diversão, com o objetivo da promoção 

da leitura, com os livros que cada um escolheu para 

ler em casa.  

 

 

 

 

 Dia Mundial do Livro: Apresentação da História do livro, Da Pedra ao Digital 

No Dia Mundial do Livro, efeméride que se assinala a 23 de abril, a Biblioteca Municipal 

deslocou-se este ano à Escola EB2,3 de Santa Marinha do Zêzere para promover o contato 

com o livro, e a consciencialização das crianças para a evolução dos diversos suportes de 

escrita, desde a gravação em pedra, passando pelo tradicional papel, até ao nosso mundo 

imediato do digital que são pontes de acesso ao conhecimento.  

 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2016  

56 
 

 

 Sessões de Leitura e Férias Desportivas 

Esta atividade tem como objetivo dar a conhecer o espaço da Biblioteca Pública, 

promovendo os seus serviços, e consolidar hábitos de 

leitura através do empréstimo domiciliário, e através de 

estratégias diversificadas como mostra de filmes, o 

diálogo, e o desenho, dirigido a crianças e 

adolescentes.  

  

 

 

 

 

 

1.8.10 Turismo 

Promoção e Divulgação Turística 

 

 Bolsa de Turismo de Lisboa 2016 

O Município de Baião participou na BTL 2016 integrado no espaço CIM-TS no stand do 

PNTP, nos dias 4 e 5 de março, onde a qualidade das carnes foi testada e provada em 

showcooking, a cargo do chef António José Pinto, dando ainda a degustar vinhos, licores, 

bolachas e biscoitos, como o afamado da Teixeira. O Município de Baião promoveu animação 

teatral e musical a cargo dos Baile Vadio e dos Andarilhos, dando a conhecer a também a 

Recriação Histórica de Baião. 

 WRC Vodafone Rally de Portugal 2016 

O Município de Baião promoveu na Exponor, de 21 a 24 de maio, o Rally em Baião, 

com passagens por Aboboreira e Marão dando aos interessados a oportunidade de 

experimentarem a sensação da velocidade motorizada nestes locais através da realidade 

virtual de um simulador de rally.  
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 WRC Vodafone Rally de Portugal 2016 na Loja Interativa de Turismo 

Baião inova com vídeo promocional 360 graus sobre o rally de Portugal. Depois do 

sucesso alcançado no ano passado com o vídeo viral sobre o Rally de Portugal, Baião volta a 

promover a sua ligação à prova rainha do rally em Portugal através de dois vídeos onde as 

novas tecnologias de realidade virtual e de vídeo em 360 graus são as principais inovações.  

 XIII Feira do Mundo Rural – Quinta de Bonjoia, Porto de 3,4 e 5 de Junho  

  O Município de Baião esteve presente na Feira do Mundo Rural na Quinta da Bonjóia, 

na cidade do Porto, promovida pela Fundação Porto Social. As cestas de Frende, as bengalas 

de Gestaçô, o biscoito da Teixeira, o mel, o vinho e a ginja do convento de Ancede, os licores e 

compotas de Baião representaram o concelho de Baião neste certame aberto a um público 

diversificado português e internacional. 

 Feira Internacional de Gastronomia e Vinhos no Luxemburgo 

  Município de Baião esteve presente II edição da Feira Internacional de Gastronomia e 

Vinhos do Tâmega e Sousa, realizada nos dias 18 e 19 de junho, na cidade do Luxemburgo na 

LuxExpo, em Kirchberg, Luxemburgo integrado na CIM-TS, que incluiu a transmissão 

televisiva, através do programa “Aqui Portugal” da RTP, na tarde de sábado dia 18, e que 

pretendeu divulgar o território do Tâmega e Sousa, cultura e saberes, e os seus produtos, os 

vinhos, os cogumelos, os mirtilos, a gastronomia, e o fumeiro foram as iguarias de Baião dadas 

à prova no Luxemburgo.  

 Posto de Turismo de Santa Marinha do Zêzere 

Inaugurado, a 16 de julho, o Posto de Turismo da Vila de Santa Marinha do Zêzere é 

importante na descentralização da informação ao visitante e onde são promovidos os produtos 

turísticos, alojamento local, restaurantes, locais a visitar e eventos culturais. 

 XXVII Feira de Artesanato de Baião de 20 a 24 de agosto 

  A Feira surge integrada nas Festas Concelhias e em Honra de S. Bartolomeu. Trata-se, 

de um evento de âmbito nacional no qual participam artesãos de vários pontos do país, 

nomeadamente da região norte e centro de Portugal, embora com forte presença dos artesãos 

locais. Este ano, estiveram presentes 50 artesãos num total de 30 stands, onde foi possível 

apreciar uma diversidade de matérias-primas, como por exemplo o ferro, o vidro, a cerâmica, o 

barro, o papel, o sabão, o tecido, o couro, a madeira e as fibras vegetais (giesta piorno, o 

junco, a cortiça, o linho, a lã, sem esquecer os deliciosos queijos, os doces e compotas 

tradicionais e os licores e aguardentes.   
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 Feira de Artesanato de Mesão Frio de 1, 4 e 8 de Dezembro  

  O Turismo de Baião esteve presente com um espaço de divulgação e de promoção da 

oferta turística e cultural do concelho de Baião. 

 Exposições Promovidas pelo Setor de Turismo 

 

Expositor 

 

 

Título 

 

 

Tipo de Exposição 

 

 

Datas 

 

 

Exposição Colectiva de 
Artistas Baionenses 

Exposição Colectiva de 
Artistas Baionenses 

 

Artes Plásticas 
6 de Fevereiro a 6 de Abril 

 

Mário Couto 
“Um Pouco de Mim” 

Pintura a Óleo e 
Espatulados sobre Tela 

15 de Maio a 10 de Agosto 

 

Luís Cortez 
“Retalhos” Pintura a Óleo e Mista 15 Agosto a 15 de Outubro 

   

  Quadro 40: Exposições promovidas pelo Turismo. 

 Apresentações no Posto de Turismo 

Aplicação Móvel Descobrir Baião 6 de Fevereiro: Apresentação em fevereiro da nova versão da 

aplicação Descobrir Baião para smartphone na Loja Interativa de Turismo de Baião, desenvolvida pela 

empresa baionense Globalang, para a Câmara Municipal de Baião. 

Apresentação do Livro O Outro Lado do Muro 27 de Fevereiro: De Fernando Lima, nascido em 

Ermesinde e licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é coautor de 

manuais escolares no âmbito da educação e formação de adultos. O " Outro Lado do Muro" é a sua estreia 

no domínio da ficção destinada aos mais jovens. 

Apresentação do Livro Perdido em Meandros 23 de Abril: Perdido em Meandros de Carlos Azevedo foi 

apresentado em abril, na Loja Interativa de Turismo de Baião. Carlos Jorge Gomes Azevedo nasceu em 

1949, em Góis. Licenciou-se em medicina, pela Faculdade de Medicina no Porto, em 1974. 

Apresentação do Livro Regresso às Raízes 11 de Junho: Do marcoense João Baptista Magalhães, 

professor, autor de vários livros sobre Filosofia, e antigo colaborador do Jornal de Notícias, aonde reúne as 

suas memórias, a história da sua família, homenageando as suas raízes em São João da Folhada, Marco 

de Canaveses. 

 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2016  

59 
 

 

Apresentação do Livro Mikao e o Mistério das Mãos que Curam 2 de Julho: Da baionense Isabel 

Santos Moura, autora também de Índigo e Cristal e O Anjo Gabriel, o Miguel e o Livro de Papel.  

Apresentação do Livro Máscaras 12 de Novembro: Terceiro livro de Carlos Azevedo, Máscaras foi 

apresentado na Loja interativa de Turismo de Baião.  

 Gastronomia & Vinhos 

Neste domínio, o Turismo de Baião promoveu oferta turística e cultural do concelho de 

Baião, assim como o seu artesanato e produtos locais, nos seguintes eventos: 

 Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa de 4 a 6 de Março; 

 Festival do Anho Assado e do Arroz de Forno de 29 a 31 de Julho; 

 Sabores & Saberes de Baião no Porto 30 Setembro, 1 e 2 de Outubro 2016; 

 IX edição dos Fins-de-semana Gastronómicos  de 2, 3 e 4 de Dezembro;  

 

 

 

Síntese estatística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

O Município de Baião participou nos fins-de-semana gastronómicos, promovido pelo Turismo Porto e 

Norte, em Dezembro, em Baião, com a presença das marcas locais Palato D`ouro - Douro Royal Valley 

Hotel & SPA; Restaurante Eça - Douro Palace Hotel Resort & SPA; Pensão Borges; Tormes; Fonte 

Nova; O Alpendre; A Casa do Almocreve; A Casa do Lavrador; Primavera e Flor de Baião. O evento 

vai na sua IX edição e está decorrer na Região Norte de novembro a maio de 2017.  

Da animação fizeram parte visitas ao Mosteiro de Santo André de Ancede, ao Núcleo Museológico da 

Fundação Eça de Queiroz, com vista a cativar o interesse e gosto pela cultura local dos visitantes.    
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Apresentam-se as realizações anuais do plano de 

atividades, definido de acordo com uma avaliação 

holística das necessidades da população jovem local. 

Esta preocupação de acompanhar as dinâmicas sociais 

juvenis reflete-se na sua linha de ação, nomeadamente 

na promoção de oportunidades, apoiando e 

incentivando um vasto leque de ações vocacionadas 

para os interesses dos jovens, apostando 

simultaneamente na continuidade, e na inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

Promover a integração e a participação dos jovens 

Baionenses, mais do que uma vontade, é uma 

obrigação de quem tem nas suas mãos o poder e a 

capacidade de conduzir e orientar uma comunidade 

que se pretende assente em valores de cidadania, de 

desenvolvimento e de bem-estar, atraindo os jovens 

para as atividades planeadas para eles e continuamos 

o esforço em associar a Casa da Juventude aos 

jovens. Promovemos um trabalho em rede envolvendo 

as juntas de freguesia, entidades de formação e as 

diferentes associações (desportivas, culturais, pais, 

partidárias e de alunos), cujo objetivo é apoiar, integrar 

e incentivar os jovens a revelarem o seu potencial. 

 

 

 

 

1.9 Juventude 
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1. Intervenção 

 Das atividades direcionadas para os jovens de Baião destacam-se as ações diretas 

programadas, mas também o apoio ao movimento associativo por intermédio de contratos 

programa com as associações. As atividades e eventos realizados ou apoiados pelo Pelouro 

da Juventude da Câmara Municipal de Baião direcionam-se em dois grandes sentidos: 

a) Juventude, Cultura e Lazer 

b) Juventude e Cidadania 

 

1.9.1 Juventude, Cultura e Lazer 

 

Neste domínio, o setor assume o seu papel orientador e promotor de ações de 

interesse garantido, contribuindo decisivamente para a formação cultural, intelectual e artística 

dos jovens. Deste modo, o Pelouro da Juventude procura promover e apoiar uma diversidade 

de atividades, que englobam as áreas da música, do teatro, da literatura, do cinema, das artes 

plásticas e de outras expressões culturais e artísticas juvenis. 

 Atividade Cinema Fora de Sítio 

1. Realização da 3.º Edição do festival de cinema de verão: Cinema fora de Sítio: 
 

 

 

 

 

 

 

            Quadro 41: Síntese da participação no Cinema Fora de Sítio. 

Esta iniciativa da autarquia em parceria com o INATEL e com as três juntas de 

freguesia saldou-se pela exibição de filmes em espaços públicos e exteriores como centros 

cívicos e praças, nomeadamente na freguesia de Ancede e Ribadouro, onde o filme foi 

projetado no centro cívico da freguesia, na freguesia Campelo e Ovil o filme foi projetado na 

Praça Francisco Sá Carneiro, e na freguesia de Santa Marinha do Zêzere o filme foi projetado 

no centro cívico da mesma freguesia. 

 

DESIGNAÇÃO 
DA ATIVIDADE

DATA(S) DO 
EVENTO

PÚBLICO (N.º)
PARCERIAS JUNTAS DE 

FREGUESIA E INATEL
CUSTO

1 de julho 150 Ancede e Ribadouro

15 de julho 80 Campelo e Ovil

9 de setembro 40 Santa Marinha do Zêzere

CINEMA FORA DE SÍTIO

4143,35
SESSÕES DE 

CINEMA
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 BYONRITMOS  

 

O festival de música, dança e oficinas variadas alusivas às artes do espetáculo  

 

 

 

 

 

 

 Dia Internacional da Mulher; 

 No dia 12 de Agosto assinalou-se o Dia Internacional da Juventude, que este 

ano não foi promovido pela nossa autarquia. A atividade não teve custos. 

1.9.2 Juventude, Cidadania e Lazer 

O setor desenvolve ações de Ocupação dos tempos livres, Formação e Cidadania, 

onde se enquadram ações de consulta e sensibilização nas Escolas para questões de ordem 

social e humanitária; e atividades que formem para a cidadania ativa, como são exemplo o 

concurso de jovens inspiradores, realizado pela Associação Portuguesa de Famílias 

Numerosas. 

 Inquérito à Juventude 

É uma ferramenta consultiva utilizada com o objetivo de diagnosticar e classificar as 

preferências, interesses, expectativas e projetos de futuro dos jovens, sendo também um 

auxiliar na definição do plano anual de atividades. Da sua implementação foram validados 

validados 1110 inquéritos referentes a alunos do 3º ciclo e secundário. 

 

 Universidade Júnior  

A Universidade Júnior é um programa anual de Verão da Universidade do Porto 

contando com 12 edições. Desde 2005 que a autarquia participa assiduamente em parceria 

com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião, que acontece desde 2006. 

 

 

O festival de música, dança e oficinas variadas alusivas às artes do espetáculo Byonritmos, aconteceu nos dias 

11, 12 e 13 de Agosto de 2016. A Casa da Juventude de Baião foi o espaço escolhido para a realização da 11.ª 

edição do festival que trouxe ao Concelho de Baião muitos festivaleiros, contando com cerca de 1200 inscrições 

distribuídas pelos três dias, durante os quais os visitantes puderam usufruir de espetáculos de música, teatro, 

dança e workshops variados. A parceria com a Associação Byonritmos tem como objetivo criar ofertas culturais e 

formativas para a população jovem do Concelho, mas não se limita a estes, procurando também despoletar a 

partilha intergeracional, através de diferentes estratégias que coloquem as pessoas em contato, conhecendo 

paisagens, património, e cultura local, integradas nos serviços turísticos.  

O Orçamento do Festival contou com o apoio da Autarquia, a saber: 14.000 euros concedido em reunião da 

Câmara de 8 de junho, com o reforço do montante adicional de 8.000 euros, concedido em 29 de setembro, 

somando 22.000 euros. 
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Este ano o evento realizou-se entre os dias 4 e 8 de Julho e envolveu 11 crianças e jovens, 

permitindo a estas crianças experienciar um programa que lhe proporcionou vivências cívicas, 

culturais, desportivas e de lazer que, de outra forma, seria menos provável acontecer. 

O custo desta participação foi de 1800 euros. 

 Abaixo são apresentados dados referentes às principais ações desenvolvidas, 

a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Quadro 42: Síntese das principais atividades. 
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Janeiro Abril Julho Outubro

1 de julho Centro Cívico Ancede 150 Ancede e 
Ribadouro

40 SM Zêzere

11 CPCJ

1200

1110

Nº ParticipantesAtividadeLocalDia(s)Mês

9 de julho Centro Cívico de SM Zêzere

15 de julho Campelo (P.F.S.Carneiro) 80 Campelo e Ovil

Agosto 11,12,13 Agosto Casa da juventude e desporto Byonritmos

Novembro Final de Novembro
Agrupamento de Escolas do 
Concelho

Inquérito  à 
Juventude

Julho
Cinema Fora 

de Sítio

Julho 8 de julho Universidade do Porto
Universidade 

Júnior

 

Janeiro 43

Fevereiro 234

Março 564

Abril 273

Maio 234

Junho 252

Julho 400

Agosto 4035

Setembro 514

Outubro 411

Novembro 433

Dezembro 196

Total Anual 7589

OCUPAÇÃO MENSAL DA CASA DA JUVENTUDE
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Baseado em Duas Linhas de Ação fundamentais: a 

primeira, voltada para dentro da própria organização, 

criando condições de eficácia e eficiência, permitindo, 

assim, uma melhor capacidade de resposta aos 

colaboradores através da disponibilização de uma série 

de recursos tecnológicos e dando apoio à utilização dos 

mesmos. A segunda linha de ação, voltada para fora, 

veio no sentido de aproximar – por diversas vias – os 

cidadãos dos serviços autárquicos e do Município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito tem contribuído a descentralização de serviços, 

através dos Postos de Atendimento aos Munícipes, e 

Espaços do Cidadão, assim como do Balcão Único na 

Autarquia, assim como a disponibilização na internet de 

informação e serviços ao Munícipe, como seja o 

Atendimento On-Line, Plataformas SIG, entre outros. 

Este tipo de serviços exige constante adaptação a novas 

exigências tecnológicas que facilitem os serviços 

internos e tornem mais simples ao comum dos 

munícipes o relacionamento com a Autarquia. 

 

 

 

1.10 Sociedade da Informação 
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O Pelouro da Sociedade da Informação caracteriza-se por uma ação direta nas 

seguintes áreas: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sectores de Atuação 

Objeto de análise serão os seguintes: 
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Indicadores por Setor    

Descrição por setor em função de ser externo ou interno: 

 

 

 O portal de atendimento on-line registou, durante o ano de 2016, 11 pedidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A desconcentração dos serviços municipais, com a criação dos Postos de 

Atendimento ao Munícipe (PAM) de Santa Marinha do Zêzere e de Ancede, permite um 

contato e um acesso mais facilitado dos munícipes aos serviços, possibilitando uma 

resposta mais eficiente às solicitações, descongestionando o acesso ao atendimento central 

da sede do Concelho. 

A concentração de serviços faz com que, nestas estruturas, possam ser tratados 

assuntos relacionados com o Município (PAM - Posto de Atendimento ao Munícipe) e a 

com a Administração Central (EdC - Espaço do Cidadão), sendo este um balcão onde os 

cidadãos podem aceder aos serviços digitais disponibilizados com as seguintes entidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1 Atendimento On-Line 

1.10.2 Espaços do Cidadão e Postos de Atendimento ao Munícipe 

A disponibilização de duas plataformas online SIG (Sistema de Informação Geográfica), Emissão 

de Plantas de Localização e Consulta de PDM Online, foi um dos serviços que permite a extração 

de plantas e consultas sem ter de se deslocar à autarquia. Permite que os munícipes possam 

instruir processos e verificar on-line se podem construir em determinado local. Teve durante o ano 

de 2016 a extração de 273 conjuntos de plantas.   

 IMTT (substituição/revalidação da carta de condução); DGAJ (certificado de alteração de morada, 2º 

via, atendimento geral);  

 EDP (atendimento geral EDP);  

 Segurança Social (alteração de morada, entrega de requerimentos);  

 Caixa Geral de Aposentações (alteração de morada e informações);  

 Instituto do Emprego e Formação Profissional – Net Emprego (alteração de morada e informações);  

 Via Verde (pedido/alteração de morada);  

 Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (alteração de morada, informações e marcação de 

consultas on-line);  

 ACT (Registo de Contrato de Trabalho);  

 Portal do Cidadão (alteração/confirmação de morada no Cartão do Cidadão);  

 S.E.F. (Marcação de renovação de autorização de residência e informações), etc. 
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 Estes serviços são utilizados por munícipes e pessoas de outros concelhos como 

Resende, Marco de Canaveses, Cinfães, Mesão Frio e até do Porto. 

 
 Quadro 43: Total de atendimentos por tipo de serviço ao munícipe, e localização. 

 

  Quadro 44: Total de atendimentos por tipo de serviço ao munícipe, e localização. 

 

 
 Quadro 45: Total de atendimentos por tipo de serviço administrativo. 

 
 

 
Espaço Internet Nº de Visitas 

Ancede 854 

Santa Marinha do Zêzere 427 

 
Quadro 46: Total de acessos à Internet por localização. 

 

 

Santa Marinha do Zêzere 

Nº de Utentes do Espaço do Cidadão 4.017 

Nº de Utentes do PAM 2.112 

Receita total do PAM e Espaço do Cidadão  de SMZ 71.015,58 € 

 

Ancede 

Nº de Utentes do PAM 4.061 

Receita total do PAC e PAM de SMZ 25.870,41€ 

Serviço Nº de Atendimentos 

Taxas, licenças e expediente geral 1.811 

Licenciamentos diversos 735 

Atendimento geral 447 

1.10.3 Balcão Único - Autarquia 

1.10.4 Espaços Internet 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2016  

68 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº de Utilizadores Registados 4.476 

Média de uso  56 minutos 

             
Quadro 47: Total de utilizadores por tempo médio de acesso.  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.4 A Minha Rua 

1.10.5 Rede Wireless 

1.10.6 Ações Internas 

Este programa da Administração Central permite reportar problemas/sugestões detetados, para que o Município 

possa depois efetuar as ações corretivas ajustadas às situações e teve, durante o ano de 2016, os seguintes 

contatos: 

 Número de ocorrências reportadas: 7;  

 Notificações por áreas de intervenção: Sinalização de Trânsito; Conservação da Iluminação Pública; 

Saneamento, Ruturas de Águas ou Desvio de Tampas; Estacionamento de Veículos; Recolha de Lixo. 

 

 Desenvolvimento de software à medida;  

 Apoio aos centros escolares;  

 Utilização de recursos do Datacenter do Vale do Sousa;  

 Disponibilização de software de fraturação para as Piscinas Municipais do Concelho; 

 Apoio às empresas na Plataforma de compras públicas AnoGov; 

 Modernização de Datacenter da Autarquia;  

 Apoio utilizadores internos nas aplicações;  

 Ações de formação interna das aplicações. 
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Apresenta-se a análise orçamental e patrimonial 

das contas do Município de Baião do ano de 

2016, incluindo-o no contexto dos últimos anos 

económicos. 

Far-se-á observação da execução orçamental da 

receita e da despesa na globalidade, e por 

setores de atividade, incluindo os investimentos e 

a sua evolução. 

Na perspetiva patrimonial, a situação financeira 

espelhará a análise ao Balanço, Demonstração 

de Resultados e respetivos indicadores 

financeiros e económicos. 

Inicialmente, descrevem-se as atividades mais 

relevantes e os projetos de investimento levados 

a cabo pelo Município ao longo do ano de 2016, 

dificilmente percetíveis pela simples análise das 

informações orçamental e/ou financeira. 

 

Como estratégia de análise recorremos a quadros 

que evidenciam o resultado económico e 

financeiro do exercício económico, que, 

adiantamos, se traduz na eficiência dos meios 

afetos às atividades desenvolvidas, visível pelo 

alcance da eficácia dos objetivos de gestão. A 

informação anual insere-se em séries anuais para 

que a comparação das variáveis mais 

significativas da gestão municipal possibilitem 

uma leitura clara e conclusiva. 

 

 

 

2. RELATÓRIO DE GESTÃO 
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FINANÇAS 

1. O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2016, manteve-se em 21 dias. 

2. Manutenção do serviço de Revisão Legal de Contas que iniciou em 2008. 

3. Manutenção de um ambiente favorável ao investimento pelo não lançamento da Derrama, 

imposto sobre os resultados líquidos anuais das empresas. 

O Rigor na Gestão 

Valor apurado referente a dívidas e 
compromissos até à data da tomada de 
posse (02/11/05) 

10.701.177,61€ 

 

Dívida à banca em 31/12/2016 3.759.762,42€ 

Compromissos ainda não satisfeitos 1.672.622,63€ 

Total 5.432.385,05€ 

 

Da informação acima conclui-se a redução dos valores em dívida e compromissos, em 

relação a 2005, de cerca de 5 milhões e 270 mil euros. De referir que os compromissos ainda 

não satisfeitos incluem valores ainda não faturados. 

 

2.1 Análise Orçamental 

Neste ponto apresentar-se-á a síntese dos elementos relativos à execução orçamental 

de 2016, nomeadamente no que se refere ao comportamento e evolução histórica das suas 

principais variáveis. 

2.2 Estrutura do Orçamento 2016 

 A estrutura do orçamento assenta em receitas correntes e de capital que suportam as 

despesas correntes e as despesas de capital. 
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Quadro 48: Execução do Orçamento do Ano de 2016. 
 

 

 

A receita total arrecadada é constituída por receitas correntes 11.509.453,71 euros, 

por receitas de capital 1.453.683,54 euros, e por outras receitas no valor de 974.542,90 

euros. Conforme se pode verificar no Quadro 48 acima, a Taxa de Execução em relação à 

previsão situou-se nos 80,88%. 

  

 

 A despesa totalizou 13.289.320,24 euros, decomposta por 9.498.041,80 euros de 

despesas correntes e por 3.791.278,44 euros de despesas de capital. A Taxa de Execução 

situou-se nos 77,12%, com a transição anual de saldo orçamental no valor de 648.359,91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Designação Orçamento  Execução % Designação Orçamento  Execução % 

Receitas Despesas 

Correntes 12.165.066,28 11.509.453,71 94,61 Correntes 11.202.618,16 9.498.041,80 84,78 

Capital 4.100.214,72 1.453.683,54 35,45 Capital 6.029.900,51 3.791.278,44 62,87 

Outras 967.237,67 974.542,90 100,76 --- --- --- --- 

Total Geral 17.232.518,67 13.937.680,15 80,88 Total Geral 17.232.518,67 13.289.320,24 77,12 
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2.2.1 Evolução da Execução Orçamental 

  

Receitas 

2012  2013  2014 2015 2016 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.132.466 65,17 11.336.653 69,42 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 11.509.454 82,58 

Capital 5.376.991 34,59 4.860.530 29,77 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 1.453.684 10,43 

Outras 37.193 0,24 132.396 0,81 751.560 5,17 123.774 0,88 974.543 6,99 

Total Geral 15.546.650 100 16.329.579 100 14.548.634 100 13.986.350 100 13.937.680 100 

 

Despesas 

2012  2013  2014 2015 2016 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 9.099.185 58,99 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 9.498.042 71,47 

Capital 6.325.615 41,01 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 3.791.278 28,53 

Total Geral 15.424.800 100 15.597.433 100 14.468.574 100 13.019.427 100 13.289.320 100 

 

Quadro 49: Evolução da Execução Global do Orçamental (€) 2012-2016. 

A Execução do Orçamento traduz o crescimento, quase contínuo, entre 2012 e 2015, 

das receitas correntes, interpolada com quebra de receita no ano seguinte na ordem de cerca 

de 300 mil euros. 

Quanto às Despesas Correntes, no ano de 2014 verifica-se a sua inversão que se tem 

mantido. No ano de 2016 verificou-se uma redução, em relação ao ano de 2015, em cerca de 

459 mil euros. Constatamos também que os valores das despesas correntes são sempre 

inferiores aos da receita o que permite manter o princípio do equilíbrio orçamental. 

 Sobre Investimento observa-se ligeira oscilação, como se pode verificar no Quadro 

acima apresentado, tanto nas receitas como nas despesas. No entanto, no ano de 2016, o 

investimento  
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foi superior à receita de capital em cerca de 2 milhões e 300 mil de euros, resultante de uma 

gestão rigorosa das despesas. 

Receitas 

As Receitas recebidas pelo Município totalizaram 13.937.680 euros, montante constituído por 

receitas de natureza Corrente, 11.509.454 euros (83%); de Capital, 1.453.684 euros (10%) e 

Outras – 974.543 euros (7%). 

  

Receitas 

2012  2013  2014  2015 2016 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.132.466 65,17 11.336.653 69,42 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 11.509.454 82,58 

Capital 5.376.991 34,59 4.860.530 29,77 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 1.453.684 10,43 

Outras 37.193 0,24 132.396 0,81 751.560 5,17 123.774 0,88 974.543 6,99 

Total Geral 15.546.650 100 16.329.579 100 14.548.634 100 13.986.350 100 13.937.680 100 

 

Quadro 50: Evolução da Execução Orçamental da Receita 2012-2016. 

Pelo Quadro acima afere-se a tendência crescente das receitas correntes nos anos de 

2012 a 2015 com interrupção dessa tendência no ano de 2016. As Receitas de Capital 

evidenciam oscilações relacionadas com o financiamento comunitário dos investimentos, e a 

utilização dos empréstimos contratados 

 

Despesas 

 Quadro 51: Evolução da Execução Orçamental da Despesa 2012-2016. 

Despesas 

2012  2013  2014  2015 2016 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 9.099.185 58,99 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 9.498.042 71,47 

Capital 6.325.615 41,01 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 3.791.278 28,53 

Total Geral 15.424.800 100 15.597.433 100 14.468.574 100 13.019.427 100 13.289.320 100 
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O Quadro 51, acima, demonstra que a Taxa de Execução se cifrou nos 71,47%, com 

regressão das despesas correntes relativamente ao ano anterior, em cerca de 459 mil euros. 

 Sobre as Despesas de Capital verifica-se um aumento de cerca de 700 mil euros em 

relação ao ano passado, traduzindo mais investimento, mantendo sempre um valor superior ao 

da receita. 

Saldo Orçamental e Saldo da Gerência 

 Comparadas as Receitas e Despesas realizadas, verifica-se saldo orçamental de 

648.360 euros, e um saldo de Operações de Tesouraria de 988.933 euros, os quais transitarão 

para a gerência de 2017. 

2.3 Análise das Receitas 

 

RECEITAS Valor € % 

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) 1.264.796,69 9,07 

Impostos indiretos 230.035,04 1,65 

Taxas, multas e outras penalidades 117.151,77 0,84 

Rendimentos de propriedade 504.296,66 3,62 

Transferências correntes 8.623.215,37 61,87 

Venda de bens e serviços correntes 429.696,83 3,08 

Outras receitas correntes 340.261,35 2,44 

Receitas Correntes 11.509.453,71 82,58 

Venda de bens de investimento 25.648,12 0,18 

Transferências de capital 1.227.120,42 8,80 

Ativos financeiros ------------------ 0,00 

Passivos financeiros 200.000,00 1,43 

Outras receitas de capital 915,00 0,01 

Receitas de Capital 1.453.683,54 10,43 

Reposições não abatidas no orçamento 7.620,37 0,05 

Outras receitas 7.620,37 0,05 

Saldo da Gerência Anterior 966.922,53 6,94 

RECEITAS TOTAIS 13.937.680,15 100,00 

 

Quadro 52: Estrutura da Receita. 
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Da Distribuição da Receita por capítulos e o contributo de cada uma para Receita 

Total (Quadro 52), observamos que a Dependência das Transferências do Estado se situou 

nos 70%, em 2016. 

Os capítulos mais importantes em termos de Receitas Próprias desta autarquia foram 

os Impostos Diretos (Imposto Municipal Sobre Imóveis, Imposto Municipal Sobre Transmissões 

Onerosas de Bens Imóveis e Imposto Único de Circulação), Rendimentos de Propriedade e a 

Venda de Bens e Serviços Correntes. 

O Quadro acima demonstra as rubricas que mais contribuíram para a Execução da 

Receita, realçando as Transferências do Estado. 

 

2.3.1 Receita Orçamentada e Executada por Capítulo 

Pelos Quadros seguintes podemos concluir os resultados comparados da Receita 

Cobrada com a Receita Prevista em termos de Orçamento Final, e, consequentemente, 

determinar os correspondentes desvios e Taxas de Execução. 

Salienta-se que a diferença observada, em alguns domínios, entre os Valores Orçamentados e 

Executados não resulta da falta de rigor na elaboração do Orçamento, mas antes do fato de o 

cálculo das Receitas Fiscais ser determinado conforme regras previsionais do POCAL, o qual 

impõe que se considere a Média das Receitas Cobradas nos últimos 24 meses. Há, no 

entanto, exceções que podem ocorrer, quando, por exemplo, uma nova taxa é criada pela 

autarquia. A previsão da respetiva arrecadação ter-se-á que se fazer por avaliação direta, 

ponderando-se fatores ocasionadores da correspondente cobrança, de modo a poder efetuar-

se o cálculo do valor estimado para o mesmo. 

 

2.3.1.1 Receita Corrente 

 
RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 787.650,00 59,17 721.635,65 57,06 -66.014,35 

Imposto Único de Circulação 320.217,00 24,06 315.108,91 24,91 -5.108,09 

Imposto Municipal s/ Trans. ( IMT) 223.204,00 16,77 228.052,13 18,03 4.848,13 

Totais 1.331.071,00 100,00 1.264.796,69 100,00 -66.274,31 

 

Quadro 53: Impostos Diretos. 
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O Quadro 53 detalha a receita de Impostos Diretos do Município. Constata-se que a 

arrecadação da receita foi inferior ao previsto em cerca de 66 mil euros. 

 

    Quadro 54: Impostos Indiretos. 

 

Os Impostos Indiretos referem-se à cobrança a pessoas coletivas de licenças e 

alvarás de loteamento e obras, de ocupação de via pública, de publicidade, de saneamento, de 

produção de energia elétrica nos parques eólicos, e de outras licenças. 

 

Destaca-se a Diminuição da Receita de produção de energia elétrica em cerca de 47 

mil euros. Esta diminuição está relacionada com o atraso na entrega do valor da receita por 

parte das empresas de energia. 

 

 

 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Mercados e Feiras 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Loteamentos e Obras 16.860,00 6,18 22.132,30 9,62 5.272,30 

Ocupação de via pública 1.554,00 0,57 1.097,36 0,48 -456,64 

Publicidade 361,00 0,13 94,72 0,04 -266,28 

Saneamento 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Energia Eólica 252.329,00 92,49 205.554,36 89,36 -46.774,64 

Outros 1.691,00 0,62 1.156,30 0,50 -534,70 

Totais 272.805,00 100,00 230.035,04 100,00 -42.769,96 
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RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Mercados e Feiras 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Loteamentos e Obras 89.936,00 81,97 99.013,06 84,52 9.077,06 

Ocupação da via pública 1.140,00 1,04 747,35 0,64 -392,65 

Caça, uso e porte de arma 115,00 0,10 3,24 0,00 -111,76 

Saneamento 5,00 0,00 135,68 0,12 130,68 

TDFTH 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Taxas pela emissão certificado de registo 19,00 0,02 27,50 0,02 8,50 

Outras 1.764,00 1,61 4.110,94 3,51 2.346,94 

Juros de mora 12.548,00 11,44 10.838,26 9,25 -1.709,74 

Juros compensatórios 2.455,00 2,24 899,74 0,77 -1.555,26 

Coimas e penalidades por contra ordenações 1.480,00 1,35 1.376,00 1,17 -104,00 

Multas e penalidades diversas 250,00 0,23 0,00 0,00 -250,00 

Totais 109.722,00 100,00 117.151,77 100,00 7.429,77 

      

      Quadro 55: Taxas, Multas e Outras Penalidades. 

As licenças e alvarás de loteamentos e obras cobradas a particulares, a par das taxas 

relativas a vistorias, plantas topográficas e certidões relevam para as Taxas, Multas e Outras 

Penalidades. Consideram-se ainda os juros compensatórios dos impostos diretos, os juros de 

mora e execuções fiscais por atrasos dos munícipes no pagamento dos recibos de água e 

ainda as contra ordenações. 

Constatamos um aumento da Receita de Loteamentos e Obras em relação ao previsto, 

por particulares, em cerca de 9 mil euros. 

 
RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Juros 9.873,00 1,95 1.350,47 0,27 -8.522,53 

Dividendos 32.382,00 6,38 32.894,40 6,52 512,40 

Rendas - Terrenos 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Rendas - Edp 433.010,00 85,36 435.297,28 86,32 2.287,28 

Rendas - Outros 32.010,00 6,31 34.754,51 6,89 2.744,51 
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Totais 507.280,00 100,00 504.296,66 100,00 -2.983,34 
                         Quadro 55: Rendimentos de Propriedade. 

 

Os Rendimentos de Propriedade incluem os juros de depósitos bancários e as rendas 

de concessão com a EDP.  

Verifica-se uma diminuição da receita em relação ao previsto em cerca de 3 mil euros. 

Recorde-se que o cálculo da previsão da receita é com base na média da receita cobrada nos 

últimos 24 meses. 

 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 6.241.712,00 71,52 6.241.712,00 72,38 0,00 

Fundo Social Municipal 552.134,00 6,33 552.134,00 6,40 0,00 

Participação Variável no IRS 268.117,00 3,07 268.117,00 3,11 0,00 

Outras 1.462.000,96 16,75 1.343.886,02 15,58 -118.114,94 

Participação em Projetos Cofinanciados 25.000,00 0,29 25.000,00 0,29 0,00 

Serviços e Fundos Autónomos 178.441,43 2,04 192.366,35 2,23 13.924,92 

Totais 8.727.405,39 100,00 8.623.215,37 100,00 -104.190,02 

    

   Quadro 56: Transferências Correntes. 

A receita de Transferências Correntes é composta essencialmente pelas 

Transferências do Orçamento do Estado, provenientes do Ministério da Educação, da Direção 

Geral dos Estabelecimentos de Ensino, e do Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

 
RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Venda de Bens 11.625,00 0,96 23.098,54 3,00 11.473,54 

Serviços 517.612,00 42,54 358.472,77 46,56 -159.139,23 

Rendas 28.198,00 2,32 48.125,52 6,25 19.927,52 

Outras Receitas Correntes 659.347,89 54,19 340.261,35 44,19 -319.086,54 

Totais 1.216.782,89 100,00 769.958,18 100,00 -446.824,71 
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 Quadro 57: Venda de Bens e Serviços Correntes/Outras Receitas Correntes 

 

1) Da Venda de Bens e Serviços faz parte a receita proveniente da venda de vinho do 

convento de Ancede, de produtos hortícolas, de artesanato e de livros. 

2) Para a rubrica Serviços releva a receita de Resíduos Sólidos (116.893 euros), Serviços 

Sociais (76.849 euros), Serviços Desportivos (75.263 euros) e Transportes Escolares 

(52.707 euros). 

3) A rubrica Rendas é constituída pelas rendas de Edifícios, que inclui a receita de Outros 

Edifícios (47.537) e de Habitações (589 euros). 

4) Releva para Outras Receitas Correntes essencialmente a receita proveniente da 

venda de mercadorias e da cedência de trabalhadores, máquinas e viaturas à empresa 

de Águas do Norte, S.A. (304.746 euros), e de compensações de seguros de acidentes 

de trabalho (20.402 euros). 

 

2.3.1.2 Receita de Capital 

 
RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Venda de Bens de Investimento 113.553,00 2,77 25.648,12 1,76 -87.904,88 

Transferências de Capital ---- 0,00 ---- 0,00 0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 693.523,00 16,91 693.523,00 47,71 0,00 

Outros ---- 0,00 ---- 0,00 0,00 

Projetos Cofinanciados 612.029,68 14,93 532.093,38 36,60 -79.936,30 

Serviços e Fundos Autónomos 1.504,04 0,04 1.504,04 0,10 0,00 

Ativos Financeiros ---- 0,00 ---- 0,00 0,00 

Passivos Financeiros 2.000.000,00 48,78 200.000,00 13,76 -1.800.000,00 

Outras Receitas de Capital 679.605,00 16,57 915,00 0,06 -678.690,00 

Totais 4.100.214,72 100,00 1.453.683,54 100,00 -2.646.531,18 

 

 Quadro 58: Receita de Capital. 

Constata-se que a receita arrecadada foi inferior ao previsto em 2.647 mil euros. Este 

resultado surge sobretudo pela não utilização do empréstimo contratado de 2 milhões de 

euros, do qual se utilizou apenas a quantia de 200 mil euros. 
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Previa-se também a integração da receita do valor da indemnização pelos 

investimentos efetuados ao abrigo da parceria com as Águas do Norte que se veio a verificar 

ainda no ano de 2015. 

Referimos que a venda de bens de investimento não se concretizou na totalidade e que 

se verificou o atraso nas comparticipações de alguns projetos. 

O Quadro acima mostra o comportamento de cada uma das componentes da receita de 

capital e o desvio verificado na execução pelo facto de terem sido previstas e não 

concretizadas, como já foi explicado. 

2.4 Análise das Despesas 

 

DESPESAS Valor € % 

Despesas com o Pessoal 4.694.607,09 35,33 

Aquisições de Bens e Serviços 3.611.164,85 27,17 

Juros e Outros Encargos 32.182,17 0,24 

Transferências Correntes 1.058.063,60 7,96 

Subsídios ---- 0,00 

Outras Despesas Correntes 102.024,09 0,77 

Despesas Correntes 9.498.041,80 71,47 

Aquisição de Bens de Capital 2.714.547,00 20,43 

Transferências de Capital 560.323,39 4,22 

Ativos Financeiros 154.716,00 1,16 

Passivos Financeiros 361.692,05 2,72 

Outras Despesas de Capital ---- 0,00 

Despesas de Capital 3.791.278,44 28,53 

DESPESAS TOTAIS 13.289.320,24 100,00 

 

    Quadro 59: Estrutura da Despesa. 

A maior parcela do orçamento é absorvida pelas Despesas com o Pessoal (35,33%), 

seguida da Aquisição de Bens e Serviços (27,17%) e a Aquisição de Bens de Capital (20,43%). 
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De salientar que na Despesa com o Pessoal inclui-se o valor de cerca de 1.100.000 

euros referente ao pessoal não docente objeto do contrato de transferência de competências 

da educação. 

 As Despesas de Aquisição de Bens dizem respeito entre outros a Combustíveis e 

Lubrificantes, a saber: gasolina, gasóleo, gasóleo de aquecimento e lubrificantes (217.013 

euros); Alimentação (207.687 euros); Matérias-Primas e Subsidiárias (179.146 euros); e 

Material de Transporte (103.351 euros). De referir que em Matérias-Primas e Subsidiárias se 

incluem materiais para as obras por administração direta. 

 Das Despesas com Aquisições de Serviços destacam-se os Transportes (622.340 

euros); Trabalhos Especializados (444.074 euros); Iluminação Pública (418.835 euros); 

Recolha de Resíduos Sólidos (265.436 euros); Encargos de Instalações (248.200 euros); 

Outros Serviços (170.806 euros); Locação de Edifícios (109.561 euros); Conservação de Bens 

(86.623 euros); Comunicações, a saber: telemóveis, telefones, internet e correspondência 

(67.417 euros); Seguros (47.460 euros); e Publicidade (41.979 euros).  

1) A rubrica Juros e Outros Encargos refere-se aos juros, comissões e outros encargos 

financeiros dos empréstimos de médio e longo prazo. 

2) As Transferências Correntes englobam as transferências para Instituições sem Fins 

lucrativos (456.680 euros); Famílias (241.593 euros), nomeadamente Programas 

Ocupacionais e Fundo de Solidariedade, Freguesias (182.370 euros), e Associação de 

Municípios (41.071 euros). 

3) As despesas incluídas na rubrica Outras Despesas Correntes estão relacionadas com o 

pagamento do IVA, retenções de impostos, restituições e indemnizações a munícipes 

por acidentes de trabalho. 

4) Na Aquisição de Bens de Capital incluem-se as despesas com Viadutos, Arruamentos e 

Obras Complementares (1 632 106 euros), Recuperação de Edifícios Municipais (502 

996 euros), Instalações Desportivas e Recreativas (170 545 euros) e Material de 

Transporte (158 689 euros).  

5) As Transferências de Capital são constituídas essencialmente pelas transferências para 

Freguesias (277 065 euros), Instituições sem Fins Lucrativos (203 382 euros), 

Associação de Municípios (54 234 euros) e Famílias – Fundo de Solidariedade (25 642 

euros). 

6) A rubrica Ativos Financeiros é constituída pelo Fundo de Apoio Municipal (86 975 euros) 

e pela realização de capital na empresa Águas do Norte, S.A. (67 741 euros). 

7) Em Passivos Financeiros estão contempladas as amortizações pagas dos empréstimos 

de médio e longo prazo (361.692 euros). 
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 Do conjunto das rubricas com maior expressão na execução da despesa, realçam-se as 

Despesas com o Pessoal, Aquisições de Bens e Serviços e Aquisição de Bens de Capital. 

2.4.1 Despesa Corrente 

2.4.1.1 Despesa Corrente Orçamentada e Executada por Capítulo 

 

DESPESAS Previsão % Execução % Desvio 

Despesas com o Pessoal 5.158.880,62 46,05 4.694.607,09 49,43 -464.273,53 

Aquisições de Bens e Serviços 4.597.062,68 41,04 3.611.164,85 38,02 -985.897,83 

Juros e Outros Encargos 93.850,00 0,84 32.182,17 0,34 -61.667,83 

Transferências Correntes 1.192.634,86 10,65 1.058.063,60 11,14 -134.571,26 

Outras Despesas Correntes 160.190,00 1,43 102.024,09 1,07 -58.165,91 

Despesas Correntes 11.202.618,16 100,00 9.498.041,80 100,00 -1.704.576,36 

 

Quadro 60: Estrutura da Despesa Corrente. 

 

Salientamos a Estrutura e a Execução das Despesas Correntes, em que as Despesas 

com Pessoal representam 49% do total das Despesas Correntes, seguidas das Despesas com 

as Aquisições de Bens e Serviços (38%) – Quadro 15, que nos dá pormenores da distribuição 

das Despesas Correntes por capítulos e o contributo de cada um na Despesa Total. 

 

 

2.4.1.2 Evolução da Despesa Corrente 

No Quadro abaixo apresentado podemos verificar a evolução das despesas correntes 

nos últimos cinco anos. Podemos constatar uma diminuição na despesa corrente total, em 

relação ao ano de 2015, que se reflete principalmente na Aquisição de Bens e Serviços (288 

867 euros) e nas Despesas com Pessoal (58 075 euros). 
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  2012 2013 2014   2015 2016 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Despesas com 
o Pessoal 

4.695.541,25 51,60 5.036.682,97 49,18 4.825.772,01 47,89 4.752.682,69 47,73 4.694.607,09 49,43 

Aquisições de 
Bens e 
Serviços 

3.690.262,22 40,56 4.308.067,63 42,07 4.195.329,58 41,63 3.900.031,68 39,17 3.611.164,85 38,02 

Juros e Outros 
Encargos 

88.458,30 0,97 64.384,83 0,63 56.619,17 0,56 47.699,93 0,48 32.182,17 0,34 

Transferências 
Correntes 

390.948,33 4,30 602.465,36 5,88 959.406,29 9,52 1.151.734,27 11,57 1.058.063,60 11,14 

Subsídios 145.382,78 1,60 188.726,17 1,84   0,00   0,00   0,00 

Outras 
Despesas 
Correntes 

88.592,42 0,97 40.196,27 0,39 39.739,32 0,39 105.296,20 1,06 102.024,09 1,07 

TOTAL 9.099.185,30 100,00 10.240.523,23 100,00 10.076.866,37 100,00 9.957.444,77 100,00 9.498.041,80 100,00 

 

Quadro 61: Evolução da Despesa Corrente. 

2.4.3 Despesa de Capital 

2.4.3.1 Despesa de Capital orçamentada e executada por capítulo 

 

DESPESAS Previsão % Execução % Desvio 

Aquisição de Bens de Capital 4.580.713,25 75,97 2.714.547,00 71,60 -1.866.166,25 

Transferências de Capital 751.818,76 12,47 560.323,39 14,78 -191.495,37 

Ativos Financeiros 324.068,50 5,37 154.716,00 4,08 -169.352,50 

Passivos Financeiros 373.300,00 6,19 361.692,05 9,54 -11.607,95 

Total 6.029.900,51 100,00 3.791.278,44 100,00 -2.238.622,07 

                        Quadro 62: Estrutura da Despesa de Capital. 
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De referir que a rubrica Transferências de Capital inclui, entre outras, as 

Transferências para as Freguesias (277.065 euros); IPSS’S (66.148 euros); Bombeiros (55.000 

euros); e Entidades Religiosas (31.800 euros). 

Concuímos do comportamento de cada uma das componentes da Despesa de Capital e o 

desvio verificado na execução, pelo facto de terem sido previstas e não concretizadas (Quadro 

62).  

 

 

2.4.3 Evolução da Despesa de Capital 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Aquisições de Bens 
de Capital 

4.632.604,90 73,24 3.846.894,72 71,81 2.980.690,29 67,87 1.758.333,02 57,42 2.714.547,00 71,60 

Transferências de 
Capital 

902.396,45 14,27 877.844,87 16,39 834.710,77 19,01 590.091,18 19,27 560.323,39 14,78 

Ativos Financeiros 217.504,00 3,44 78.008,00 1,46 106.611,50 2,43 86.975,00 2,84 154.716,00 4,08 

Passivos 
Financeiros 

573.109,77 9,06 554.161,81 10,34 469.695,18 10,70 416.609,50 13,61 361.692,05 9,54 

Outras despesas de 
Capital 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 209.973,82 6,86 ---- 0,00 

TOTAL 6.325.615,12 100,00 5.356.909,40 100,00 4.391.707,74 100,00 3.061.982,52 100,00 3.791.278,44 100,00 

 

Quadro 63: Evolução da despesa de Capital 

  

 Verifica-se um aumento na Aquisição de Bens de Capital, em relação a 2015, em cerca 

de 956 mil euros, relacionado com a comparticipação efetiva de alguns projetos e ainda com a 

utilização de 200 mil euros do empréstimo (Quadro 63). 
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2.5 Análise da Despesa das Grandes Opções do Plano 

A execução das Grandes Opções do Plano reflete a intervenção municipal, organizado 

por objetivos, projetos, programas, ações, e as intervenções setoriais desenvolvidas pelos 

diferentes pelouros. São partes integrantes deste documento o Mapa de Execução Plurianual 

de Investimentos, e o Mapa de Execução Plurianual de Atividades mais Relevantes. 

O Quadro 64 abaixo demonstra a estrutura das Grandes Opções do Plano comparando 

o valor executado com o valor orçado. Nele se observa como foram executadas as atividades 

autárquicas e aplicados os recursos financeiros em ações plurianuais. 

O valor previsto, no ano em análise, para as Grandes Opções do Plano, totaliza 

9.099.788 euros, com o volume de execução de 6.352.434 euros. Pela análise das Grandes 

Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2016, constata-se ainda uma Taxa de 

Execução anual das GOP’s de 70%. 

 

 

 

Classificação Funcional das Despesas 

 

Neste ponto dar-se-á conta da execução da despesa das Grandes Opções do Plano, 

por funções. Embora sem o sistema de Contabilidade de Custos, o qual nos termos do ponto 

2.8.3 do POCAL se deverá organizar por funções de acordo com o classificador funcional 

apresentada no ponto 10.1 do POCAL, procedeu-se, conforme metodologia apresentada na 

proposta de Orçamento para 2016, à imputação das despesas do PPI e Ações Relevantes por 

funções. 

A classificação funcional das despesas permite obter a informação sobre o esforço 

financeiro desenvolvido pela Autarquia, em diversas áreas de intervenção, associando-os a 

funções predeterminadas para a globalidade das despesas públicas. É possível integrar as 

Despesas do Município de Baião na totalidade das Despesas da Administração pública e assim 

concorrer para o cálculo de agregados macroeconómicos.  
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Função/Subfunções Previsão Execução 

Execução 
Financeira 

% 

Peso 
% 

1. Funções Gerais 1.013.738,19 876.868,03 86,50 13,80 

1.1.0. Serviços Gerais da Administração Pública 907.582,19 797.568,87 87,88 12,56 

1.1.1. Administração Geral 907.582,19 797.568,87 87,88 12,56 

1.2.0. Segurança e Ordem Públicas 106.156,00 79.299,16 74,70 1,25 

1.2.1. Proteção Civil e luta contra incêndios 106.156,00 79.299,16 74,70 1,25 

2. Funções Sociais 4.673.721,58 3.337.907,02 71,42 52,55 

2.1.0. Educação 1.110.082,05 913.193,75 82,26 14,38 

2.1.1. Ensino não superior 124.647,01 59.191,38 47,49 0,93 

2.1.2. Serviços auxiliares da educação 985.435,04 854.002,37 86,66 13,44 

2.2.0. Saúde 78.231,00 59.898,55 76,57 0,94 

2.2.0. Saúde 71.911,00 56.825,59 79,02 0,89 

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 6.320,00 3.072,96 48,62 0,05 

2.3.0. Segurança e Ações Sociais 925.987,51 627.976,08 67,82 9,89 

2.3.2. Ação Social 925.987,51 627.976,08 67,82 9,89 

2.4.1. Habitação e Serviços Coletivos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. Ordenamento do Território 389.749,44 259.103,75 66,48 4,08 

2.4.3. Saneamento 23.206,09 0,00 0,00 0,00 

2.4.4. Abastecimento de Água 238.293,50 67.741,00 28,43 1,07 

2.4.5. Resíduos Sólidos 299.000,00 281.328,16 94,09 4,43 

2.4.6. Proteção Meio Ambiente e C. Natureza 289.201,96 256.707,97 88,76 4,04 

2.5.0. Serv. Culturais, Rec.e Religiosos 1.318.970,03 871.957,76 66,11 13,73 

2.5.1. Cultura 704.337,91 401.969,25 57,07 6,33 

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 555.651,87 438.188,51 78,86 6,90 

2.5.3. Outras Atividades Cívicas e Religiosas 58.980,25 31.800,00 53,92 0,50 

3. Funções Económicas 2.944.654,97 1.750.610,63 59,45 27,56 

3.1.0. Agricultura, Pecu. Sil., Caça e Pesca 67.722,73 50.799,76 75,01 0,80 

3.2.0. Indústria e Energia 155.619,80 34.954,92 22,46 0,55 

3.3.0. Transportes e Comunicações 2.623.913,81 1.578.502,55 60,16 24,85 

3.3.1. Transporte Rodoviários 2.623.913,81 1.578.502,55 60,16 24,85 

3.4.0. Comércio e Turismo 97.398,63 86.353,40 88,66 1,36 

3.4.1. Mercados e Feiras 77.618,63 69.629,50 89,71 1,10 

3.4.2. Turismo 19.780,00 16.723,90 84,55 0,26 

4. Outras Funções 467.673,73 387.048,72 82,76 6,09 

4.2.0 Transferências entre Administrações 444.473,58 365.148,57 82,15 5,75 

4.3.0. Diversas não especificadas 23.200,15 21.900,15 94,40 0,34 

Total 9.099.788,47 6.352.434,40 69,81 100,00 

 

Quadro 64: Grandes Opções do Plano 2016. 
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O Quadro 64 desagrega a Despesa Prevista e Executada por funções. Poderá ser 

constatado que mais de metade dessa Despesa foi direcionada para Funções Sociais (53 %); e 

nesta, com ênfase para a Educação (14%); Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos (14%) 

e Ação Social (10%). 

Nas Funções Económicas constatamos que o investimento é quase todo direcionado 

para os Transportes Rodoviários, Acessibilidades (25 %), e Comércio e Turismo (1%). 

As Funções Gerais têm um peso de (14 %), e refletem os investimentos em Trabalho 

Temporário, Transferências para os Bombeiros, Equipamento de Transporte, Equipamento 

Administrativo, Equipamento e Software Informático e Outros que poderão ser identificados nos 

documentos de gestão integrados na Prestação de Contas. 

 Por fim, nas outras funções, destaca-se as Transferências para as Freguesias (6 %). O 

Quadro acima mostra de forma inequívoca a diferença entre valores previstos e os 

efetivamente executados e ainda o peso de cada agregado no Orçamento do Município. 

 

2.6 Análise da Dívida Direta do Município 

2.6.1 Evolução do Stock da Dívida de Médio e Longo Prazo 

Contando com a crescente intervenção social exigida aos municípios, que decorre do 

alargamento das suas competências e atribuições, o conjunto dos objetivos a concretizar é 

exponencialmente maior, recorrendo-se como garantia da promoção dos setores 

socioeconómico, cultural e desportivo, ao endividamento autárquico com recurso ao crédito 

público. O recurso ao crédito constitui uma medida de política económica autorizada e regulada 

por lei e aplicados pelos municípios para alcançar os níveis de investimento considerados 

desejados e aprovados por deliberação das respetivas Assembleias Municipais. 

 
Designação 2012 2013 2014 2015 2016 

Empréstimos Bancários 5.131.920,96 4.807.759,15 4.338.063,97 3.921.454,47 3.759.762,42 

Fornecedores 922.217,16 295.895,76 1.567.805,13 1.317.582,01 1.324.487,99 

 

Quadro 65: Evolução do Stock da Dívida ao Banco e Fornecedores. 

 

 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2016  

88 
 

 

O saldo em dívida aos Fornecedores de 1.324.487,99 euros, prende-se por um lado 

com a transferência do capital por realizar das Águas do Norte, S.A., no valor de 169.352,50 

euros, com a contabilização do FAM (Fundo de Apoio Municipal), valor a subscrever em 7 

anos, com a quantia de 434.873,62 euros, com a aquisição de pavilhão e logradouro 50.000,00 

e a verba restante (670.261,87 euros) refere-se a faturas que deram entrada nos serviços do 

Município no final do ano de 2016, e início de 2017. 

O detalhe do saldo encontra-se no Mapa de Outras Dívidas a Terceiros. 

2.7 Capacidade de Endividamento  

Apuramento do Limite da Dívida Total 

ENQUADRAMENTO LEGAL (a) 

Média Receita Corrente 3 anos (Cobrança Líquida) 11.626.616,37 

150% Limite Dívida Total 17.439.924,56 
 

Normativo legal:      

Lei nº 73/2013 – Regime Financeiro das Autarquias Locais 

Artigo 52º, nº 1 - A dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas no 
artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente 
líquida cobrada nos três exercícios anteriores. 

DÍVIDA TOTAL NO ÍNICIO DO ANO 2016 

1) Limite da dívida total artigo 52º nº1 , da lei 73/2013 17.439.924,56 

      

2) Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 01-01-2016 6.225.264,75 

3) 
SM + AM + SEL + entidades participadas 13.010,10 

(4) = (2 + 3) Dívida total 6.238.274,85 

5) Dívidas não orçamentais 966.001,47 

6) FAM 521.848,62 

(7) = (4 - 5 - 6) Excluindo dívidas não orçamentais (b) 4.750.424,76 

(8) = (1 - 7) Margem endividamento total para 2015 12.689.499,80 

9) = (8*20%) Margem da dívida disponível em 01-01-2016 2.537.899,96 
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DÍVIDA TOTAL NO FIM DO ANO 2016 

10) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais e FAM em 31-12-
2016 6.051.849,83 

11) 
SM + AM + SEL + entidades participadas 780,75 

(12) = (10 + 11) Dívida total 6.052.630,58 

13) Dívidas não orçamentais 988.932,86 

14) FAM 434.873,62 

(15) = (12 - 13 - 
14) Excluindo dívidas não orçamentais 4.628.824,10 

(16) = (1 - 15) Margem 12.811.100,46 

(21) = [(9) -(14 - 
7)] Margem da dívida disponível em 31-12-2016 2.562.220,09 

 

 

 

 

 

Notas: 

b) Lei nº 73/2013 artigo 52º  2.  A dívida total de operações orçamentais do município, engloba os 
empréstimos (…), os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de 
endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os 
restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais. 

 

 

c) Lei nº 73/2013 artigo 52º  3. sempre que um município: (…) Cumpra o limite previsto no nº 1, só 
pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no inicio 
de cada um dos exercícios. 
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2.7.1 Equilíbrio Orçamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 66: Empréstimos existentes à data de entrada em vigor do RFLEI - 1/jan/2014 (art.º 83º do RFLEI). 

 

 

 

 

Quadro 66: Empréstimos existentes à data de entrada em vigor do RFLEI - 1/jan/2014 (art.º 83º do RFLEI) e a partir dessa 
data. 

 
Receita Execução Despesa Execução 

Poupança 
Corrente 

Corrente cobrada 
Bruta 

11.509.453,71 

Corrente paga 9.498.041,80 

1.564.126,06 Amortizações 
médias 

447.285,85 

Total 9.945.327,65 

 

Quadro 67: Verificação do Equilíbrio Corrente de 2016 

 

Caracterização do 
empréstimo Data Data Prazo 

Anos
Anos

N.º de Finalidade do Contratado Utilizado Dívida Dívida 

da 
aprovação

de 
contratação

do
decorridos

Remanescentes
registo Data empréstimo em em

pela AM
do 

empréstimo
contrato

1 de Janeiro 31 de Dezembro

Médio e longo 
Prazos

9015002334991 - 
CGD 25-06-2001 21-08-2001 20 12 8 Isento Isento Intempéries - DL 748.196,85 655.935,94 355.187,90 314.920,06 39.365,01

38 C/2001

9015003292691 - 
CGD 26-12-2002 14-03-2003 20 10 10 2863 21-02-2003 Financiamento de 308.650,60 308.650,60 202.607,01 184.643,33 18.464,33

Projectos - QCA III

9140013330491 - 
CGD 21-06-2004 05-07-2004 20 9 11 1310 12-08-2004 Construção de um Pavilhão 765.947,00 765.947,00 538.561,72 494.013,74 44.910,34

Gimnodesportivo e do Arruamento

entre a EM 579 e a EN 304-3 (N)

9015005105991 - 
CGD 20-11-2006 21-11-2006 20 7 13 2020/06 14-12-2006 Construção de Centros Escolares 1.100.000,00 1.100.000,00 970.798,99 903.010,47 69.462,34

9015006380591 - 
CGD 23-02-2009 08-04-2009 20 4 16 812 09-06-2009 Beneficiação e Reformulação da Ala 450.000,00 380.000,00 2.111.378,14 1.973.840,12 123.365,01

Sul e recuperação da Zona envol-

vente do Mosteiro de Ancede

9015006727491 - 
CGD 22-02-2010 02-03-2010 20 3 17 365/10 16-06-2010 Construção de Centros Escolares 2.500.000,00 680.000,00 206.173,85 195.362,25 11.491,90

Segundo Empréstimo

9015008425991 - 
CGD 26-11-2007 11-12-2007 20 6 14 000041 14-03-2008 Centros Cívicos e Pavimentações 2.500.000,00 2.500.000,00 450.000,00 563.176,84 40.226,92

Total ... 8.372.794,45 6.390.533,54 4.834.707,61 4.628.966,81 347.285,85

Caracterização do empréstimoData Data Prazo Anos Anos N.º de Finalidade do Contratado Utilizado Dívida Dívida 

da aprovação de contratação do decorridos Remanescentes registo Data empréstimo em em

pela AM do empréstimo contrato 1 de Janeiro 31 de Dezembro

9015005622191 - CGD 30-04-2016 16-05-2016 20 0 20 165/2016 11-08-2016 Intempéries, reparaçãode estradas 2.000.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00

Total ... 2.000.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00

Total Geral 10.372.794,45 6.590.533,54 4.834.707,61 4.828.966,81 447.285,85

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS A PARTIR DE  1/jan/2014 (art. 83º do RFLEI)

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2016

Amortização 
Média 

EMPRÉSTIMOS EXISTENTES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO RFLEI - 1/jan/2014 (art. 83º do RFLEI)

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2013

Amortização 
Média 
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