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1.1. Desporto e Associativismo 
 

 

É sobejamente reconhecida a 
importância e influência da atividade 
física no bem-estar físico, social e 
emocional – logo, na Saúde! 

 

Reconhecendo-se que o concelho de 
Baião dispõe de um conjunto de 
condições naturais e construídas que 
permitem uma prática física e 
desportiva muito diversificada, foi nosso 
desiderato: 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. 

 

Assim, e no seguimento das atividades 
propostas e realizadas nos anos 
transatos, elencamos as principais 
atividades desenvolvidas no presente 
ano. 
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OCUPAÇÃO DAS INFRA - ESTRUTURAS MUNICIPAIS E PRATICANTES 

 2005 2013 2014 2015 
Atletas 
Federados/Não 
Federados  

80 600 
 

572 
 

666 

Equipas Federadas 4 15 14 36 

Utentes Piscina 120 839 851 854 

Instituições Piscina 0 10 8 8 

Utentes Multiusos 0 501  
(343 + 158 inst.) 

341  
(291+50 inst.) 

341 
(281+60 inst.) 

Utentes Pavilhão 
SMZ 0 490  

(140+350 alunos EB2,3) 

510  
(160 + 350 alunos EB2,3) 

530 
(180+350 alunos EB2,3) 

Total 204 2.455 2296 2435 
 

- A - Piscinas Municipais 

Pretendeu-se assegurar e manter a participação das instituições, nomeadamente, IPSS e 

Jardim-de-infância da rede pública e privada, escolas básicas. Atualmente as EB 2,3 de Baião e 

Eiriz usufruem deste equipamento. 

PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE BAIÃO – DADOS DE UTILIZAÇÃO 
Atualmente 854 utentes usufruem desta instalação, sendo que em 2015 perfizeram 9354 en-

tradas. Deste total, 4457 entradas pertenciam a instituições do concelho, nomeadamente a Santa 

Casa da Misericórdia de Baião, a OBER, os Bombeiros Voluntários de Baião, o JI do Pranhô, o 

Centro Social de Santa Cruz do Douro, a Unidade de Autismo de Baião, a EB e Secundária de 

Vale de Ovil – Baião (desporto escolar), a EB de Eiriz (alunos com necessidades educativas 

especiais) que puderam usufruir de forma gratuita do espaço. 

 

 Nº inscritos na natação: 179 

 Nº inscritos na hidroginástica: 44 

 Nº utilizadores nos banhos livres: 625 

 Nº Instituições a usar: 8 (117 utentes) 

 

EVOLUÇÃO ANUAL DE UTILIZADORES 

 2012 2013 2014 2015 

Utilizado-
res 752 839 845 

854 
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MÊS DA HIDROGINÁSTICA – FEVEREIRO 2007 A 2015 – 9ª EDIÇÃO 

Esta iniciativa ofereceu à população uma aula semanal de hidroginástica. As aulas tiveram 

lugar todas as quartas de fevereiro e contaram com a participação 45 pessoas, algumas das 

quais continuaram a praticar regularmente a modalidade. 

 

SEMANA AQUÁTICA – 1 A 6 DE SETEMBRO 
Como forma de assinalar a reabertura das piscinas após o período necessário à intervenção 

na cobertura, esta iniciativa ofereceu à população o acesso gratuito a banhos livres, durante todo 

o horário de funcionamento das piscinas municipais cobertas para o público. Utilizaram a piscina 

nessa semana cerca de 132 utentes. 

 

Nota: É de sublinhar que a Piscina Municipal Coberta foi encerrada desde o dia 6 de março até 

ao dia 7 de setembro, para realização de trabalhos de recuperação da cobertura do edifício de-

vido aos graves danos causados pelo mau tempo, designadamente fortes rajadas de vento que 

se fizeram sentir na madrugada de 6 de março, no valor total de 92 mil e 495 euros. 

PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS: 
a) Piscina de Santa Marinha – 7883 entradas – aberta ao público em 27 de junho e 

encerramento a 6 de setembro (71 dias) – média de ocupação diária: 111 pessoas; 

COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

  2012 2013 2014 2015 

Entradas 11024 11431 7199 7883 

 

b) Piscina de Campelo – 7198 entradas – aberta ao público em 27 de junho e encerramento a 

6 de setembro (71 dias) – média de ocupação diária: 101 pessoas; 

COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

 2012 2013 2014 2015 

Entradas 9886 10690 7704 7198 

 

c) Piscina de Ancede – 5716 entradas – aberta ao público em 27 de junho e encerramento a 6 

de setembro (71 dias) – média de ocupação diária: 81 pessoas. 

 2014 2015 

Entradas 3926 5716 
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B - Pavilhão Multiusos/Pavilhão de Santa Marinha do Zêzere 

 
Como forma de promover a atividade física e a prática desportiva, as Associações podem usufruir 

deste equipamento a preços simbólicos. 

PAVILHÃO MULTIUSOS DE BAIÃO 
Com 341 utilizadores mensais, em 2015 foram contabilizadas 11910 entradas (sala de 

aquecimento + principal). Deste total, 1566 pertenciam a instituições do concelho, 

nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Baião, os Bombeiros Voluntários de Baião, a 

EB e Secundária de Vale de Ovil – Baião (desporto escolar) e a Associação de Trabalhadores da 

C.M.B, que puderam usufruir de forma gratuita do pavilhão multiusos. 

Relação de inscritos/utilizadores: 

 Dança: 51 utilizadores 

 Fitness: 40 utilizadores 

 Futsal/modalidades: 190 utilizadores 

 Nº Instituições: 4 

 Nº utentes instituições: 60 utilizadores 

 

COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

  2012 2013 2014 2015 

Entradas 7523 7128 8318 11910 

 

TAÇA PORTUGAL DE FUTSAL ANDDI – 21ª EDIÇÃO – 21 FEVEREIRO 
O Pavilhão Multiusos de Baião recebeu no dia 21 de fevereiro, a 21ª Taça de Portugal de 

Futsal, numa organização conjunta entre a ANDDI-Portugal, a Câmara Municipal de Baião e a 

Santa Casa da Misericórdia de Baião. A competição foi entre o Clube Gaia e o Futebol Clube do 

Porto e Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Paralelamente decorreu o Campeonato 

Nacional de Iniciados. 

No 5º Encontro Nacional de Atividade Adaptada o Futebol Clube do Porto venceu na final a 

CERCIFeira nas grandes penalidades, tendo a Santa Casa da Misericórdia de Baião ficado com 

o 3º lugar e o Clube Gaia com o 4º lugar. Esta atividade envolveu cerca de 100 pessoas.  

 

OLIMPIADAS DO DESPORTO 2015 – 27 JUNHO 
 
A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa promoveu, entre os dias 13 e 27 de junho, um 

conjunto de atividades desportivas que envolvem mais de 2000 atletas nascidos em 2000 ou 
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mais novos, masculinos e femininos, portadores e não portadores de deficiências físicas, fede-

rados ou não federados, que se representaram os onze municípios: Amarante, Baião, Castelo 

de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Fer-

reira, Penafiel e Resende. 

No dia 27 de junho que Baião recebeu cerca de 600 atletas nas modalidades de Badminton 

(masculino/feminino) no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Eiriz, BTT (mascu-

lino/feminino) no Centro Hípico de Baião, Futebol de 7 masculino no Campo de Futebol da As-

sociação Desportiva de Baião, Futsal masculino no Pavilhão Multiusos de Baião e Futsal femi-

nino no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Marinha do Zêzere. 

PAVILHÃO DESPORTIVO DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE 
 

Com 530 utilizadores mensais, em 2015 esta estrutura teve uma frequência total de 10150 en-

tradas. Do total de entradas, 1062 pertenciam aos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do 

Zêzere   

COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

 2012 2013 2014 2015 

Entradas 7208 7362 7443 10150 

 

C - Rali/TT/Motonáutica 

PASSEIO DE TODO TERRENO – MOTOCLUBE BAIONENSE – 13ª EDIÇÃO - 7 MARÇO 
Esta atividade foi organizada pelo Motoclube Baionense, para os proprietários de motas e quads, 

que pôde contar com o apoio da CMB, nomeadamente com os balneários do Pavilhão Multiusos 

e com o parque de estacionamento de apoio ao espaço, para iniciar e finalizar a atividade. 

 

RALI SERRAS DE FAFE – BAIÃO RALLY TEAM – 14 MARÇO 

A equipa "Baião Rally Team", e o vice-Campeão de Ralis Norte 2014, Vítor Pascoal, convidaram 

todos os seus fãs e amigos a deslocarem-se ao Rali Serras de Fafe para conhecer o ‘New Look' 

do Mitsubishi EVO VII para 2015.  

 

BAJA TT ROTA DO DOURO – 2ª EDIÇÃO – 28 MARÇO 
A 2º Edição da Baja TT Rota do Douro passou uma vez mais por Baião, no dia 28 março, com 

objetivo de dinamizar o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, conhecido em todo o mundo 

como o mais competitivo e concorrido campeonato nacional de TT. 

Esta prova passou pela Serra da Aboboreira, Alto de Quintela e seguiu em direção ao Marão. 

 
CAMPEONATO FPAK DE RALIS NORTE – 10 E 11 ABRIL 
Com a participação do "Baião Rally Team" que alcançou mais um excelente resultado no 

Campeonato FPAK de Ralis Norte, tendo terminado a jornada de Guimarães com o segundo 



 

9 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

lugar à geral e a vitória no grupo X3. 

 

TROFEU NORTE – MOTOCROSS/QUADCROSS – 3 MAIO 
Esta iniciativa realizou-se no circuito de desportos motorizados do Centro Hípico de Baião, 

localizado em Campelo, na zona da Aboboreira e acolheu no dia 3 de maio, uma prova de 

MOTOCROSS /QUADCROSS inserida no Troféu Norte. Esta prova foi organizada pelo Moto 

Clube Baionense e contou o apoio logístico da Câmara Municipal de Baião. Esteve presente uma 

plateia numerosa. 

 

RALI BAIÃO AMARANTE – 1ª EDIÇÃO - 8 E 9 MAIO 
Como resultado de uma parceria entre os Municípios de Amarante e de Baião, teve lugar a 8 e 9 

de maio a primeira edição do Rali Baião-Amarante, integrada no Campeonato FPAK (Federação 

Portuguesa de Automobilismo e Karting) de Ralis Norte. 

Com um itinerário composto por três passagens por Amarante e duas por Baião, a prova 

pretendia potenciar a subida de escalão ao Campeonato Nacional, decorreu em parte dos troços 

que foram utilizados no WRC Vodafone Rally de Portugal 2015, a 23 de maio, resultando, desta 

forma, num teste ao piso e à segurança do público. 

 

VIDEO PROMOCIONAL DE BAIAO SOBRE VODAFONE RALLY DE PORTUGAL – 18 MAIO 
O Rally de Portugal regressou em 2015 ao norte, e Baião contou com duas classificativas e 

quatro passagens ao melhor estilo WRC. Dada a importância desta prova a Câmara Municipal 

de Baião realizou um vídeo promocional sobre o Vodafone Rally de Portugal o qual se tornou 

viral nas redes sociais e sites. Foram alcançadas, até ao momento, mais de 500 mil 

visualizações. 

https://www.youtube.com/watch?v=3E8Y84R0De8 

 

VODAFONE RALLY DE PORTUGAL – 21 A 24 MAIO 
Totalmente disputado a norte do rio Douro e com a logística centrada em Matosinhos, nas 

instalações da Exponor, o rally apresentou um formato compacto, integrando um total de 16 

provas de classificação repartidas pelos quatro dias de competição. 

O figurino competitivo teve, no sábado, 23 de Maio, a região do Marão em foco, com duas 

passagens pelas classificativas de Baião (18,57 km), Marão (27,64 km) e Amarante (37,67 Km). 

Foi com muita satisfação que Baião se associou a esta organização do Rally de Portugal em 

2015, sendo referido pelo Dr. Paulo Pereira como o culminar de uma aspiração sempre presente 

na mente do executivo municipal e o regresso de uma prova mítica do desporto motorizado, a 

contar para o Campeonato do Mundo de Ralis, que há 14 anos não se realizava no Norte. 

 
RALI DE CERVEIRA – 29 E 30 AGOSTO 
O “Baião Rally Team” participou no Rali Vila Nova de Cerveira, inserido no ‘Cerveira Speed 

Festival', decorreu a 29 e 30 de agosto. 

https://www.youtube.com/watch?v=3E8Y84R0De8
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FÓRMULA FUTURO – 12 SETEMBRO 
Decorreu na Albufeira da Pala, numa organização conjunta da CMB, da Federação Portuguesa 

de Motonáutica e do Clube Náutico de Ribadouro.  

O dia 12 de setembro foi dedicado aos mais jovens. Realizou‐se mais uma prova de Fórmula 

Futuro que levou para cima de trinta concorrentes, com idades entre os 8 e os 18 anos, a toma-

rem o leme de uma embarcação e a experimentarem navegar as águas do Douro.  

 

GRANDE PRÉMIO DE MOTONÁUTICA – 13 SETEMBRO 
Decorreu na Albufeira da Pala mais um grande prémio de motonáutica, numa organização con-

junta da CMB, da Federação Portuguesa de Motonáutica e do Clube Náutico de Ribadouro. 

As provas a contar para o Campeonato Nacional da Modalidade disputaram‐se no bonito espelho 

de água da Pala, na freguesia de Ancede e Ribadouro, no dia 13 de setembro. 

Foi o corolário de um fim‐de-semana em que os desportos náuticos estiveram em evidência em 

Baião. 

A grande novidade deste ano foi a realização da iniciativa "Desporto Para Todos", que proporci-

onou a cidadãos portadores de deficiência, dos Centros de Atividades Ocupacionais, da Santa 

Casa da Misericórdia de Baião, a oportunidade de viverem no dia 11 de setembro uma experi-

ência com desportos náuticos ao navegarem no rio Douro numa embarcação pilotada por técni-

cos da federação.  

 

MOTORSHOW DO PORTO – 13ª EDIÇÃO – 2 A 4 OUTUBRO 
A equipa Baião Rally Team esteve presente no palco do Motorshow para conquistar mais um 

resultado de relevo, a terceira posição da geral na 13ª edição do Motorshow do Porto 2015. 

Aos comandos seu habitual Mitsubishi Evo VII o piloto de Baião, VÍTOR PASCOAL, só não se 

conseguiu superiorizar aos mais rápidos ‘Fábia R5' de Joaquim Alves e ‘DS3 WRX' de Mário 

Barbosa. 

 

RALI VIANA DO CASTELO – 4ª EDIÇÃO - 16 OUTUBRO 

De entre as 53 equipas inscritas, a "Baião Rally Team" apresentou‐se como uma das mais fortes 

candidatas à vitória final. Aos comandos do Mitsubishi Evo VII #2, VÍTOR PASCOAL conquistou 

o degrau mais alto do pódio. 

 

VIDEO PROMOCIONAL DE BAIAO – EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL - 27 OUTUBRO 
O vídeo utilizado pelo Município de Baião para assinalar o regresso da prova rainha do rali ao 

concelho baionense, voltou a ser falado e visualizado numa exposição organizada pelo Pavilhão 

do Conhecimento, em Lisboa. 
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"Viral ‐ Uma Experiência Contagiante", foi o título dessa exposição interativa "que explorou o que 

é o contágio e como funciona, revelando fenómenos biológicos, sociais e questionando o seu 

impacto nas nossas vidas". 

Aquela entidade considerou o vídeo produzido pelo Município de Baião para as redes sociais e 

para a internet um bom exemplo de "conteúdo viral", dado que este fez "furor", alcançado cente-

nas de milhares de visualizações no Youtube e noutros canais, como o Facebook. 

 

- D - BTT/Cicloturismo/Trail 
 

PASSEIO DE CICLOTURISMO – DOURO ART FAIR - 6 SETEMBRO 
Esta iniciativa promoveu um passeio de cicloturismo, de dificuldade reduzida, que permitiu aos 

participantes percorrer parte do concelho de Baião, visitando, pelo caminho, vários locais onde 

estão patentes obras da exposição "Douro Art Fair". 

Todo o percurso foi feito por estrada, sendo apropriado para bicicletas BTT ou de "estrada". Cerca 

de 30 quilómetros, que conjugaram, de forma muito especial, a beleza paisagística de Baião, 

com a dimensão artística contida nas obras da Douro Art Fair. 

 

CENTRO DE BTT – 29 SETEMBRO 
Este projeto já se encontra implementado no terreno, no âmbito da candidatura "Rotas, 

Percursos e Paisagens Milenares". Para além de Baião, esta iniciativa envolveu os Municípios 

de Amarante, Celorico de Basto e Marco de Canaveses, organizados na Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega, bem como a Dolmen - Cooperativa de Formação, Educação e 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega, CRL. 

Este território passará a dispor, no seu conjunto, de mais de 400 Km de trilhos e o investimento 

total rondou os 172 mil euros, sendo a comparticipação comunitária de 85 

por cento, através do FEDER ON2. 

São quatro percursos com diferentes níveis de dificuldade e de extensão e totalizam mais de 123 

quilómetros, abrindo caminho à exploração do concelho de Baião através do BTT (Bicicleta Todo 

o Terreno). Perspetiva-se ainda que em 2016, o espaço que serve de início aos percursos em 

Baião - o Centro Hípico de Baião seja qualificado, passando a dispor de uma infraestrutura de 

apoio à prática da modalidade, que para além de balneários, irá contemplar uma oficina de 

bicicletas e outros equipamentos. 

 

- E - Dança/Fitness/Ginástica 
 
GINÁSTICA LABORAL 
Com inicio em março de 2014, esta iniciativa conta com a participação de cerca de 10 funcioná-

rios desta autarquia que iniciam o dia de trabalho com atividade física e boa disposição. Esta 

atividade decorre logo pela manhã, com os funcionários divididos por vários grupos de trabalho, 

não pondo em causa o bom funcionamento dos serviços.  
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COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER – 6 MARÇO 
No âmbito das comemorações do dia internacional da mulher, o Auditório Municipal de foi palco 

de um magnífico espetáculo, realizado por músicos e atores baionenses, dedicado a todas as 

mulheres. 

A convite da organização do espetáculo – Susana Ferrador, a escola DançaBaião esteve pre-

sente através de duas apresentações separadas: canto lírico acompanhado pela performance 

das alunas da turma “Babies e Kids” e coreografia do tema interpretado ao vivo por duas alunas 

da turma “Teens I”. 

No auditório estiveram presentes mais de 200 pessoas para assistir ao espetáculo. 

 

JOGO DE FUTSAL FEMININO AMADOR – 7 MARÇO 
Esta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Baião, surgiu no âmbito das comemorações 

do dia internacional da mulher, desafiando as atletas inscritas no programa VivaFitness a convi-

dar outras mulheres para disputar um jogo de futsal amador, no pavilhão multiusos de baião, de 

forma divertida e lúdica, sem carácter competitivo. 

O jogo decorreu, com sucesso e vontade manifesta pelas participantes em repetir nos anos se-

guintes, no dia 7 de março, entre as 16:00 e as 17:00 horas, contando com cerca de 40 mulheres 

presentes. 

 

MÊS DA DANÇA – 10 A 17 ABRIL 
Esta iniciativa ofereceu à população mais jovem, (entre os 3–16 anos) com gosto pela dança 

acesso grátis às aulas de dança do mês de abril (10, 17 e 24). As aulas realizaram-se no pavilhão 

multiusos de baião – sala de aquecimento e contaram com a participação de cerca de 20 jovens, 

alguns dos quais se inscreveram para a prática regularmente a modalidade. 

 

IV SARAU GÍMNICO – 5 JUNHO 
Este evento, com organização do Agrupamento de Escolas do Vale do Ovil, contou com a 

participação de cerca de 500 alunos dos vários níveis de ensino. Contou ainda com a 

participação externa das turmas VivaFitness, DançaBaião e do ginásio Hifitness. No que respeita 

à assistência, a participação foi em massa. 
 

MÊS VIVA FITNESS - JULHO 
Além das aulas semanais que decorrem no Multiusos, esta modalidade saiu à rua e foi apresen-

tada na praça Dr. Francisco Sá Carneiro durante o mês de julho, aos sábados de manhã. Teve 

sempre lotação esgotada. 

 

AULA DE DANÇA AO AR LIVRE – 31 JULHO 
Teve como propósito assinalar o início das férias de agosto (período de interrupção anual da 

atividade), foi realizada uma aula de ar livre, aberta ao público em gera que quisesse participar, 
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tendo culminado num lanche convívio entre as alunas da escola DançaBaião. Estiveram presen-

tes 45 alunas. 

 

DESFILE DE MODA EM BAIAO – 21 AGOSTO 
No decurso das festas concelhias, fazendo parte do programa das mesmas, realizou-se na praça 

Dr. Francisco Sá Carneiro o Desfile de Moda de Baião, uma organização da AEB com o apoio 

da CMB. 

A convite desta mesma organização a escola DançaBaião esteve presente para a cerimonia de 

abertura do espetáculo, através de duas apresentações separadas das turas “Babies e Kids” e 

“Teens I e II”. A praça encheu-se de uma multidão, tal como tem sido hábito ao longo dos anos. 

 
V SARAU DE DANÇA DE BAIÃO – 6 DEZEMBRO 
O Auditório Municipal de Baião encheu-se de luz, cor e ritmo, graças à realização do V Sarau 

Anual de Dança. Mostraram o que valem os alunos da Escola "DançaBaião", da Escola 

Movimentos e Variações e os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da 

Misericórdia de Baião. O vereador dos Assuntos Sociais; Autarquias de Freguesia; Desporto e 

Associativismo; Juventude e Sociedade da Informação da Câmara de Baião, Paulo Pereira, 

destacou a importância da realização deste evento que serve para dar a conhecer a toda a 

comunidade o talento dos praticantes de dança de Baião. 

 

- F – Campus de Férias 
 
CAMPUS DE FÉRIAS – 15 JUNHO A 31 JULHO 
A Câmara Municipal de Baião, associou-se através de um protocolo com a OBER para cedência 

dos espaços municipais e proporcionou às crianças e jovens do concelho a possibilidade de 

umas férias diferentes com multiactividades tais como canoagem, hipismo, escalada, desportos 

aquáticos, workshops, entre outras. Esta atividade contou com a participação de cerca de 80 

crianças dos 6 aos 14 anos.  

 

- G - Associativismo 

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS De 2005 

a 2015, foram transferidos 1.275.900,00 € para as Associações Desportivas e Recreativas, me-

diante o estabelecimento de contratos-programa com estas entidades.  
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES CULTURAIS 
Em 2015 foram atribuídos apoios no valor de 184.037,60. 
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1.2. Protecção Civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

É missão do Serviço municipal de 
Proteção Civil executar e coordenar a 
política municipal de Protecção Civil, 
nomeadamente na prevenção, 
preparação, resposta e recuperação a 
acidentes graves, e catástrofes, 
promovendo a protecção e o socorro 
das populações, dos bens, do 
património e do ambiente no concelho 
de Cascais. 

 

Conforme disposto na legislação em 
vigor – Lei nº 26/2006, de 3 de Julho e 
Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, os 
objectivos fundamentais da protecção 
civil são os seguintes: 

Prevenir os riscos colectivos e a 
ocorrência de acidente grave ou de 
catástrofe deles resultantes; 

Atenuar os riscos colectivos e limitar os 
seus efeitos no caso das ocorrências 
descritas na alínea anterior; 

Socorrer e assistir as pessoas e outros 
seres vivos em perigo proteger bens e 
valores culturais, ambientais e de 
elevado interesse público; 

Apoiar a reposição da normalidade da 
vida das pessoas em áreas afectadas por 
acidente grave ou catástrofe. 
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1 - PLANEAMENTO: 

Introdução de sugestões e correcções e envio para aprovação final, do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios 2015-2019 (PMDFCI) pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e Florestas (ICNF); 

Elaboração do Plano Operacional Municipal de Floresta da Floresta contra Incêndio (POM) 

2015; 

Conclusão da elaboração e envio do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil à 

Comissão Nacional de Protecção Civil para aprovação final; 

Preparação de Dispositivo Externo de Segurança para a envolvente ao Vodafone Rally de 

Portugal 2015; 

  

 

2 - PREVENÇÃO ESTRUTURAL E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAS FLORESTAIS: 

Beneficiação de 2 pontos de água; 

Beneficiação anual da Rede Viária Florestal numa extensão de 46,22 km; 

Limpeza anual das bermas e taludes de Estradas e Caminhos Florestais; 

Instauração de 51 processos com notificação de proprietários para realização de gestão de 

combustíveis em torno de Edificações (limpeza) numa faixa de 50 metros; 

 

 

4 - EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: 

Realização de acções sensibilização/formação sobre os “Cuidados a ter para proteger a 

Floresta” e “Riscos Domésticos – Medidas de Autoprotecção” destinados a pessoas que 

usufruem do Rendimento Social de Inserção, envolvendo de 16 pessoas; 

Visita Guiada ao Carvalhal de Reixela com 2 turmas do Agrupamento de Escolas do Vale de 

Ovil (cerca de 50 alunos) e 1 turma do Agrupamento de Escolas de Eiriz (cerca de 25 alunos); 

Visita Guiada à Floresta Autóctone do Concelho e colheita de Bolotas e sementeira com 3 

turmas de cada um dos Agrupamentos de Escolas Concelho (cerca de 50 alunos), no âmbito do 

Projecto Educativo Concelhio; 

Realização da 4ª e 5ª Edição do “Dia Verde do Município” com plantação de 6842 árvores de 

espécies autóctones (carvalhos, castanheiros, freixos, azevinhos, tramazeiras, sobreiros, etc) 

efectuada por colaboradores da Autarquia, alunos das EB2,3 e Secundária do Concelho e 

População em geral. 

Participação e Co-organização da Comemoração do Dia da Proteção Civil, no Agrupamento 

de Escolas do Vale de Ovil, com realização de acções de sensibilização no terreno sobre uso de 

dispositivos de retenção de pessoas (cinto de segurança e “cadeirinha” para crianças), palestras 

sobre segurança rodoviária, mostra de meios de Bombeiros e GNR e realização de simulacro na 

cozinha/refeitório no âmbito e para teste do Plano de Segurança Interno da EB 2,3/S de Baião 

envolvendo toda a Comunidade Escolar deste Agrupamento. 
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5 – EMPENHAMENTO OPERACIONAL: 

Realização de acções de avaliação técnica, implementação de medidas preventivas, 

sinalização de emergência e empenhamento operacional na resolução de quedas de árvores, 

derrocadas e deslizamentos de terras, queda de neve, formação de gelo, etc – 36 acções. 

Identificação e extermínio de 7 ninhos de Vespa asiática (Vespa velutina); 
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1.3. Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Educação constitui uma das áreas de 
intervenção prioritária da Câmara 
Municipal de Baião, com o desempenho 
das suas atribuições legais consideradas 
no âmbito da Lei 75/2012 de 12 de 
setembro, e do Decreto-lei n.º 144/2008 
de 28 de julho, onde se estabelece o 
quadro das competências transferidas 
para o Município, em ordem das 
respetivas dotações orçamentais, e 
cujos preceitos foram formalizados 
através do Contrato de Execução 
241/2009, de 13 de agosto, com vista à 
Gestão do Pessoal Não Docente, 
Organização e Gestão das Atividades de 
Apoio à Família (AAAF), na Educação 
Pré-escolar, e Gestão do Parque Escolar 
no Ensino Básico, que se juntaram a 
outras atribuições já exercidas como 
Gestão dos Transportes Escolares, 
Refeições Escolares, Gestão da Ação 
Social Escolar no 1.º CEB, e Apoio às 
Atividades Educativas das Escolas.  

 

Igualmente neste quadro da 
descentralização, se tem evidenciado a 
ação do Conselho Municipal de 
Educação, para a articulação de decisões 
envolvendo os parceiros educativos 
locais, para o ajustamento do sistema 
educativo às necessidades educativas, 
formativas e profissionais a nível local. 

    

De salientar os desenvolvimentos a nível 
da escolaridade e do sucesso educativo, 
e das várias iniciativas levadas a cabo 
pelo Pelouro da Educação, considerando 
cada uma das competências acima 
elencadas. 
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1. Rede escolar 
 

1.1. Manutenção de edifícios escolares 

Em 2015, através da equipa de administração direta foram efetuadas várias obras de 
intervenção e manutenção nos edifícios escolares e seus equipamentos, cuja ação se estima 
em 28.800,00€.  

 
1.2. Apoio ao funcionamento das escolas básicas e jardins de infância 

 
O Município atribui anualmente o montante destinado a apoiar o funcionamento das escolas e 
dos jardins de infância para as modalidades de expediente e limpeza, segundo o critérios e 
valores estipulados para o presente ano escolar, totalizando 10.125,00€, assim distribuídos: 

 

Quadro 1 - Apoios para o Funcionamento das Escolas e Jardins de Infância para 2014-15 

Modalidade Critérios Montante distribuído pelos agru-
pamentos de escolas  

Apoio para o funciona-
mento das escolas bási-

cas  

Expediente e Limpeza 
(225,00€/Sala) 
 

7.875,00 € 

Apoio para o funciona-
mento dos jardins de in-

fância  

Expediente e Limpeza 
(225,00€/Sala) 

2.250,00 € 

 

 
Acresce que, com reordenamento da rede escolar, não são transferidos valores para 
aquecimento, uma vez que os gastos com aquecimento são custeados diretamente pelo 
Município.  

 
1.3. Apoio ao plano anual de atividades dos agrupamentos 

 
O Município atribui, desde o ano letivo de 2009/2010, um subsídio anual aos Agrupamentos 
para apoio ao desenvolvimento das atividades escolares inscritas nos planos anuais de 
atividade, no valor de 3.000,00 €. 

 

2. gestão de refeições e refeitórios escolares 

 

2.1 refeições escolares 

 

Desde 2005 que o Município de Baião promove o Programa de Refeições Escolares no 1.º CEB e 
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assegura as refeições na vertente do Apoio à Família na Educação Pré-escolar.  

No ano letivo de 2014/2015 as refeições foram confecionadas por duas empresas que, no 
âmbito do concurso público, apresentaram melhor relação de preço/qualidade. 
Complementarmente procedeu-se à celebração de Acordos de Colaboração com o Centro de 
Convívio e Apoio à Juventude e Idosos de Santa Leocádia (CECAJUVI) e com a Casa do Lavrador 
– Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro (ACSCD) para a cedência de espaços 
e equipamentos para o auxílio à confeção das refeições escolares. No CECAJUVI foram 
confecionadas 47.294 refeições para as crianças do Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo do 
Agrupamento de Eiriz – Ancede, totalizando um investimento de 34.902,96 €. Na Casa do 
Lavrador foram confecionadas as refeições para o Agrupamento Sudeste de Baião, num total 
de 56.210 unidades, cifrando-se num investimento de 41.482,97€ . 

Em 2015 estavam matriculadas 848 crianças, entre Jardins de Infância e 1º Ciclo do EB, e 

destas 781 usufruíam do serviço de refeições escolares, o que representa 92% da população 

escolar destes graus de educação e ensino. Foram servidas 134.770 refeições, no valor de 

291.247,33 €.  

 

Quadro 1 - Refeições Escolares no Pré-escolar e no 1º CEB 

Investimento anual em refeições escolares  Alunos do 1º CEB e do pré-escolar com refeição 
2005 69.516,33 €  2005/2006 582 * alunos do 3º e 4º anos do 1º CEB 
2006 128.548,49 €  2006/2007 1180 alunos 
2007 260.243,69 €  2007/2008 1100 alunos 
2008 251.113,59 €  2008/2009 1050 alunos 
2009 318.697,32 €  2009/2010 985 alunos 
2010 215.259,38€  2010/2011 991 alunos 
2011 306.912,66€  2011/2012 999 alunos 
2012 312.975,25€  2012/2013 903 alunos 
2013 235.839,80 €  2013/2014 877 alunos 
2014 205.873,62 €  2014/2015 880 alunos 
2015 291.247,33 €  2015/2016 781 alunos 

 
 

2.2 programa fruta escolar 

 

Este Programa consiste na distribuição de fruta escolar aos alunos do 1.º CEB, duas vezes por 
semana, de forma variada, alternando entre as seis de espécies de fruta disponíveis. O 
Programa está sujeito a uma candidatura anual submetida para aprovação do Instituto de 
Financiamento de Agricultura e Pescas, conforme Portaria n.º 1242/2009 de 12 de outubro, 
abrangendo a totalidade dos alunos.  

Em 2015 foram abrangidos 691 alunos, cujo investimento se cifrou em 3.674,15€. 
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Quadro 2 - Programa de Distribuição de Fruta Escolar 

 

 

 
 

3. Ação social escolar 

 
Considerando as competências que lhe estão atribuídas em matéria de Ação Social Escolar, 

o Município garante atualmente os apoios socioeconómicos previstos para as modalidades de 

Refeições Escolares e Componente de Apoio à Família (CAF) na Educação Pré-escolar, tendo 

em consideração o escalão do abono de família, atribuído pelo Instituto da Segurança Social, IP. 

Estes apoios inscrevem-se no desiderato de apoiar a frequência escolar, o combate ao 

abandono escolar e que sejam facilitadores do sucesso escolar, constituindo igualmente um 

apoio efetivo aos agregados familiares mais desfavorecidos.  
 
3.1. Pré-escolar 

 

Quadro 4 - Ação Social na Educação Pré-escolar 

Ano letivo 
Total crian-

ças 

Escalões de apoio à família na educação pré-escolar 

para refeições e prolongamento de horário 

Escalões 

1 a 3 Escalões 
4 a 6 

Rel. (%) 
dos esca-
lões 1 a 3 

Rel. (%) 
dos esca-
lões 4 a 6 

2012-2013 
206 163 43 79% 21% 

2013-2014 
194 116 78 60% 40% 

2014-2015 157 122 35 78% 22% 
 

 

 
Resulta da análise da tabela 4 que, três quartos dos alunos se encontram posicionados no 

intervalo dos escalões de 1 a 3, isto é, 112 em 157 crianças a frequentar o Pré-escolar, revelando 

e tornando mais evidente a importância deste apoio para os agregados familiares.  

 
 

3.2. 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

Quadro 3 - Ação Social no 1.º CEB 

Ano letivo Total alunos 
Escalões da ação social 1.º CEB para 

refeições escolares 

Ano Lectivo Alunos Investimento 
2012-13 813 3.370,54 € 
2012-13 742 4.423,10 € 

2014-2015 691 3. 674,15 € 
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Escalão 
1 Escalão 

2 

Rel. (%) 
dos escalões 

1 e 2 

2014-2015 694 312  
(45%) 

142  
(20%) 65% 

 

No âmbito da Ação Social Escolar, verifica-se que 45% dos alunos usufruem da refeição 

escolar gratuita, e 20 % da redução em 50% do valor da refeição.  

 
 

4. Transportes escolares 

 
Em 2015 o Município, para além de fornecer passes aos alunos do 1º, 2º e 3ª Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário, estabeleceu Acordos Interadministrativos com as Juntas ou 

Uniões de Freguesia, a saber: Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Teixeira e Teixeiró, 

Valadares, Grilo, Loivos da Ribeira e Tresouras, Viariz, Santa Marinha do Zêzere, Santa 

Leocádia e Mesquinhata, Ancede e Ribadouro, e Gôve que efetuaram este serviço com viaturas 

próprias, cedidas pela Câmara Municipal ou com recurso a viaturas pertença de Associações 

Humanitárias, Desportivas, Recreativas ou Culturais. 

Este serviço é complementado com viaturas da Câmara Municipal de 9, 15 ou 27 lugares, 

conduzidas por colaboradores do Município.  

Procedeu-se, ainda, ao ajustamento dos circuitos de transporte escolar de acordo com as 

necessidades sentidas no início do ano escolar, em consonância com as disposições legais em 

vigor e os requisitos de segurança e conforto inerentes a este serviço. 

Tendo em consideração os dados constantes das tabelas 6 e 7, no ano letivo de 2014/2015 

foi garantido transporte escolar a 568 alunos do 1º CEB, que corresponde a 82% dos alunos 

matriculados,  representando um investimento do 147.511,66 € (investimento de 259,70 € por 

aluno anual) e o transporte de 1.430 alunos do 2º e 3º CEB, usufruindo de transporte 90% dos 

alunos que frequentam estes níveis de ensino (investimento de 295,75 € por aluno anual),  

acarretando um investimento para o Município de 422.927,82 €.  

O total do investimento em transporte escolar foi de 570.439,48 €. 
Estas medidas e apoios estão inseridas na estratégia do Município para o reforço e 

continuidade dos percursos escolares dos alunos e prevenção do abandono e insucesso 

escolares. 

 

Quadro 4 - Alunos Transportados por Ciclo de Ensino 

 

Ano Lectivo Total Alunos 1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário 
2014-2015 1998 569 383 545 502 
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Quadro 7 - Investimento em Transportes Escolares 

 

 

 

 

5. Conselho Municipal de Educação e Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas  

 

5.1 Conselho Municipal de Educação 

 
O Conselho Municipal de Educação do Município de Baião tem reunido com regularidade de 

acordo com o estipulado no regimento, e onde se faz a coordenação da política educativa local, 

em diversos domínios, tendo em 2014-2015 decidido sobre a elaboração do Projeto Educativo 

Concelhio (PEC), entre outras decisões de caráter corrente sobre medidas educativas, 

formativas e de emprego.  

Para a elaboração do PEC foi constituída uma equipa de técnicos municipais para a 

elaboração do documento, com o apoio de representantes dos Agrupamentos de Escolas, 

designados pelas respetivas direções. Foram efetuadas diversas reuniões de trabalho, por forma 

a estreitar a articulação com diversos responsáveis, num esforço concertado para a definição de 

um documento compilador de várias temáticas e de acordo com os ditames, nomeadamente, da 

Carta Educativa, do Diagnóstico Social, dos Projetos Educativos dos Agrupamentos de Escolas, 

entre outros. 

Com este documento pretende-se de forma participada um novo patamar de uma ação 

educativa mais integrada e articulada, superando uma visão individualista e, por isso, redutora, 

em que cada um trabalha isoladamente, visando objetivos e interesses próprios. Queremos que 

cada ator participante entenda o PEC numa lógica de complementaridade, subsidiariedade e 

corresponsabilidade. A perspetiva de que só uma reflexão conjunta, a partilha e racionalização 

de recursos e a articulação em rede permitirão assegurar a adoção de soluções mais integradas 

e eficazes face às áreas de melhoria diagnosticadas. Foi ele perspetivado como um projeto 

comum, gerador de implicações e cumplicidades, compensadores de desigualdades, promotores 

de cidadania e participação. 

O documento final foi apresentado e aprovado em sede de reunião de Câmara, no dia 09 de 

Junho de 2015 e de Assembleia Municipal, no dia 27 de Junho de 2015. 

Posteriormente, foi apresentado aos Agrupamentos de Escolas o Plano de Atividades para o 

ano letivo de 2015/2016, e constituída uma equipa para a monitorização do documento. 

 

5.2. Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas  

 

Ano Lectivo 1º CEB 2.º e 3.º CEB 
e Secundário 

2014-2015 147.511,66 € 422.927,82 € 
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Os representantes do Município têm marcado presença nas reuniões dos Conselhos Gerais 

das Escolas, fazendo a articulação com os restantes representantes da comunidade escolar, 

sobre assuntos de interesse para o funcionamento das valências da alçada do Município, como 

Transportes Escolares, Refeições Escolares, Obras e manutenção e gestão do pessoal não 

docente. 

A sua participação tem particular incidência no apoio às estratégias de incremento do sucesso 
escolar e combate ao abandono escolar.  

 

6. Gestão do pessoal não docente 

 

No âmbito do Contrato de Execução, a despesa com pessoal não docente foi de 733.477,86€. 
 

Quadro 5 - Evolução Da Despesa com Pessoal Não Docente – Contrato de Execução 241/2009 

7. Prémio de mérito escolar  

 

O Município de Baião atribui um prémio escolar, que consiste na entrega de uma distinção de 
mérito com o correspondente valor monetário, a um aluno de cada um dos ciclos de ensino, 
desde o básico até ao secundário. Os beneficiários desta medida são propostos pelos 
respetivos agrupamentos de escolas, após valorização segundo critérios pré-estabelecidos, 
nomeadamente, o desempenho académico e o perfil pessoal e social. Investimento de 
2.500,00 €. 

 

8. Atividades educativas com as escolas e jardins de infância  

 

A) Ambiente e Floresta  

 

 a1) Parceria no âmbito do Programa Eco-Escolas  

Assistentes 
técnicos e 
profissio-

nais 
2009 2012 2013 2014 2015 

Assistentes-
pré-escolar 0 0 0 0 0 

Assistentes 
1.º CEB 246.365,17 185.940,73 176.588,54 167.088,00 167.959,16 

Assistentes 
2.º e 3.º CEB 610.958,49 568.910,19 460.926,73 352.926,00 521.056,68 

Assistentes 
2.º e 3.º CEB 

sem fun-
ções letivas 

99.321,57 101.047,00 79.233,62 59.000,00 44.462,02 

Total 976.023,59 855.897,92 716.748,89 579.014,00 733.477,86€ 
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   Participação na atividade “Rota dos 20”, sob o tema “Mobilidade Sustentável”, 
consistindo na transmissão de um testemunho entre os três Agrupamentos de Escolas e 
traduzindo-se na viagem de Santa Marinha - Eiriz realizado numa viatura do transporte escolar. 
Entre Eiriz e Ovil o meio de transporte utilizado foi a bicicleta, e do Agrupamento Vale do Ovil e 
a Câmara Municipal os alunos e professores efetuaram o percurso a pé. Finalmente, o 
testemunho foi entregue na Câmara de Amarante, próximo Município participante, tendo sido 
utilizado como meio de transporte um veículo elétrico. 

 

 a2) Comemoração do Dia da Floresta Autóctone (23 de novembro) e Dia 

 Verde do Município (2 de dezembro) 

No dia 23 de novembro, Dia da Floresta Autóctone, alunos dos três Agrupamentos de Escolas 
participaram na apanha de bolotas para, posteriormente, serem semeadas e futuramente 
plantadas em terrenos do Concelho de Baião.  

No dia 02 de dezembro, comemorou-se o Dia Verde do Município, com a plantação de 1200 
sobreiros na Quinta do Fojo, na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro. 

 

 B) Formação de Professores “Adoção do referencial para a Cidadania para a Segurança, 
Defesa e Paz” – Protocolo com o Instituto de Defesa Nacional (IDN) 

 

Participaram nesta ação 110 professores dos três Agrupamentos de Escolas.   

 

 

C) Teatro (âmbito do Protocolo com a Companhia de Teatro Filandorra) 

 

 c1) “Auto da Barca do Inferno” 

Os alunos do 9º ano dos Agrupamentos de Escolas foram convidados a assistir à representação 
da Peça de Teatro “Auto da Barca do Inferno”. De salientar que esta obra faz parte do programa 
da disciplina de Português destes alunos e é de leitura obrigatória. Participaram 210 alunos, 
acompanhados pelos professores da respetiva disciplina, no dia 30 de novembro. 

 

c2) “Robertices” 

As crianças do Pré-escolar da rede pública e solidária, os alunos do 1º Ciclo e os utentes dos 
Centros de Atividades Ocupacionais da Santa Casa de Misericórdia de Baião foram convidadas 



 

25 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

a assistir nos dias 10 e 11 de dezembro na representação da peça de teatro “Robertices”. 
Participaram 1.171 crianças e jovens. 

 

D) Saúde – Projeto de Educação Alimentar “Peso Certo” 

Este projeto está a ser desenvolvido nos 3 Agrupamentos de Escolas e destina-se a alunos do 
1º e 4º anos, consistindo na sensibilização para os cuidados alimentares, nomeadamente, 
como preparar uma lancheira. A complementar esta ação, decorrem consultas de nutrição, na 
sequência de uma avaliação efetuada no ano letivo de 2014/2015 aos alunos que 
frequentavam o 3º ano, e a distribuição de flyers.   

Cientes de que, por mais eficientes que sejam os serviços de saúde, que qualquer sociedade 
possa oferecer aos seus cidadãos, a prevenção da doença e a preservação da saúde 
dependerão sempre da adoção de estilos de vida saudáveis por parte das pessoas. E, há um 
lugar privilegiado para se adquirir hábitos e estilos de vida saudável, e esse lugar é, sem dúvida, 
a Escola.  

Foram abrangidos por este projeto 312 alunos, 153 a frequentar o 1º ano e 159 o 4º ano de 
escolaridade.  

 

E) Exposição 

Visita à exposição histórica “Exército de Terracota – Os Guerreiros de Xian”, na Alfândega do 
Porto, no dia 22 de outubro. Participaram alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico dos 3 
Agrupamentos de Escolas. Os alunos ficaram a conhecer a importância histórica desta 
exposição que pretende recriar as valiosas estátuas encontradas em Xian (China), um local 
classificado como Património da Humanidade pela UNESCO. 
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1.4. Assuntos Sociais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inovação, o desenvolvimento e a 
economia social constitui o pilar 
estratégico do Pelouro dos Assuntos 
Sociais, capaz de sustentar e melhorar 
continuamente as respostas e os 
recursos sociais ao serviço da dignidade 
da Pessoa assente na supressão e/ou 
atenuação dos constrangimentos que 
impedem a sua valorização, conforto e 
inclusão na sociedade enquanto cidadãos 
ativos de pleno direito. 

Pela sua atividade, pelo conhecimento 
social e económico quer do Concelho de 
Baião quer do País e respetiva conjuntura 
europeia que detém, o Gabinete de Apoio 
à Família (GAF) entende que estão a 
emergir novas formas de pobreza e de 
exclusão social alimentadas pelo 
desemprego e pelo endividamento das 
famílias, num ciclo vicioso e fortemente 
depressor onde as competências 
pessoais e familiares abandonam o plano 
racional e invadem o consciente 
impulsivo, emotivo e irracional do ser 
pensante.  

A par desta evidência psicossocial, surge 
outra decorrente da atualização das 
estimativas demográficas e que não 
surpreende: a queda da natalidade e a 
consolidação do concelho de Baião como 
um território envelhecido.  

Para tal entende o Gabinete de Apoio à 
Família ser estratégico para o 
desenvolvimento social sustentado a 
constituição de um Plano Local de Apoio 
à Família (PLAF) com medidas que visem 
a diferenciação positiva, quer das famílias 
com descendentes, quer de agregados 
familiares com ascendentes idosos e/ou 
adultos portadores de incapacidades a 
cargo, visando o aumento da qualidade 
da sua fixação de no território.  

 



 

27 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

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

de resultados nas seguintes áreas de atuação: 

 

 
Fig. 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, económico e da qualidade de vida dos seus elementos no quadro de 

uma estratégia de desenvolvimento sustentável tem sido uma das prioridades estratégicas de 

atuação por parte do Município de Baião. 

Essa estratégia inclui, desde logo, um conjunto de medidas e práticas concretas na 

intervenção comunitária para a promoção da inclusão social, designadamente o “Gabinete de 

Apoio à Família (GAF)”, o “Fundo Social de Baião”, o “Centro de Recursos de Apoio às Famílias 

(CRAF)”, ou ainda a “Linha Amiga”. 

Todas estas medidas e práticas visam, no respeito pelo princípio da subsidiariedade e sempre 

de forma integrada e articulada em sede de Rede Social, o combate à exclusão social e a 

promoção da qualidade de vida, muito especialmente, àqueles em que se encontram, pelas mais 

variadas razões, expostos e confrontados com situações de vulnerabilidade psicossocial. 

Esta estratégia de intervenção comunitária encontra-se sustentada por um processo de 

monitorização da qualidade assistencial, pelo que, através dela foi possível em 2015, contribuir 

para a inclusão social de 377 famílias que se encontravam em vulnerabilidade psicossocial no 

concelho de Baião. 
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Essas famílias representaram um universo de 645 pessoas, das quais 161 crianças entre os 

0 e os 14 anos, 53 jovens entre os 15 e os 18 anos de idade e 431 adultos. 

O utente-tipo em 2015 foi do sexo feminino, com uma média de idades de 43,7 anos, 

desempregada ou doméstica, casada ou em união de facto, com um ou mais filhos a cargo.  

Por outro lado, o Pelouro dos Assuntos Sociais é responsável por um conjunto de iniciativas 

que visam a animação e o lazer dos cidadãos de idade maior do Concelho de Baião que vão 

desde os tradicionais Passeio e Festa de Natal Sénior até ao estreante “Viver Baião”, ensaiada 

neste ano.  

O presente relatório está estruturado de forma a caraterizar a atividade e os resultados 

alcançados em 2015, em cada uma das áreas de atuação do Pelouro. 
A intervenção comunitária para a promoção da inclusão social efetuada pelo Município de 

Baião efetiva-se através de um conjunto de programas e recursos integrados num serviço de 

atendimento multidisciplinar que se denomina “Gabinete de Apoio à Família” e que passamos a 

caraterizar sucintamente nos quadros seguintes: 

 

Quadro 1. Caracterização das Valências do Gabinete de Apoio à Família 

Valência Serviço Destinatários 

Encaminhamento Jurídico 
 

▪ Informação e Orientação 
▪ Idosos 

▪ Adultos em idade ativa 
▪ Cidadãos portadores de defici-
ência 
 

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 Famílias 

▪ Idosos 
▪ Adultos em idade ativa 
▪ Cidadãos portadores de defici-
ência 
▪ Famílias com filhos na escola 

 

 
Quadro 2: Caraterização dos Programas e Recursos disponibilizados pelo Apoio Social 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 encon-
trem 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 ido-
sos e/ou reformados por invali-
dez. 

Fundo Social de Baião (FSB) 
(Regulamento nº 390/2015, 
de 13 de Julho) 

Agregados familiares que dete-
nham rendimentos iguais ou infe-
riores a 70% do valor do Inde-
xante de Apoios Sociais (I.A.S.) 

Programa que visa prestar apoio 
pontual e transitório a pessoas e 
famílias em situação de vulnera-
bilidade, com o objetivo de con-
tribuir quer para a melhoria das 
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e uma capitação diária igual ou 
inferior a cinco euros. 

suas condições e qualidade de 
vida, quer para a promoção do 
desenvolvimento e da coesão 
social no Concelho de Baião. 
 

Ação Social Escolar (ASE) Agregados familiares com filhos 
a frequentarem o ensino pré-es-
colar ou o 1º ciclo que estejam 
enquadrados no 2º escalão de 
Abono de Família em que pelo 
menos um dos progenitores se 
encontre em situação de desem-
prego comprovada e/ou Agrega-
dos familiares que detenham 
rendimentos iguais ou inferiores 
a 70% do valor do Indexante de 
Apoios Sociais (I.A.S.) e uma ca-
pitação diária igual ou inferior a 
cinco euros. 
 

Serviço de análise da situação 
de carência económica e/ou vul-
nerabilidade social para efeitos 
de recolocação em escalão de 
Ação Social Escolar, no respeito 
pelo estipulado anualmente em 
portaria específica. 

HABIBAIÃO 
(Regulamento nº 467/2014, 
de 21 de Outubro) 

Agregados familiares residentes 
no Concelho de Baião que pre-
encham as condições previstas 
no artigo 45º do Regulamento nº 
467/2014 para a Gestão do Par-
que 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 patri-
monial do Parque Habitacional 
do Município de Baião, definindo 
as condições de atribuição de fo-
gos de habitação social através 
de procedimento concursal. 

Centro de Recursos de Apoio 
às Famílias (CRAF) 

Agregados familiares que dete-
nham rendimentos iguais ou infe-
riores a 70% do valor do Inde-
xante 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 mé-
dico, de equipamento informático 
ou tecnológico ou ainda de mobi-
liário de quarto, cozinha ou sala, 
entre outros. 

 

Tipologia dos atendimentos efetuados  
O Gabinete de Apoio à Família (GAF) registou, de 2014 para 2015, uma diminuição global de 

0,9% nos atendimentos a pessoas e famílias, tendo-se cifrado nos 1.176 atendimentos.  

Estes atendimentos justificaram entre outros procedimentos técnicos, um conjunto de 109 

saídas externas e 6.775 quilómetros percorridos, menos 4,4% do que em 2014.  

Destaca-se em relação a 2014 o aumento dos pedidos de “Apoio Psicológico” (+1,8%), bem 

como, o facto das valências de “Apoio Psicológico” e “Encaminhamento Jurídico”, em 2015 terem 

constituído um apoio direto às famílias e aos cidadãos no total de 9.800€. 

Como principais resultados, destaca-se o aumento face a 2014 no número de famílias 

apoiadas e habitações qualificadas em 2015, respetivamente em número de 235 agregados 

familiares e de 34 habitações próprias permanentes (quadro 6). 

 
Quadro 3 – Distribuição dos Atendimentos por Valência do GAF (2014-2015) 

Ano Apoio Social Apoio Psicoló-
gico 

Encaminha-
mento Jurídico Total 

2015 980 167 29 1176 
2014 995 164 28 1187 
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Quadro 4 – Distribuição dos Atendimentos de Apoio Social por Programa/Recurso (2014-2015) 

Ano Linha Amiga Fundo Social 
de Baião ASE Mochila UMS* 

Apoio 
Social 

Genérico  
Total 

2015 44 370 62 21 42 114 980 
2014 22 395 77 15 93 91 995 

* Cidadãos que recorrem pela primeira vez à unidade móvel de Saúde 

 
Quadro 5 – Distribuição do Número de Munícipes atendidos pelo GAF e Caracterização Etária 

dos Agregados Familiares (2014-2015) 
 

   
Grupo etário dos elementos do Agre-

gado familiar 

Ano 
Munícipes 
Atendidos 

Média de ida-
des 

0-13 anos 14-18 nos > 18 anos 

2015 377 43,7 161 53 42 
2014 416 45,1 200 67 93 

 
Quadro 6 – Distribuição, por Programa de Apoio, do Número de famílias Intervencionadas pelo 

GAF (2014-2015) 

Ano Linha 
Amiga 

Fundo So-
cial de 
Baião 

ASE Mochila Loja 
Social 

Ap. So-
cial Ge-
nérico  

Apoio 
psicol.  

Enc. 
Jurí-
dico 

Total 

2015 30 31 13 23 38 58 31 11 235 
2014 23 33 25 15 32 53 37 15 233 

 
Quadro 7 – Distribuição do Número de Habitações Intervencionadas pelo GAF (2014-2015) 

Ano Fundo Social de 
Baião 

Linha 
Amiga Total 

2015 4 30 34 
2014 8 23 31 

 

Linha Amiga 
As capacidades de adaptação do indivíduo vão diminuindo ao longo do processo de 

envelhecimento, sendo que as mudanças e a satisfação de pequenas necessidades, podem 

tornar-se grandes obstáculos pelo que, o sentimento de apego à sua casa e ao seu 

espaço/ambiente é uma demonstração da autonomia e da sua independência. 

Em certos casos, existem cidadãos que possuem fracas condições económicas e 

habitacionais, decorrentes dos seus percursos de vida e não dispondo de autonomia financeira 

suficiente, necessitando de apoios ou cuidados que por mais básicos que sejam, se tornam 

essenciais para a manutenção de uma qualidade de vida aceitável e funcional. 

A Linha Amiga criada em 2006 e atualizada em 2014 tem permitido efetivar 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. 

Neste período de tempo, ou seja, entre 2006 e 2015 a Linha Amiga conta com 252 munícipes 

inscritos e com 423 solicitações. 
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De 2014 para 2015, constatou-se um aumento de 50% (de 20 solicitações para 30) nas 

solicitações relacionadas com pequenos trabalhos de pichelaria, eletricidade, serralharia ou 

pequena bricolagem em casas próprias de cidadãos vulneráveis com 60 ou mais anos de idade. 

 

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. 

A melhoria das condições em habitações próprias e permanentes e o apoio ao arrendamento 

habitacional constituem os principais fundamentos da existência deste Fundo, visando responder 

adequada e condignamente à atribuição de um direito fundamental da existência humana: o 

acesso a uma habitação. 

Entre 2007 e 2015, o Fundo Social de Baião conta com 975 candidaturas, das quais 288 

foram aprovadas e 647 foram arquivadas. Verificaram-se, em 2015, a instrução de 85 

candidaturas de agregados familiares, das quais 31 foram aprovados e 54 arquivadas. 

Em 2015 cerca de 70% dos processos aprovados relacionaram-se com duas áreas cruciais 

da vida familiar e pessoal: Precariedade Económica e Habitação. Em termos de precariedade 

temporária falamos de situações de ausência temporária de rendimentos que permitam fazer 

face a despesas de subsistência do agregado familiar (luz, água, mercearia, medicação e acesso 

a serviços de saúde). 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 8 – Distribuição da Atividade do Fundo Social de Baião (2014-2015) 

Ano Candidaturas Processos 
Aprovados 

Proces-
sos arqui-

vados 
2015 85 31 54 
2014 134 38 96 

 

 
Ação Social Escolar 

Em 2015, no cumprimento das normas previstas para a gestão da Ação Social Escolar no 

Ensino Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico, treze situações de agregados familiares 

foram reavaliadas com vista ao reposicionamento de escalão de ASE para 1º ciclo do Ensino 

Básico e efetuados 62 atendimentos. 

 

Centro de Recursos de Apoio à Família 
Durante o ano de 2015 foram apoiadas dez famílias, tendo sido entregues em regime de 

empréstimo: 

- Uma secretária; 
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- Cinco cadeiras de rodas manuais; 

- Uma máquina de calcular científica; 

- Duas mobílias de sala e de quarto completa; 

- Uma salamandra. 

Foi, ainda, possível dinamizar uma higienização habitacional e uma mudança de habitação. 

Ainda neste ano, o Centro de Recursos de Apoio à Família passou a ter instalações próprias 

e organizadas na antiga EB1 de S. Pedro em Santa Marinha do Zêzere. 

 

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. Este programa procurou fornecer às mulheres os instrumentos teóricos 

necessários para que possam passar a ser um elemento ativo, quer no seio familiar, quer no 

meio social.  

Nas sessões dinamizadas, as participantes abordaram temas como as funções da família e 

as tarefas domésticas e parentais, os direitos e deveres no exercício de uma cidadania ativa e 

as técnicas de procura ativa de emprego.  

Este programa conta já com sete edições tendo permitido abranger 79 munícipes de sete 

freguesias do concelho.  

 

Núcleo Local de Inserção  
A participação ativa do Pelouro dos Assuntos Sociais no órgão concelhio responsável pela 

gestão e acompanhamento da medida “Rendimento Social de Inserção” pautou-se, entre outras, 

pela presença em dezasseis reuniões e na subscrição de dois Contratos de Inserção 

relacionados com a precariedade habitacional. 

  

Outros domínios  

- Execução do protocolo com o Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil no âmbito do curso de 

técnico de ótica, tendo sido por essa via possível apoiar seis famílias no valor total de 1.880,40 

€, através da elaboração e cedência de óculos graduados;  

- Foram encetadas diligências junto do Departamento Técnico da autarquia para a elaboração 

do projeto e do caderno de encargos relativo à:  

▪ transformação da EB1 de Quintela-Gestaçô em Habitação Social, permitindo a 

construção de um T2 e de um T1;  

▪ transformação da EB1 de S. Pedro em Habitação Social, permitindo a construção de 2 

T3 e de um T2, acoplado ao Centro de Recursos de Apoio à Família”. 
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- Apoio à dinamização das Sessões "Burlas a Idosos" realizadas em Ancede (9/04/2015), em 

Santa Marinha do Zêzere (10/04/2015) e em Campelo (13/04/2015), juntamente com a Unidade 

de Cuidados na Comunidade e a Secção de Programas Especiais da GNR; 

- Apresentação da proposta "CAMPUS SOCIAL DE BAIÃO"; 

- Execução do Programa de Fomento de Habitação Social através da elaboração e gestão dos 

procedimentos inerentes ao Concurso para Arrendamento Urbano, em regime de renda 

apoiada, de dois fogos de habitação social de tipologia T1 na freguesia de Loivos do Monte, de 

acordo com o Regulamento Municipal para a Gestão do Parque Habitacional do Município de 

Baião; 

- Elaboração de mensagens apelativas relacionadas com as respostas e programas afetos aos 

Assuntos Sociais para divulgação no MUPI luminoso existente na Rua de Camões, em 

Campelo; 

- Dinamização da viatura “Net Móvel” nas IPSS's com Centros de Dia entre 22/06/2015 e 

30/06/2015, numa iniciativa retomada em Outubro de 2015 e assumindo, desde aí, uma 

periodicidade mensal; 

- Apoio à dinamização da sessão de esclarecimento a famílias vulneráveis sobre o consumo de 

eletricidade e de gás com a DECO (8/07/2015; 

- Apoio à realização do Rastreio de Cancro Oral e Pé Diabético, numa parceria com a Unidade 

Móvel de Estomatologia e Medicina Dentária (UMEMD) da Liga Portuguesa Contra o Cancro e 

com a Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar, do ACES Tâmega I – Baixo 

Tâmega (8/08/2015); 

- Formalização da candidatura da Unidade Móvel de Saúde ao Prémio de Boas Práticas da 

Direção Geral da Saúde (15/05/2015); 

- Elaboração e formalização da Candidatura à sexta geração do Programa Escolhas com o 

projeto “Novos Trilhos” num consórcio entre a Câmara Municipal de Baião, a Santa Casa da 

Misericórdia de Baião, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião e o 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil 

 

Qualidade Assistencial  

 

Unidade Móvel de Saúde (UMS)  

A UMS de Baião constitui um recurso idealizado e materializado por uma parceria entre o 

Município de Baião e o Centro de Saúde de Baião/ARS-Norte, permitindo aos cidadãos um 

serviço de prestação de cuidados de saúde primários de qualidade e de proximidade. Os 

objetivos que norteiam a ação deste recurso são de ordem multidisciplinar e multifatorial, 

assumidos e construídos em coerência com a natureza bio-psicossocial do ser humano, uma vez 

que é este a razão fundamental para o planeamento e a existência da UMS que conta com 9 

anos de funcionamento diário e ininterrupto. 
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Quadro 9 – caracterização dos atendimentos Efectuados na UMS 

Ano Atendimentos 
2015 6.673 
2014 6.018 

2006-2015 
(valor acumulado) 

56.842 

 

 
Em 2015, os 6.673 atendimentos efetuados na UMS significam um aumento na ordem dos 

10,9% em relação a 2014, o que traduz a consolidação junto da população deste recurso de 

proximidade em matéria de prestação de cuidados primários de saúde. 

Também em 2015, 42 munícipes utilizaram pela primeira vez a UMS e o utente tipo continua 

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

Verificou-se, à semelhança dos anos anteriores, que a administração da vacina da gripe, entre 

Outubro e Novembro, motiva uma adesão muito significativa por parte dos munícipes, tendo sido, 

em 2015, administradas 205 vacinas da gripe. 

Por fim, verificou-se um óbvio acréscimo nos principais custos de manutenção correntes 

associados à UMS, mas em percentagens inferiores ao aumento no número de atendimentos 

atrás enunciado, designadamente: 

- de 1,1% no número de quilómetros percorridos; 

- de 1,2% no número de refeições da equipa de trabalho; 

- de 6,3 % no combustível da viatura. 

 

Avaliação da Satisfação dos Munícipes 
Em 2015, da aplicação do questionário de avaliação da satisfação aos utentes atendidos no 

GAF foi possível entrevistar, por amostragem, 131 pessoas. 

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 4,88. 

Também em 2015 implementou-se no GAF o Livro de Elogios, tendo merecido o registo de 

três elogios. 

 

Passeio Sénior  
Em 2015, este evento decorreu entre 7 e 9 de setembro e teve a participação de 1.519 

cidadãos de idade maior de todo o Concelho e o itinerário incluiu paragens e convívio em 

Barcelos, Moraña (Espanha) e Valença do Minho. 

 

Festa de Natal Sénior 
Em 2015, decorreu a 13 e a 20 de dezembro e teve a participação de 1.312 cidadãos de todo 

o Concelho. 

 

Viver Baião  



 

35 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

Este evento inovador de animação e lazer sénior visa a valorização do património natural, 

cultural e histórico do concelho através da organização de atividades que permitam que os 

cidadãos contactem com esse património.  

Em 2015, decorreu a 12 de Junho e contou com a participação de 180 idosos oriundos de 

diversas freguesias e/ou utentes das valências das IPSS's do Concelho de Baião que foram 

encorajados a participar em atividades que variaram desde a participação em jogos tradicionais 

até à realização de uma caminhada pela quinta, passando pela visita cultural ao Mosteiro de 

Ancede e pela participação em rastreios de saúde efetuados na Unidade Móvel de Saúde que 

esteve presente durante toda a iniciativa. 

 

Inovação, Desenvolvimento e Economia Social 
 
Rede Social 
Em 2015, foram dinamizadas seis reuniões do Núcleo Executivo e quatro reuniões do Conselho 

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

- Aprovação do relatório de atividades relativo ao Plano de Ação de 2014; 

- Aprovação do Plano de Ação "Mais Baião para Todos - 2015", marcando o início da execução 

do Plano de Desenvolvimento Social 2014-2020; 

- Apresentação da versão de trabalho do Observatório Social de Baião; 

- Apresentação do PDS Supramunicipal e aprovação da adenda ao PDS de Baião; 

- Apresentação da publicação do PDS “Mais Baião para Todos – 2014-2020”; 

- Aprovação do Relatório Final do CLDS+ "3is"; 

- Aprovação da designação da Entidade Coordenadora Local de Parceria para o CLDS-3G; 

- Elaboração e aprovação do Plano de Ação do CLDS-3G; 

- Elaboração e aprovação da Candidatura “Novos Trilhos” ao Programa Escolhas 

- Aprovação do relatório de monitorização do Plano de Ação do CLASB para 2014. 

- Participação numa reunião do Plenário da Plataforma Supraconcelhia do Tâmega realizada em 

Lousada; 

- Participação em duas reuniões do Comité de Pilotagem da Agenda da Empregabilidade 

realizada em Penafiel, nas instalações da CIM. 

 

Apoio aos Projetos de Reforço da Rede Social – IPSS’s e Santa Casa da Misericórdia 
Em 2015, 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 115.202,32€, destacando-se: 

- O apoio final ao Centro Social de Santa Cruz do Douro no âmbito do alargamento do Lar de 

Idosos (37.500,00€); 

- A execução do Contrato–Programa de Desenvolvimento e Inovação Social em Geriatria e 

Família com a Santa Casa da Misericórdia de Baião (66.000,00€); 
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- O apoio à Obra do Bem-Estar Rural de Baião (OBER) para a aquisição de uma viatura de 

transporte coletivo de crianças (10.000€);  

- A celebração do acordo de cooperação com o Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do 

Zêzere para a dinamização do Centro de Relação Comunitária de Viariz;  

- A ampliação do parque de estacionamento da sede do Centro Social e Paroquial de Santa 

Marinha do Zêzere, por administração direta;  

- A efetivação da ligação de água da rede pública à rede interna de incêndios no Centro Social 

de Santa Cruz do Douro, por administração direta;  

- A cedência gratuita ao Centro Social de Santa Cruz do Douro da Piscina Municipal Coberta para 

a frequência de 35 utentes, da Piscina Municipal Descoberta para a frequência de 29 utentes 

e do Centro Hípico de Baião;  

- A cedência gratuita da EB1 do Porto Ferrado ao Centro Social de Santa Cruz do Douro, através 

de celebração de protocolo de cooperação institucional;  

- A cedência gratuita à Santa Casa da Misericórdia de Baião da Piscina Municipal Coberta para 

a frequência de 35 utentes e do Pavilhão Multiusos de Baião para a frequência de 35 utentes;  

- A renovação do protocolo de cooperação institucional com a Santa Casa da Misericórdia de 

Baião para utilização das instalações do Centro de Atividades Ocupacionais de Chavães;  

- A renovação do contrato de comodato com a Santa Casa da Misericórdia para a utilização 

gratuita das instalações do antigo Departamento Técnico da Câmara Municipal de Baião para 

sediar o projeto CLDS-3G;  

- A cedência gratuita à Santa Casa da Misericórdia de Baião de instalações nos Serviços 

Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere para sediar o Gabinete de Inserção 

Profissional e dinamizar o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social;  

- A cedência gratuita à Obra do Bem-Estar Rural de Baião (OBER) da Piscina Municipal Coberta 

para a frequência de 48 utentes, da Piscina Municipal Descoberta para a frequência de 48 

utentes e do Pavilhão Multiusos de Baião para a frequência de treze utentes.  

 

 

 

Banco Local de Inovação Social  
Em 2015, deu-se início à construção do Banco Local de Inovação Social enquanto prática 

catalisadora de práticas de intervenção social existente no Concelho de Baião, tendo-se 

sistematizado informação relativa a: 

- Unidade Móvel de Saúde, da responsabilidade da Câmara Municipal de Baião e da Unidade de 

Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Baião; 

- Programa Mais Mulher, da responsabilidade da Unidade de Cuidados na Comunidade do 

Centro de Saúde de Baião; 

- Loja Social, da responsabilidade da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião; 
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- Programa “A Mochila”, da responsabilidade da Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião; 

- Projeto “Porque somos uma Família”, da responsabilidade do Centro de Convívio e Apoio à 

Juventude e Idosos de Santa Leocádia (CECAJUVI); 

- Projeto “Troc(a)nimar”, da responsabilidade do Centro de Convívio e Apoio à Juventude e 

Idosos de Santa Leocádia (CECAJUVI). 

 

Centros de Relação Comunitária 
Os Centros de Relação Comunitária constituem uma resposta social inovadora do Concelho 

de Baião que tem como princípio organizar, em resposta às necessidades da comunidade, pólos 

que permitam a animação e a participação cívica das pessoas, das famílias e dos grupos sociais, 

promovendo o desenvolvimento social local, a prevenção da exclusão e da vulnerabilidade social 

e a auto-organização dos habitantes. 

Em 2015, o Pelouro dos Assuntos Sociais celebrou acordos de cooperação com o Centro 

Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere e com a Junta de Freguesia de Viariz para a 

dinamização do Centro de Relação Comunitária nessa freguesia, tendo iniciado atividade a 17 

de Setembro. 

Esta resposta já se encontra também protocolada com a Junta de Freguesia de Loivos do 

Monte e com a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro. 
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1.5. Formação, Qualificação Profissional, 
Emprego e Ensino Superior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pelouro da Formação, Qualificação 
Profissional, Emprego e Ensino Superior 
desenvolve a sua atividade em áreas 
fundamentais da vida das pessoas, como a 
formação, o emprego e o ensino. 

A formação externa vai muito para além da 
relação com o mercado de trabalho, da 
qualificação profissional e escolar, tendo uma 
influência muito significativa no dia-a-dia das 
pessoas, nas suas relações familiares, 
nomeadamente na educação dos filhos, no 
seu desempenho pessoal, social e na sua 
própria emancipação. 

 A formação interna, por seu turno, deve 
contribuir para a melhoria do desempenho e 
para um melhor serviço público, no sentido 
de se atingirem os objetivos individuais e os 
da organização. A capacitação e a valorização 
das pessoas são o fator principal da mudança 
nas organizações; 

Ao nível do emprego, a possibilidade que tem 
sido dada a muitos munícipes de assinar 
contratos de trabalho de um ano, através de 
programas do Centro de Emprego, programas 
comunitários ou de outras medidas criadas 
para o efeito, tem-se revelado um excelente 
instrumento de integração e/ou reintegração 
no mercado de trabalho, permitindo 
melhorar as suas competências 
socioprofissionais. 

Por último, não há dúvidas de que o ensino 
superior tem uma importância estratégica 
para o desenvolvimento económico e social, 
promovendo transformações cruciais na 
sociedade, por isso passou a fazer parte dos 
temas considerados prioritários e estratégicos 
para o futuro das nações. 

Apesar de o Setor reconhecer esta 
importância, é uma área onde a sua atuação 
é restrita e mesmo limitada. Apesar disso, as 
parcerias estabelecidas com as instituições de 
ensino superior, que preveem diferentes 
formas de atuação, têm sido devidamente 
acauteladas. 

Todas as atividades apresentadas têm, 
sempre, em consideração que: 

O mais importante são as pessoas! 
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1. Formação Interna  
A formação profissional nas Autarquias 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. 

 

"Dar formação aos seus trabalhadores" (art. 127º al. d) - do Código de Trabalho) 
 

"Proporcionar-lhes ações de formação, no âmbito da formação contínua de ativos" (arts. 131º 
ss do Código de Trabalho),  

 
"Participar nas ações de formação que lhe sejam proporcionadas "(art. 128º nº 1 al. d) - do 

Código de Trabalho) 
 

Neste âmbito, compete ao Setor do Emprego e Formação do Município de Baião, gerir o 

sistema de formação profissional do pessoal em serviço, proceder ao levantamento das 

necessidades de formação dos recursos humanos, elaborar e assegurar a concretização do 

Plano Anual de Formação, bem como identificar as opções de formação disponíveis no mercado 

em articulação com o Departamento dos Recursos Humanos.  

 

2. Formação Externa 
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. 

Num mercado de trabalho cada vez mais global e que tenderá a ser mais exigente no que 

concerne às qualificações profissionais dos indivíduos, a formação é cada vez mais uma 

componente do emprego, reforçando-o, quer seja através da valorização dos recursos humanos, 

da oferta de uma mão-de-obra mais qualificada ou do contributo para a inserção na vida ativa; 

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. 

 

3. Emprego 
No âmbito do 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 
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Profissional e dar cumprimento a orientações estratégicas em matérias de emprego emanadas 

superiormente.  

A Câmara Municipal de Baião, consciente da instabilidade atual no mercado de trabalho e das 

dificuldades de inserção e reinserção na vida ativa, teve até Agosto, em funcionamento dois 

Gabinetes de Inserção Profissional (GIPs), com objetivos e atividades definidas neste âmbito. A 

partir dessa data e por imposição superior governamental, passou a ter um GIP em 

funcionamento, com os seguintes objetivos e atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  
 

- 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, com a autarquia, com a Segurança Social e com o Centro de Emprego; 

 

- 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. 

 

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. 

- Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na 

formação profissional no espaço europeu.  

- 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.  
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4. Ensino Superior  
No âmbito do Pelouro, o Ensino Superior representa, naturalmente, a atividade com menor 

expressão. Contudo, são desenvolvidos contactos por parte do município e atendidas todas as 

solicitações por parte destas instituições, no sentido de desenvolver diferentes acordos nesta 

área.  
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Formação Interna 
De acordo com as necessidades e indicações dos diferentes serviços, por imposição legal ou 

por solicitação do próprio colaborador, o setor encaminhou para entidades externas ou organizou 

no próprio município as seguintes ações de formação:  

Intervenção Formativa N.º de Formandos 

A Revisão do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação: Uma reforma esperada  6 

Badminton 3 

Promofitness  1 

I Seminário de Procedimento Administrativo 2 

Utilização da Plataforma Multicanal 5 

Ação de Formação Sobre a Vespa Volutina  2 

Curso Intensivo Sobre o Código do Procedimento Administrativo  5 

O Impacto Legislativo na Gestão dos Recursos Humanos 2 

O Novo Regime de Acesso e de Exercício de Diversas Atividades de Comércio, Servi-

ços e Restauração  

5 

A Problemática das Aquisições de Serviços e Redução de Preços – Lei 75/2014 e LOE 2015 4 

Soluções GISMAT 10 

Formação contínua de Motoristas de Veículos Pesados de passageiros 1 

Contratação Pública Eletrónica  2 

Formação PORDATA 19 

ScOG – Gestão de Contraordenações  19 

Formação de Gestores Municipais de Energia (GMEs) 2 

I Fórum de Modernização Administrativa Local  1 

RAP 5 

Seminário: Formação – Mitos e Realidades 2 

Seminário Formação e Emprego: Rumos e Desafios  1 

Formação Atração de Investimento e o Papel do Município como Dinamizador  2 

Novo Código do Procedimento Administrativo 29 

Fitness e Natação  1 

Certificado e Aptidão para Motorista (CAM) 7 

Curso de Transporte Coletivo de Crianças (TCC) 2 

Inclusão Social e Capital Humano: Que Instrumentos de Financiamento 2014-2010? 1 

Registo de Cidadãos Comunitários  1 

Seminário Europa, Habitação e Inclusão Social  2 
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Formação/ação teórica- prática em Tratamento e Manutenção de Água de Piscinas  3 
  

Total de Intervenções Formativas: 29 145 

Formação Externa 

Em colaboração com os Centros de Formação Profissional da responsabilidade do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional (IEFP), com entidades formadoras devidamente certifica-

das e escolas profissionais, o setor implementou as seguintes ações de formação, com qualifi-

cação profissional e/ou escolar: 

   
N.º de Intervenções Formativas N.º de Formandos Local 

Técnico de Organização de Eventos- EFA NS 28 Chavães 

Inglês- Vida Ativa 27 Chavães 

Geriatria- Vida Ativa 26 Ancede 

Agente em geriatria- EFA B3 17 Campelo 

Bordados- Vida Ativa 23 Loivos da Ribeira 

Arte Floral 27 Tresouras 

Organização de eventos- Vida Ativa 25 Frende 

Arte Floral  17 Campelo 

Comunicação assertiva 21 Ancede 

Geriatria- Vida Ativa 24 SMZ 

HS Alimentar/HACCP/HST 22 Ancede 

Técnicas de socorrismo (ativos) 16 Ancede 

Técnico de Produção Agropecuária- EFA NS 25 Ancede 

Aplicações informáticas de gestão 20 Chavães 

Florista- EFA B2 20 SMZ 

Operador Agrícola – EFA B1 20 Ancede 

Inglês/Alemão- VA 27 Campelo 

Espanhol- VA 27 Campelo 

Agente de geriatria- EFA B3 12 SMZ 

Acompanhante de crianças- EFA B3 18 SMZ 

Confeção de peças de vestuário- Aperfeiçoamento 24 Campelo 

Confeção de peças de vestuário- Iniciação 18 Campelo 

Espanhol- VA 27 Ancede 

Operador Agrícola- EFA B3 16 Ancede 

Técnico de recursos florestais e ambientais- EFA NS 24 Chavães 

Tecnologia dos materiais- cartões, papéis, pasta de 

papel e tecidos 

22 Campelo 

Artes decorativas 20 Campelo 

Operador florestal- EFA B2 28 Ancede 

Técnico de saúde (manhã) - VA 25 Ancede 

Técnico de saúde (tarde) - VA 25 Ancede 
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Inglês- VA 28 Campelo 

Apoio familiar e à comunidade - VA 30 SMZ 
   

Total Intervenções Formativas 729 - 

No que concerne à formação externa, o Município tem tido a preocupação, conforme se 

visualiza na tabela supra, de deslocalizar a formação no território, por forma a facilitar o acesso 

à mesma, por todos os munícipes e de diversificar as áreas de atuação, de acordo com as 

necessidades reais do mercado de trabalho, caso das línguas e a sua ligação direta com a aposta 

no turismo. 

Em paralelo, foi também implementada formação específica, que resulta na criação de em-

prego. São os casos das ações: 

-Confeção de peças de vestuário- Iniciação e Aperfeiçoamento, que acolheu 42 pessoas, para a 

instalação, em Baião, da empresa Paula Borges-Confeção, e que resultou em 2015, na contra-

tação de 16 pessoas. 

-Operador de Costura de Calçado e Operador de Corte e Preparação de Costura de Calçado, 

que acolheu 47 pessoas, para a instalação em Baião da Empresa Contagius, e que resultou na 

contratação de 25 pessoas. 

De salientar também a parceria estabelecida entre o município e a Associação 2000 de Apoio 

ao Desenvolvimento, que tem como missão ministrar formação profissional a pessoas 

desfavorecidas, com deficiências ou incapacidades, em diferentes tipologias de intervenção. Em 

2015, estiveram em funcionamento duas turmas de Auxiliar de Serviços Gerais, com formandos 

de todo o concelho. Esta formação prevê ainda a realização de um estágio em contexto real de 

trabalho, como forma de potenciar a sua posterior integração no mercado. 

 

3. Emprego 
3.1. Programas CEI  

O Contratos Emprego Inserção, têm como objetivos, promover a empregabilidade de pessoas 

em situação de desemprego, preservando e melhorando as suas competências 

socioprofissionais, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho; fomentar o 

contacto dos desempregados com outros trabalhadores e atividades, evitando o risco do seu 

isolamento, desmotivação e marginalização e a satisfação de necessidades sociais ou coletivas, 

em particular ao nível local ou regional. 

Por considerar que estes programas se têm revelado um excelente instrumento de integração 

e/ou reintegração no mercado de trabalho, em 2015, verificaram-se os seguintes contratos: 
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Programa N.º de Ocupados  

Contrato Emprego-Inserção 6  

Contrato Emprego Inserção + 10  

Contrato Emprego Inserção + 15  

Contrato Emprego Inserção +  2  

 

De referir que o contrato que assinala duas pessoas ocupadas, refere-se a uma candidatura 

específica, que permitiu o acolhimento na autarquia, de dois invisuais, permitindo a sua 

reintegração profissional.  

 

3.2. Estágios Profissionais  
No âmbito das candidaturas ao Programa PEPAL – Programa de Estágios Para a 

Administração Pública Local, única medida que atualmente permite aos municípios a integração 

de jovens NEET (jovens que não estão nem a trabalhar nem a estudar ou a frequentar qualquer 

tipo de formação), em 2015, iniciaram os seguintes estágios: 

   

ESTÁGIOS PEPAL - CMB 
Estágio                                                    Estagiários 

Artes Plásticas   1 

Arquitetura 1 

  

 

O Município de Baião tem-se mobilizado no apoio a todas as iniciativas locais de emprego, 

com uma forte preocupação no combate ao desemprego dos seus munícipes, nomeadamente 

ao desemprego jovem. A existência de cada vez mais altas taxas de desemprego entre os jovens 

e as consequências económicas e sociais associados à situação de NEET, tem originado, um 

sentimento de urgência para desenvolver e implementar políticas que permitam o regresso dos 

jovens ao Mercado de trabalho 

Porquanto e considerando que as medidas de estágio do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional se traduzem numa forma de transição para a vida ativa, constituindo muitas vezes o 

primeiro contacto dos estagiários com o mercado de trabalho e que no ano de 2015, os 

Municípios se viram privados do acesso a estas medidas, foi dada continuidade à prática, que 

incentiva a realização de estágios para jovens residentes em Baião, nas entidades 

empregadoras deste concelho. 

O acordo de colaboração celebrado com a Associação Empresarial de Baião (AEB), prevê a 

transferência de um incentivo financeiro às empresas do concelho, que no final dos estágios, 

optem por criar um novo posto de trabalho e celebrar um contrato de trabalho sem termo com os 

jovens em questão. Nessa fase, a autarquia atribui uma comparticipação de 1500 € à AEB, paga 

em duas tranches. A primeira, no início do contrato de trabalho e a segunda passados dezoito 
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meses. A AEB é responsável pela transferência dos montantes para as empresas promotoras de 

estágios, que comprovem ter celebrado os respetivos contratos de trabalho com os seus 

estagiários. 

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

Associações Culturais sem fins lucrativos, preveem uma comparticipação do Município no valor 

dos encargos inerentes à contribuição devida à segurança social pelas entidades, referente aos 

estagiários. Este pagamento é feito trimestralmente, após apresentação de fatura ou documento 

equivalente e comprovativos de transferência dos montantes entregues à segurança social. 

No âmbito destes acordos, foram realizados e apoiados financeiramente 39 estágios (dez 

iniciados em 2015 e os restantes iniciados em 2014 e terminados em 2015).  

Esta iniciativa resultou na contratação de 16 Jovens baioneses. 

 

 

Contratos sem termo 

CÂMARA DE BAIÃO APOIA COM 1500 EUROS A CONTRATAÇÃO POR 18 MESES DE 
JOVENS LICENCIADOS BAIONENSES 

Os presidentes da Câmara Municipal de Baião e da Associação Empresarial de Baião, José Luís Carneiro 
e Paulo Portela, firmaram, a 27 de Junho, um protocolo de colaboração destinado a promover políticas 
ativas de emprego direcionadas aos jovens baionenses. A Câmara Municipal de Baião vai apoiar com 1500 
euros a formalização de cada contrato sem termo que seja formalizado entre as entidades baionenses e 
os jovens licenciados do concelho ao abrigo das políticas de promoção do emprego jovem promovidas 
pela administração central.  
Este apoio articula-se com os estágios promovidos pela administração central, ao abrigo das quais as 
empresas ou entidades sem fins lucrativos podem acolher estágios remunerados de 12 meses de jovens. 
No final desse estágio, as empresas que contratarem jovens licenciados irão beneficiar do apoio de 1500 
euros atribuído pela autarquia baionense e que consta do protocolo formalizado com a Associação 
Empresarial de Baião. 
Durante a assinatura do protocolo, José Luís Carneiro manifestou um “contentamento muito grande” por 
ser possível a colaboração entre a autarquia baionense e as empresas do concelho na promoção da 
empregabilidade dos jovens do concelho e no combate ao desemprego jovem. 
Até ao momento foram já oito as entidades concelhias que acolheram jovens licenciados ao abrigo destes 
programas: as empresas FACE – Fiscalização, Engenharia, Arquitetura e Consultoria, a CEIB, a 
Escalesboço, a Quinta da Covela, a Paulo Portela, Mediação de Seguros, a Dinis Correia – Sociedade 
Agrícola, bem como entidades sem fins lucrativos Fundação Eça de Queiroz e Associação Empresarial de 
Baião. 
Os jovens já contratados repartem-se pelas áreas da gestão, línguas e relações empresariais, engenharia 
civil (2), engenharia alimentar, artes perfomativas, gestão do património e ciências e tecnologias da 
comunicação. 
A breve prazo deverão também aderir a estas modalidades de estágio as entidades privadas de 
solidariedade social (IPSS) do concelho. 
Marcaram presença na sessão a vereadora da Formação, Qualificação Profissional e Ensino Superior da 
CM Baião, Ivone Abreu e vários empresários que integram a direção da Associação Empresarial de Baião.  
O protocolo agora formalizado segue-se a outro que tinha já sido estabelecido entre o Município de Baião 
e a Associação Empresarial de Baião, no dia 24 de Janeiro. Nesta ocasião a Câmara Municipal havia 
assumido o pagamento dos encargos inerentes ao transporte, subsídio de alimentação e seguro de 
acidentes de trabalho que as entidades promotoras teriam que suportar com os estágios de jovens 
licenciados. Entretanto foram publicadas em Diário da República alterações que indicam que estes apoios 
devem ser comparticipados pelo Instituto de Emprego e de Formação Profissional. 
Para mais informações sobre esta matéria, os interessados devem dirigir-se aos serviços do pelouro do 
Emprego e da Formação Profissional da Câmara de Baião. 
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3.3.  GIP – Gabinete de Inserção Profissional  
Em estreita cooperação com Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o Gabinete 

de Inserção Profissional, tem-se constituído como uma estrutura fundamental e essencial de 

apoio ao emprego, prestando apoio a jovens e adultos, na definição ou no desenvolvimento do 

seu percurso de inserção ou reinserção, no mercado de trabalho: 

 

 

ATIVIDADES    N.º MUNÍCIPES  

Atendimento de utentes e inscrição nos serviços 4.284 

Ações 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 

 

701 

Receção e registo de ofertas de emprego, através do Serviço de Emprego  54 

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (através do Centro de Emprego) 161 

Divulgação de ofertas e atividades de colocação de desempregados (ofertas de emprego do 
IEFP) 

101 

Encaminhamento para ações de formação externas ao IEFP ou para medidas de emprego 212 

Ações de Apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora  32 

 
3.3. Agenda da Empregabilidade  

Tendo em conta os indicadores refletidos na caracterização da região do Tâmega, a 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa tem vindo a desenvolver uma estratégia de 

implementação do Plano de Ação para a Agenda da Empregabilidade nesta região, do qual 

fazem parte do Núcleo Operacional, os representantes dos 11 Municípios e representantes 

sectoriais locais. 

O Pacto Territorial para a Empregabilidade do Tâmega e Sousa é um instrumento de 

mobilização e vinculação de todos os atores com responsabilidade e influência na promoção do 

emprego e da empregabilidade nesta região. 

Neste âmbito, o pelouro da Formação e Qualificação Profissional, representa o Município na 

Agenda, através da participação nas reuniões do comité de pilotagem e da participação nos 

grupos de trabalho setoriais. É também responsável pela recolha e fornecimento de dados, para 

elaboração de diagnósticos de necessidades, constituição de bases de dados e estudos.  

 

4. Estágios Curriculares 
Todos os anos é solicitado ao município, por diferentes entidades, com responsabilidades ao 

nível do ensino profissional e superior, o acolhimento de alunos para a realização da formação 

em contexto de trabalho ou estágios curriculares. 

Em 2015, o município acolheu os seguintes estágios: 

   

Instituição Área Estagiários 
Escola Profissional de Des. Rural do Rodo - Régua Técnico de Instalações Elétricas  1 

Centro Formação Profissional de Vila Real Técnico de Turismo Ambiental e Rural 5 

Agrupamento de Escolas Vale Ovil  Técnico de Comércio – N 4 2 



 

47 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

Escola Superior de Tecnologias e Gestão - Lamego  Serviço Social  1 

Agrupamento de Escolas Vale Ovil Técnico de Turismo – N 4  3 

Agrupamento Escolas Vale Ovil Técnico de Eletrónica, Automação e Comando – N 4 2 

Margem  Técnico de Turismo Ambiental e Rural  3 

CESAE Técnicas de Aplicações Informáticas de Gestão  5 

Colégio S. Gonçalo  Turismo Cultural e Recreativo  2 

CICCOPN Condução de Obra  1 

Associação 2000 Serviços Gerais  1 

Escola Básica do Sudeste de Baião Informática (Vocacional) 4 

Escola Básica do Sudeste de Baião Agricultura (Vocacional) 14 

10 Instituições 12 Áreas de Formação 44 Estagiários 

 
5. Ensino superior 

Durante o ano de 2015, estiveram a funcionar em regime e-learning, duas turmas da 

Licenciatura de Psicopedagogia, em parceria com o Instituto Superior de Ciências da informação 

e Administração (ISCIA).  

Com outras instituições do Ensino Superior a Câmara tem vindo a celebrar acordos no sentido 

de se obter reduções nas propinas, não só para os funcionários, como também para a 

generalidade dos munícipes. Como exemplo aponta-se a Universidade Lusíada e Lusófona. 

 

6. Outros Domínios 
- Organização das comemorações do Dia Internacional da Mulher – 08 de Março. 

- Organização da Conferência “Combate à Violência Doméstica” – 25 de Novembro. 
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1.6. Obras Particulares e Urbanismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pelouro das Obras Particulares e 
Urbanismo conheceu no ano de 2015 a 
aprovação de um dos documentos 
estruturantes da vida do seu território: o 
Plano Director Municipal (PDM) 
documento essencial para a regulação 
da utilização dos solos e para o 
ordenamento do território do concelho 
de Baião. 

 

Da mesma forma, o Plano de 
Urbanizaçao da Vila de Baião irá entrar 
em processo de revisão, no sentido de o 
adequar às novas exigências legislativas 
e à evolução natural da malha urbana da 
vila.  

 

Apraz sublinhar a intensa actividade num 
sector no qual a componente 
administrativa é fulcral para a condução 
dos diversos processos do sector a bom 
porto, tendo sido efectuadas todas as 
diligências necessárias - quer ao nível do 
licenciamento quer ao nível da fiscalização 
- , assim como foram dadas respostas a 
todos os contactos dirigidos à organização, 
como forma de satisfazer o munícipe ou 
outros actores que acorreram a estes 
serviços. 

Neste sentido saliente-se o esforço de 
modernização e adequação às novas 
ferramentas dos serviços, tendo sido 
adquiridos novos instrumentos que 
agilizam processos outrora mais morosas, 
modernização acompanhada pela 
respectiva actualização de conhecimentos 
por parte dos técnicos especializados.  
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Obras Particulares e Urbanismo 
 

No que se refere ao Sector das Obras Particulares e Urbanismo sublinhe-se que se encontra 

devidamente estruturado do ponto de vista técnico e administrativo para que dele resulte a 

dinâmica expectável por todos aqueles que necessitam de recorrer aos seus serviços. 

Como marca deste ano que passou, desde 03 de Outubro de 2015 que entrou em vigor o 

novo Plano Director Municipal (PDM), após oito anos de trabalho árduo e minucioso para 

ultrapassar todos os constrangimentos técnicos e administrativos que envolveram o seu 

processo de revisão. Este Plano é estruturante no desenvolvimento do concelho, estabelecendo 

um conjunto de regras e orientações a que devem obedecer as ações de ocupação, uso e 

transformação do solo na totalidade do território municipal e constitui a síntese da estratégia de 

desenvolvimento e de ordenamento territorial para a área do nosso município. 

Deu-se, igualmente, início ao processo da Revisão do Plano de Urbanização da Vila de Baião. 

Este processo visa a introdução de alterações que têm como objetivo a compatibilização dos 

conceitos e denominações constantes do Plano de Urbanização que actualmente se encontra 

em vigor, com a demais legislação entretanto publicada - sempre que tal se considere vantajoso 

-, incluindo as atualizações necessárias  e, por outro lado, proceder à correção de lapsos, 

incoerências e erros materiais detetados nas peças escritas e desenhadas do Plano, no sentido 

de o  flexibilizar e tonar mais dinâmico e ajustado face ao contexto económico atual. 

No decorrer do ano de 2015 as diversas solicitações dos munícipes (e não só) atingiram as 

seguintes cifras: 

 

Urbanismo: Licenciamento de Obras/Fiscalização 
Tipologia Nº 

Processos de licenciamento de obras de edificação 91 
Processos de concessão de autorização de utilização 47 
Alvarás de licença de obras emitidos 78 
Alvarás de autorização de utilização emitidos 49 
Pedidos de destaque de parcelas de terreno  2 
Processos de construções assessórias 18 
Comunicações de obras isentas de licença 77 
Processos de Constituição de Prédios em Regime de Propriedade Horizontal  4 
Licenciamentos de Publicidade 3 
Certidões emitidas 115 
Ofícios elaborados e enviados 2.257 
Intervenções em Processos. GSE  14.722 
Intervenções em Processos GSP 9.202 
Balcão de atendimento ao público , mesa A –  registos 1812 
Participações por Contraordenação 31 
Autos de noticia 28 
Processos de Notificação por Infrações 21 
Processos de Insalubridade/Insegurança 3 
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Desenvolvimento territorial sustentável 

NOVO PDM DE BAIÃO JÁ PUBLICADO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA 

Foi publicado em Diário da República, no dia 02 de outubro, o regulamento do novo Plano Diretor Municipal de Baião 
(PDM), documento onde estão contidos os princípios e aspetos fundamentais para o desenvolvimento territorial sustentável 
do concelho. 

Este documento teve a preocupação de "libertar" para edificação alguns terrenos situados onde até agora era impossível 
construir, constituindo objetivos primordiais a atração de investimento público e privado e a fixação de pessoas: ao todo 
foram reclassificados para urbanos 220 000 metros quadrados, dos quais 90 000 saíram da classificação de Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e passaram a ser solos urbanos. 

O novo PDM de Baião assenta em três vetores estratégicos: o reforço da coesão territorial; a modernização e diversificação 
dos setores económicos e produtivos; e a valorização do património concelhio. 

O documento contempla, ainda, a ampliação dos espaços de localização empresarial do concelho (antigas zonas 
industriais); a possibilidade de expansão de estruturas produtivas de vinho, a ampliação de unidades de turismo e a 
definição dos locais de interesse histórico, cultural e ambiental do concelho. 

Outra das novidades é a criação da figura do projeto de interesse municipal - que consagra, por decisão da Câmara 
Municipal e da Assembleia Municipal, a possibilidade de se construir num determinado terreno sem capacidade edificável, 
caso esse projeto proporcione dinamismo económico e criação de emprego - e o conceito de aglomerado rural, segundo o 
qual em determinadas zonas rurais a construção de habitações unifamiliares (moradias) deverá ser feita em respeito pelos 
valores históricos, culturais dos denominados "lugares". 

O 1º VETOR DO NOVO PDM – Reforço da Coesão Territorial 

Este vetor do novo PDM diz respeito ao reforço da coesão territorial e inclui medidas como o reforço das acessibilidades 
externas e internas; o estabelecimento de uma rede de equipamentos equilibrada; a requalificação dos núcleos urbanos e 
o acréscimo da dotação infraestrutural básica. 

O 2º VETOR DO NOVO PDM – Modernização e Diversificação dos Setores Económicos e Produtivos 

O segundo vetor centra-se na modernização e diversificação dos setores económicos e produtivos, permitindo a expansão 
das zonas industriais e uma maior variedade de atividades ali a terem lugar, a divulgação dos produtos regionais e a 
promoção do turismo cultural e do turismo em espaço rural. 

Este vetor contempla o aumento do número de atividades produtivas em unidades de turismo em espaço rural, apoiando 
culturas agroflorestais variadas e práticas de produção a estes associadas, seja no âmbito agrícola, florestal ou silvo-
pastoril. 

O 3º VETOR DO NOVO PDM – Valorização do Património 

O terceiro e último vetor diz respeito à valorização do património natural, cultural e paisagístico. 

Irá procurar obter-se este equilíbrio através da preservação da identidade histórica dos lugares e dos elementos e sítios 
histórico-culturais, que estão enumerados no documento do PDM. A preservação destes bens e o desenvolvimento de um 
plano de investigação dos mesmos são igualmente princípios enumerados no documento. 

Relativamente às serras da Aboboreira, do Castelo e do Marão, pretende-se avançar com a criação de áreas de proteção 
regional, que garantam a sua proteção e classificação. 

Em particular, no caso da Aboboreira, o objetivo passa por avançar para a criação de uma estrutura de gestão própria, de 
natureza supramunicipal, com capacidade para a investigação, monitorização, valorização e divulgação dos elementos 
naturais e culturais de maior relevo e a efetiva materialização de um campo arqueológico. 
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No que respeita à actividade do Gabinete dos Serviços Jurídicos - área referente ao Sector 

de Obras Particulares, Contraordenações e Execuções Fiscais, no decurso do ano de 2015, 

foram movimentados 395 processos constantes do Sistema Informático GSE, que se traduziram 

num total de 579 intervenções no sentido da análise e apreciação dos processos tendente à 

conclusão dos mesmos. 

No que se refere às contraordenações, as nossas equipas concluíram um total de 31 

processos, distribuídos de acordo com o sentido referenciado no quadro abaixo: 

  

Tipologia Nº 

Propostas de decisão 10 

Proposta de revogação de decisão para o MAI 1 

Revogações de decisão 3 

Decisões que se encontram pagos e arquivados 17 

 

Ainda no âmbito das contraordenações, mais precisamente no que se refere ao Sistema de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, determinou o D.L. nº 83/2014 de 23 de Maio que os autos 

de contraordenação instaurados a partir de 24/05/2014 devem ser remetidos ao Ministério da 

Administração Interna (MAI), entidade competente para proferir a decisão, ficando apenas a 

cargo da Câmara Municipal a sua instauração e instrução. Neste sentido, instauramos, 

instruímos e proferimos a proposta de decisão de onze processos que enviámos para o MAI.  

No que se refere à Gestão de Contraordenações, em Junho de 2015 foi implementado e 

colocado em funcionamento o sistema informático adquirido pela Câmara Municipal, designado 

“S.C.O.G. – Gestão de Contraordenações”, e foi dada a respetiva formação aos seus utilizadores 

pela empresa “ANO”.  

Na sequência da adopção desta importante ferramenta administrativa, foram introduzidos no 

respectivo sistema informático e movimentados todos os processos de contraordenação 

referentes aos anos de 2014 e de 2015, nomeadamente com a audição dos arguidos e inquirição 

de testemunhas, correspondendo a um total de 62 processos de contraordenação. 

Existem actualmente um total de 140 processos de contraordenação pendentes, respeitantes 

aos anos de 2011 a 31 de Dezembro de 2015, que se encontram a aguardar legalização no 

sector de obras ou decisão no sector das contraordenações. 

Quanto aos processos de execução fiscal respeitantes à cobrança coerciva de quantias não 

pagas pelos munícipes no âmbito dos serviços de abastecimento de água e saneamento e ainda 

no que se refere aos serviços de limpeza de fossas sépticas, registou-se a entrada de 146 novos 

processos de execução fiscal, tendo sido pagos e arquivados 86 processos. Tendo em vista a 

cobrança coerciva dos restantes 153 processos pendentes, foram enviadas notificações aos 

Bancos existentes no Concelho e Concelhos limítrofes, ao Centro Nacional de Pensões e à 

Segurança Social, com vista à penhora de saldos bancários, pensões de reforma ou vencimentos 

susceptíveis de penhora.  
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Foi, ainda, deduzida uma oposição a uma das execuções, que foi remetida ao Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Penafiel, para ulterior decisão. 

Como balanço e perspectivando o ano de 2016 - tendo como ponto de partida alguns dos 

elementos estruturantes atrás enunciados -, é de sublinhar a necessidade de se proceder à 

revisão do Regulamento conexo ao Plano Director Municipal, a desenvolver num período de 

sensivelmente meio ano, a actualização do Plano de Urbanização da Vila de baião, ou o início, 

a curto prazo, o processo de alteração e expansão do Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Baião. 
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1.7. Ambiente e a Gestão do Armazém Oficinas 
e Viaturas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiência e racionalização são duas 
linhas de acção que orientam os eixos 
do Sector do Ambiente e a Gestão do 
Armazém Oficinas e Viaturas. Por um 
lado, procuram-se eficiência energéticas 
que conduzam a poupanças na factura 
do consumo de electricidade e, por 
outro, eficiências ambientais ao 
promover a redução da pegada 
ecológica do município de Baião, o mais 
verde do Distrito do Porto. 

 

Também na área da salubridade do 
espaço público, na importante acção de 
recolha de resíduos sólidos tem a 
autarquia vindo a promover um 
conjunto de acções 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. 

 

Por sua vez, o serviço de 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 adopção dos animais em 
cativeiro, humanizando uma situação na 
qual os animais capturados se destinavam 
a abate.  
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A actuação do Pelouro do Ambiente tem tido uma actuação fundamental na vertente dos 

resíduos sólidos urbanos, numa política de centrada nos pressupostos e práticas que garantam 

um serviço de limpeza do espaço urbano  de qualidade, garantindo a recolha de resíduos 

indiferenciados em todos os lugares do concelho, assente numa colocação estratégica de 

contentores nos locais onde seja articulável para o maior número de residentes sempre tendo o 

enfoque no número face aos utilizadores e a distância às residências que pretendemos servir.  

Desta forma, a sistematização dos serviços nesta área de actuação fundamentam-se em três 

eixos: 

 
Durante o ano 2015 foi efetuado o mapeamento com recurso a uma acção de 

georreferenciação sistemática e abrangente de todos os contentores de resíduos indiferenciados 

com o objetivo de modernizar e conhecer melhor o serviço, a dispersão dos contentores e 

respetivas distâncias às habitações. Desta forma, foi possível confirmar o número e estado de 

conservação dos 1240 contentores na via pública, assim como, a sua respectiva localização, 

acção que possibilita ganhos ao nível da eficiência e qualidade de tratamento do serviço.  

Como forma de garantir a salubridade do espaço público, e no seguimento das acções 

encetadas nos anos anteriores, procedeu-se à limpeza e desinfeção dos referidos contentores 

através de contratação de serviços externos que abrangia um universo de 1539 contentores. 

Elemento importante na racionalização e eficiência dos serviços é a aquisição, prevista para 

o de 2016, de uma viatura de recolha de resíduos indiferenciados de pequenas dimensões e com 

um sistema de compactação incorporado, para suprir as limitações das viaturas e sistema 

actualmente existente e, desta forma, permitir dar resposta às necessidades dos serviços.  

Neste sector, estão ainda previstos para o ano de 2016, um conjunto de medidas que 

procuram responder às exigências legais publicadas, e que implicam a atualização do 

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos, assim como a respectiva estruturação tarifária.  

Ao nível da eficiência energética foram implementadas diversas soluções de eficiência 

energética nos Pavilhões Desportivos e Piscinas Municipais Cobertas, com o objetivo de reduzir 

os consumos de energia, promovendo ganhos significativos ao nível da poupança e da redução 

da pegada ecológica do município, acompanhado pelo processo de certificação energética dos 

edifícios municipais. 

 

 

- Apostar na prevenção e redução da produção de resíduos, disponibilizando mais e 

melhores serviços de recolha seletiva à população, efetuar a recolha de “monstros 

domésticos”;  

- Apostar em campanhas de sensibilização;  

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

 



 

55 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

No final de 2015, as acções na promoção de uma maior eficiência energética incidiram sob a 

iluminação pública, que sofreu uma remodelação acentuada, com a substituição de 626 

luminárias LED que garantem maior poupança, e maior luminosidade e menores emissões 

poluentes. Esta substituição foi realizada, principalmente, nos locais identificados como de maior 

consumo energético, nomeadamente, as vilas de Baião e Santa Marinha do Zêzere e o centro 

urbano do Gôve. Com esta medida de eficiência energética foi possível reduzir em 

aproximadamente 50% a potência instalada nos equipamentos intervencionados, contribuindo 

para o duplo propósito de uma poupança económica e ambiental. 

 

 
No referente ao serviço de captura de canídeos errantes, durante o ano 2015 os serviços 

municipais efectuaram obras de requalificação no Abrigo existente nos armazéns municipais, de 

forma a permitir albergar um maior número de canídeos e adequar o espaço aos requisitos 

Câmara de Baião continua a investir na eficiência energética 

JÁ INICIOU A REMODELAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

O Município de Baião iniciou, a 10 de dezembro, a remodelação da rede de iluminação pública em alguns 
pontos do concelho que passará a utilizar a tecnologia LED. 
A intervenção, nesta primeira fase, está a ser efetuada nas vilas de Baião e de Santa Marinha do Zêzere e 
no centro urbano do Gôve e contempla a substituição de 626 luminárias incandescentes por LED. 
Segundo o presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira "esta é mais uma medida que se 
enquadra na nossa estratégia de desenvolvimento, desta vez na linha das boas-práticas preconizadas para 
a eficiência energética". "Para além da poupança nos consumos energéticos, a nova tecnologia vai 
proporcionar uma maior qualidade do serviço, contribuindo para o aumento da segurança viária", 
argumentou Paulo Pereira. 
Trata-se de um investimento de 236 mil euros por parte da Câmara Municipal de Baião, referente à aquisição 
e colocação das luminárias, aos estudos técnicos e projeto, sendo o valor comparticipado a 85% por fundos 
comunitários através do Fundo de Coesão - Programa Operacional de Valorização do Território (POVT). 
De referir, contudo, que na linha daquilo que é preconizado pelos Contratos de Partilha de Poupança que 
enquadram as candidaturas deste tipo, o Município de Baião irá ter que transferir nos próximos 57 meses 
um valor total que ronda os 107 mil euros para o Fundo de Eficiência Energética (FEE). 
 
POUPANÇA ATRAVÉS DA INOVAÇÃO 
 
Paulo Pereira recordou outros investimentos realizados na mesma linha por parte do Município de Baião, 
como sejam a instalação, em 2014, de diversos sistemas e soluções de eficiência energética nos Pavilhões 
Desportivos e Piscinas com o objetivo de serem alcançadas reduções de consumos energéticos de entre 
12 e 38 por cento, consoante os equipamentos municipais em causa. 
Na Piscina Municipal Coberta, foi instalado sistema de iluminação mais eficiente e construída uma central 
com uma caldeira de biomassa abastecida a "pellets" de madeira (um tipo de lenha produzido a partir da 
reutilização de serragem), que substituiu a antiga caldeira que funcionava a gás. Para tirar mais partido das 
energias renováveis foram colocados painéis solares, tendo ainda sido aplicadas "coberturas do plano de 
água" amovíveis para reter o calor. Para um melhor controlo dos gastos energéticos da piscina, foi instalado 
um Sistema de Controlo e Monitorização de Energia, que permite analisar os gastos do edifício com maior 
detalhe. 
Estes investimentos envolveram ainda o Pavilhão Multiusos e o Pavilhão Desportivo de Santa Marinha do 
Zêzere. No primeiro foi instalado um novo sistema de iluminação, complementado por uma solução de 
painéis solares para o aquecimento da água dos balneários; o segundo recebeu um novo sistema de 
iluminação e uma caldeira de biomassa abastecida com "pellets" de madeira. 
De referir ainda, a existência de candidaturas, na área de eficiência energética, elaboradas a nível municipal 
e intermunicipal para as quais se aguardam o resultado final. 
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regulados para este tipo de espaço. É de sublinhar a dificuldade em dar resposta a todos os 

pedidos de captura que chegam aos serviços da autarquia. No entanto, atualmente, existem no 

abrigo 27 canídeos disponíveis para adoção. De referir que durante o ano 2015 foram adotados 

oito canídeos.  

  

Gestão do Armazém Oficinas e Viaturas 
 

A secção de transportes passou por uma reorganização por forma a ser possível ter um 

responsável sempre disponível no horário compreendido entre as 07:00 até às 17:00 horas, 

assim como, através da introdução de melhoramentos da aplicação informática de registo de 

viaturas por forma a permitir um maior conjunto de dados quanto ao registo de serviço de cada 

viatura. 

Por sua vez, também o funcionamento organizacional da oficina sofreu alterações, tendo sido 

alterados os horários dos funcionários e alargado o seu período de funcionamento. Desta forma, 

conseguiu-se garantir a abertura da oficina das 07:00 até às 17:00 horas, ficando, assim, coberto 

todo o período de atividade do Município. 

Ao nível das despesas com a manutenção de viaturas, esta foi durante o ano de 2015, de 

159.063,58 euros, ligeiramente superior ao do ano passado no qual houve um aumento de 

17.909,87 euros. Por sua vez, a despesa com o combustível foi de 176.985,05 euros, o que 

representa uma redução de 20.242,91 euros, relativamente ao ano anterior.  

Finalmente, no que respeita ao armazém, o espaço coberto destinado a stock de material, foi 

divido em duas áreas específicas, estando a zona com o material de águas e saneamento 

alugado às Aguas do Norte. Com esta alteração, reduziu-se também os processos 

administrativos de entrega de material do armazém, pelo que se deslocou um colaborador para 

a secção do património. 
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1.8. Assuntos Económicos, Contratação Pública 
e Aprovisionamento e Património Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Missão do Pelouro consiste numa 
acção tendente a partilhar o 
conhecimento e a experiência adquirida 
ao longo dos tempos pelos seus técnicos 
e sistematizar uma estratégia para atrair 
projetos que contribuam para a criação 
de emprego e para o desenvolvimento 
de Baião. 

Por outro lado, o objetivo primordial 
assenta na atração de investimento 
empresarial, a manutenção do 
investimento já realizado no nosso 
Concelho, a dinamização e 
aprofundamento de medidas de 
promoção do tecido económico local 
previamente implementadas pela 
Câmara Municipal de Baião. 
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O Município de Baião ao longo dos últimos nove anos desenvolveu e implementou políticas 

estratégias na área económica de grande relevo para o concelho; exemplo disso são a 

qualificação e formação das pessoas, a promoção do Município através dos media com vários 

programas a partir de Baião, as feiras de promoção dos produtos locais, feira do cozido e fumeiro, 

feira do anho assado, a feirinha semanal, a Quinta do Mosteiro de Ancede, a Porto de Baião, o 

Centro Hípico, a recriação histórica (Foral), o premio da raça arouquesa, qualificação profissional 

que acompanham a nova dinâmica nos setores do alimentar e do turismo. Estas são hoje e 

continuarão a ser no atual mandato os eixos da estratégia de desenvolvimento económico 

municipal. 

Estes são alguns exemplos do que foi feito pela Camara Municipal nos três últimos mandatos, 

e que hoje servem de base para podermos avançar com novas medidas. 

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

CLDS, Cooperativa Agrícola, Adega Cooperativa e outras Associações/Entidades. 

Em parceria e cooperação com a AGAVI (Associação para a Promoção da Gastronomia e 

Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade), no âmbito do projeto Aldeia do Futuro, está a ser 

realizado um trabalho, no sentido de: 

 Criar uma Organização de Produtores (entidade privada), com o objetivo de apoiar e dinami-

zar a produção dos produtos regionais, o armazenamento e a distribuição; 

 A Associação de Produtores comportar: áreas administrativas das várias sub OP´s, áreas de 

negócios, centro de incubação para empresas, atelier de design e comunicação, área muse-

ológica do vinho e outros; 

 Constituir o processo de certificação dos produtos locais de Baião; 

 Os produtores de Baião, integrarem a Organização de Produtores, para que seja possível 

definir estratégias e formas de fomentar a divulgação, promoção e comercialização dos pro-

dutos. 

A Organização de Produtores, terá entre outras, as seguintes caraterísticas: 

 Será constituída por diversas sub OP´s (Organizações de Produtores das diversas áreas 

de atividade) e outras entidades públicas e privadas, que pretendam ser parceiras; 

 As entidades parceiras e as sub OP´s, serão associados que pagam uma quota anual; 

 As Organizações de Produtores, distribuem-se pelas atividades: vinhos, fumeiros, ovinos 

e caprinos, produtos agrícolas, frutícolas, cogumelos, ervas aromáticas e chãs, doces, 

licores, área florestal e outros; 

 As entidades parceiras serão por exemplo, o Município de Baião, AEB, AGAVI, Univer-
sidades, Institutos Politécnicos, Dólmen, Outras Entidades Públicas e Privadas; 

Em cooperação com a Direção da Adega Cooperativa e a AGAVI, pretende-se criar as 

condições necessárias para que a Organização de Produtores funcione nas atuais instalações 

da Adega Cooperativa, no Gôve. 
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Pecuária 

Deu-se o aprofundamento das medidas de apoio aos produtores e criadores continuámos 

alargando o prémio atribuído à raça arouquesa a outras raças nascidas e criadas no nosso 

território visando a promoção de uma estratégia de fomento à criação de gado ovino e caprino, 

articulada com os setores dinamizadores da restauração e da gastronomia local. 

 

Desenvolvimento Económico e Empregabilidade 

Apoiou-se a implementação de investimentos no município, nomeadamente:  

Empresa na área do Calçado – Contagious Prodigy, Lda., iniciou a sua atividade em Baião 

em Novembro de 2014, com 23 colaboradores (cidadãs e cidadãos) baionenses. A empresa tem 

atualmente trinta colaboradores, fruto do aumento do volume de encomendas e da qualidade da 

mão-de-obra dos colaboradores e da disponibilidade dos mesmos para o trabalho. É um sinal 

muito positivo para o nosso concelho. 

Empresa Têxtil e de Confeção de Vestuário – Paula Borges, Lda., instalou uma unidade fabril 

na Zona Industrial de Baião. Para o efeito o Município de Baião, criou todas as condições para 

que a empresa se instalasse em Baião. O Município procedeu à aquisição de um pavilhão na 

Zona Industrial, que à posteriori arrendou à referida empresa. 

A empresa iniciou a atividade em Novembro de 2015 com dezasseis colaboradores, 

atualmente tem já 23 colaboradores e pretende aumentar esse número, tendo em consideração, 

como oportunamente referiu a Administradora da Empresa, o aumento do volume de 

encomendas, a qualidade e disponibilidade para o trabalho demonstrado pelos colaboradores. 

Várias empresas dos setores do calçado, têxtil, ecoturismo, agrícola, produtos transformados 

e outras, têm mostrado interesse em investir em Baião. Há a necessidade de serem criadas 

condições para atender às solicitações e propostas dos investidores que nos procuram e 

pretendem instalar-se em Baião. Para o efeito, o Município de Baião, já negociou com os 

proprietários de algumas propriedades/terrenos. Aguarda-se, no entanto, por um parecer e 

autorização das entidades oficiais e competentes, para que seja possível proceder à 

infraestruturação da que consideramos a segunda zona industrial de Baião, para que seja 

possível criar as condições necessárias e desejáveis a todos os que decidirem investir no 

Concelho de Baião. 

O Município de Baião assumiu o compromisso de cooperar com o Centro Empresarial do 

CLDS e, com o apoio da Associação Empresarial de Baião (AEB) e da Escola Secundária, evoluir 

no sentido do CLDS continuar a ser um espaço que valorize a inovação, a criatividade e que se 

estabeleça como um interface de transferência de conhecimento entre as universidades, os 

politécnicos, os centros de investigação e o nosso tecido social, produtivo e empresarial.  

A Vereação dos Assuntos Económicos, durante o ano de 2015, adotou estratégias e iniciativas 

que têm conduzido ao desenvolvimento económico, à empregabilidade, bem como à promoção 

do Concelho de Baião. 
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Atividades desenvolvidas pela Vereação dos Assuntos Económicos 
 
No decorrer do ano de 2015 a Vereação dos Assuntos Económicos, desenvolveu várias ações 

ligadas aos setores empresarial, associativo, cooperativo e social, das quais se destacam: 

 Acordo de Cooperação estabelecido com a AGAVI, entidade que se dedica à promoção 

da gastronomia e vinhos, produtos regionais e Biodiversidade; 

 Reuniões com a AGAVI, projeto “Aldeia do Futuro”, com o objetivo de trabalhar em 

conjunto na criação de comunidades rurais autossustentáveis, com espirito comunitário, na 

partilha de meios, técnicas, ferramentas, recursos humanos, atitudes, saberes, eventos/festas 

e outros; a criação de uma incubadora para formar, informar e dinamizar o espirito empresarial 

local.  

Esta infraestrutura permitirá a captação de financiamento no âmbito do novo quadro 

comunitário, tendo estabelecido parcerias com as Universidades (UTAD e Minho) e com o 

Instituto Politécnico do Porto. Estabeleceram-se contactos com a CAP (Confederação 

Agricultores de Portugal), na área da formação e investimentos, para a qualificação, 

conhecimento e formação de jovens, assim como para se estabelecerem parcerias com 

empresas de distribuição, promoção das marcas e certificação dos produtos, criando a ideia 

de comunidade e interligar a área agrícola com o turismo; fixar os jovens no interior; aproveitar 

os recursos endógenos da região; e promover a marca “Baião”. 

 CIM – TS – decorreram reuniões sobre: o projeto “TâmegaSousaEmpreendedor”; conferências sobre Empreende-

dorismo Cultural e Turismo; participação na feira no Luxemburgo; Rede de Cooperação Ins-

titucional de Apoio à Atividade Económica;  

- A CIM em cooperação com o Município de Baião organizou: 

Apresentação pública em Baião da rede de empreendedorismo a toda a comunidade; 

A organização do Roteiro de Visita – Comitiva do Banco Europeu do Investimento e Eco-

nomia Social; 

 AEB – Associação Empresarial de Baião – cooperação em vários domínios e áreas do 

empreendedorismo (disponibilidade concedida pela Câmara Municipal à AEB, para a instala-

ção do Balcão do Empreendedor nas suas instalações), bem como na realização de eventos 

em Baião;  

 Cooperação com Associações com sede em Baião – reuniões ao longo do ano com várias 

associações, para apoiar e cooperar na disponibilidade de espaços para instalarem as suas 

sedes. Formalizar convites para estarem presentes em eventos gastronómicos a promoverem 

os produtos dos seus associados. Disponibilizar locais para que associações como por exem-

plo a BAGA que tem um acordo de cooperação com o Município de Baião, organizassem 

workshops, bem como o apoio técnico para aconselhamento, entre outros apoios e disponi-

bilidades; 
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 Cooperação com os produtores de Baião das áreas dos vinhos, fumeiro, restauração, fru-

tícolas, 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, evento - 

Porto.come que decorreu na Alfândega do Porto; e Portugal Agro/Fil em Lisboa; 

 ACRIBAIMAR – cooperação com esta entidade no subsídio de ovinos e caprinos. O valor do 

subsídio a pagar é o custo da sanidade animal, ou seja, 3,00 euros por animal; 

 Quinta do Mosteiro de Ancede – instalação de estufas para permitir o aumento da rentabi-

lidade, produção e culturas diversas ao longo do ano. Acompanhamento dos trabalhos que 

estão a ser realizados com a implementação de novas culturas e o envolvimento das várias 

pessoas que prestam serviços na requalificação da Quinta; 

 Formação Profissional – Agrupamentos de Vale de Ovil; Eiriz / Ancede e Sudeste de 
Sta. Marinha – no âmbito dos cursos vocacionais para a agricultura – desenvolvimento da 

componente prática na Quinta do Mosteiro de Ancede.  

O Município de Baião continua a criar todas as condições para que os alunos destes agrupa-

mentos de escolas desenvolvam a componente prática na Quinta do Mosteiro de Ancede. A 

Quinta não serve apenas para a produção agrícola, ou seja, permite também o desenvolvi-

mento de atividades pedagógicas, aprendizagem, investigação e experimentação, servindo 

de complemento à componente teórica da formação. 

 Visitas à Quinta do Mosteiro de Ancede – alguns municípios continuam a mostrar interesse 

em conhecer o trabalho que está a ser realizado, enviando técnicos para visitarem a Quinta 

e tomarem conhecimento dos processos adotados no desenvolvimento agrícola.   

 Visitas a Restaurantes e outras Entidades no Porto – efetuaram-se vários contactos com 

a restauração e casas de gourmet da área metropolitano do Porto, para a promoção e venda 

de produtos regionais de Baião. 

 Porto de Baião – cooperação com a Associação na promoção e venda de produtos de Baião 

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

do Porto, organizados pelo Município de Baião. 

 Evento gastronómico e de produtos regionais de Baião, que decorreu no Porto “Sabe-
res e Sabores de Baião no Porto” – reuniões com o Diretor do IEFP no Porto, para tratar 

da cedência do espaço e da logística para o evento dos “Saberes e Sabores de Baião” orga-

nizado pelo Município de Baião naquela cidade. Acompanhamento e apoio permanente a 

todos os envolvidos no evento. 

 Reuniões com a Restauração de Baião - produtores de Fumeiro e outros produtos de Baião, 

para uma análise conjunta sobre o desempenho dos mesmos nos eventos. Também foram 

preparados os eventos futuros.  
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 Participação no Workshop de Networking Tecnológico Empresarial, que decorreu em 
Castelo de Paiva. Apresentação e divulgação de novas formas inovadoras de produzir, pro-

mover e divulgar os produtos da região. 

 Presença na Gala da entrega de prémios de empreendedores que decorreu na Casa das 
Artes em Felgueiras em Felgueiras, no âmbito do concurso realizado pela CIM-TS - Prémio 

Tâmega Sousa Empreendedor: “Onde as Ideias se Concretizam”. 

 Feira Internacional do Luxemburgo – em cooperação com CIM-TS, preparar toda a logís-

tica, reuniões com os produtores e efetuar a gestão documental dos processos dos produtores 

de Baião que estiveram presentes no evento. Produtores das áreas dos vinhos, fumeiro, frutos 

vermelhos, cogumelos e do turismo. 

 Participação no programa da RTP – Portugal em Direto – apresentação e divulgação dos 

produtos locais e gastronomia através da RTP. 

 Apoio e participação na Primeira Gala dos Empresários de Baião. 

 Participação no evento Porto.Come, que decorreu na Alfândega do Porto – estiveram 

presentes os produtores de Baião, nas áreas do fumeiro, cogumelos, ervas aromáticas e vi-

nhos. 

 Processo de concurso público para a exploração do bar e esplanada da Praça D. Ma-
nuel de Castro – procedimentos iniciais (informação preparatória e caderno de encargos 

efetuados). Concurso público terá lugar no primeiro trimestre de 2016. 

 Segunda fase da Zona industrial – com o objetivo de criar a segunda fase da zona industrial 

está a ser realizado um trabalho com as entidades oficiais, para a possibilidade dos terrenos 

serem viáveis e com condições para a implantação de infraestruturas que permitam acolher 

futuros investidores. 

 Reuniões com a Administradora da Empresa Têxtil e de Confeção – Paula Borges, Lda., 

para acertar todos os formalismos inerentes à instalação da unidade de produção em Baião. 

Desde a disponibilidade das instalações, angariação de pessoas para formação na área têxtil 

e confeção para trabalharem na empresa, bem como a organização das entrevistas para a 

seleção das pessoas. 

 Aquisição de pavilhão (lote 6) na zona industrial de Baião, para permitir que a empresa 

de têxtil Paula Borges, Lda., instalasse uma unidade fabril em Baião. Emprega atualmente 23 

pessoas. 

 Reuniões com empresários, nas áreas das indústrias do calçado, produtos transformados, 

têxtil e confeção, ervas aromáticas, agroturismo e ecoturismo, que mostraram interesse em 

investir em Baião. 

 Centro Hípico - Dinamizar e criar melhores condições de acesso e utilização (remodelação 

das zonas de acessos, área envolvente, boxes, picadeiros, bar e outras). Reorganização dos 
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serviços e funcionamento. Realização da prova/corrida de cavalos passo travado. Está tam-

bém a ser desenvolvido um trabalho de promoção e divulgação do Centro Hípico à comuni-

dade. 

 

Promoção do Concelho de Baião (Promoção dos Produtos Locais) 

1. Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa 
O certame contou com a presença de catorze produtores de fumeiro e seis unidades de 

restauração, que escoaram em forma de produto ou de refeições, muitos dos enchidos 

produzidos no território concelhio ao longo do ano: foram confecionadas no recinto e nos 

restaurantes na Vila de Baião e nos situados nas imediações da mesma, cerca de oito mil 

refeições e vendidas doze toneladas de fumeiro (vendas diretas aos visitantes da feira e fumeiro 

utilizado pelos restaurantes na confeção do Cozido à Portuguesa). Foram escoadas oito mil 

garrafas de vinho de Baião.  

Houve espaço para os pequenos vendedores e para a promoção da laranja da Pala 

transformada em sumo, dos licores, das compotas, das amêndoas, dos chocolates, e dos 

diversos doces, assim como do biscoito da Teixeira e da broa de milho. 

O Município promoveu este evento nos órgãos de comunicação: locais, regionais e nacionais. 

Destaca-se a realização do programa de televisão da SIC “Portugal em Festa”  

 

2. Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno 
Evento que visa a promoção da gastronomia e dos vinhos locais, concretamente o Anho As-

sado com Arroz do Forno. Ao longo dos três dias de festival, foram servidas perto de 2.200 

refeições no recinto do evento, a que se juntaram perto de 1.800 refeições servidas pelos res-

taurantes situados nas imediações do festival. Estas refeições foram acompanhadas por 3.400 

garrafas de vinho produzido em Baião. 

A doçaria regional totalizou 165 quilos, foram escoados 120 quilos de biscoito da Teixeira e 

270 quilos de Broa, 80 unidades de queijo, 70 unidades de compota, 100 garrafas de licor e 750 

de laranja da Pala transformada em sumo e, na área do artesanato 80 bengalas de Gestaçô. 

Destacou-se a realização do programa “Terra-a-Terra” da TSF. 

 

3. Saberes e Sabores de Baião no Porto 
Em 2015, realizou-se a II edição da iniciativa “Saberes e Sabores de Baião”, no Porto. Para 

além da divulgação da gastronomia baionense, confecionadas pelos restaurantes baionenses 

Pensão Borges, Casa do Almocreve e Fonte Nova, houve um espaço dedicado à  participação 

de produtores de vinhos verdes de Baião, da broa de milho, dos citrinos da Pala, do biscoito da 

Teixeira, do fumeiro local e da doçaria regional mas também de  outros produtos que têm 

conquistado dimensão no concelho: os chás e as ervas aromáticas, as compotas, os produtos à 

base de cogumelos, o azeite aromatizado, os queijos, o mel, as castanhas, entre outros. 

Os saberes e sabores de Baião foram representados não apenas por estes produtores, mas 
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também pelas atuações de vários agrupamentos que animaram o recinto. 

 
Festividades 
 
1. Festas Concelhias e em honra de S. Bartolomeu (19 a 25 agosto) 

Ao todo foram perto de duas dezenas de acontecimentos os que deram corpo às festas, que 

marcam o ponto alto do verão em Baião e privilegiam as tradições locais e a participação dos 

baionenses e que se constitui como um momento alto na divulgação de Baião nas suas mais 

diversas vertentes: do folclore ao artesanato e o concurso de Gado Arouquês. A cultura teve lugar 

de destaque com géneros musicais para todos os gostos (orquestra, fado, cante alentejano, 

popular, folclórica). Promoveu-se, pela a primeira vez em Baião, uma Corrida de Cavalos em 

Passo Travado, no Centro Hípico de Baião. Destaque, por fim, para dois desfiles: um dedicado 

aos trajes da Recriação Histórica e o já habitual Moda Baião. 

Destaca-se a realização, no dia 20 de agosto, do programa da RTP “Verão Total”. 

 

 

 

 
  



 

65 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

1.9. Cultura e Património Cultural e Turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Património de uma comunidade 
representa uma ligação intemporal pela 
memória de um território e pelos afectos 
das suas gentes.  
 

Importa saber valorizar, conservando, 
estudando e divulgando as marcas 
daqueles que, no passado, abriram o 
caminho do presente. 
 

A missão do Sector da Cultura, Património 
Cultural e Turismo estrutura-se na 
preservação dessa memória e na acção 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”. 
 

O potencial histórico, cultural e 
paisagístico do município de Baião, 
permitem a valorização do Turismo, como 
actividade de valor acrescentado para o 
desenvolvimento sustentável do concelho. 

Um território não pode ficar fechado sob 
si mesmo, guardando as suas joias. Pelo 
contrário: deve ter a generosidade de as 
saber estruturar, promovendo e 
divulgando uma programação cultural e 
turística que potencie a sua partilha de 
forma universal. 
 

O trabalho desenvolvido pelo sector, 
privilegia a componente pedagógica e a 
captação e formação de públicos mais 
jovens: as iniciativas destinadas aos mais 
jovens, alunos do ensino pré-escolar, 
básico e secundário que, ao longo do ano, 
destacam-se nas actividades em balanço.  
Ao longo do ano trabalharam-se diversas 
propostas de vária índole que permitiram 
o contacto prático com a cultura e saberes 
ancestrais que caracterizam esta terra. 
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O sector da Cultura e Património Cultural assentou a sua acção na divulgação sustentada do 

património baionenses, tendo desempenhado um papel de destaque em parte dos eventos 

estruturantes do concelho. Entre o trabalho desenvolvido destaca-se as iniciativas destinadas 

aos mais jovens, alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário que, ao longo do ano, 

encontraram motivos e propostas diversas e de vária índole para contactar com a cultura e 

saberes ancestrais que caracterizam esta terra. Por outro lado, um outro conjunto de iniciativas 

e eventos estruturaram-se para satisfazer os residentes e captar visitantes, tendo o sector 

procedido a uma programação cultural a mais assertiva, diversificada e eclética por forma a 

chegar a um público o mais vasto possível.  

 

1. Atividades do Museu Municipal 
 

1.1. Visitas Orientadas ou Visitas Roteiro 
Os serviços têm estruturados um conjunto de Visitas Orientadas ou Visitas Roteiro ao 

património cultural do concelho, nomeadamente: 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, Artesãos de cestas e bengalas e Igreja de Tresouras 

Estando concluída a reestruturação escolar com os Centros Escolares, as visitas ao 

património deixaram de ser propostas em regime de rotatividade e passaram a ser oferecidas, 

ao longo de todo o ano mediante planificação, para todos os alunos do 4º ano de escolaridade 

de todos os Agrupamentos escolares. Da mesma forma, como actividade proposta para os 

alunos do 3º ano de escolaridade realizaram a visita ao artesanato e à Igreja de Tresouras. 

Estas visitas tiveram como público-alvo preferencialmente o escolar (dentro e fora do 

concelho) assim como para o público em geral público em geral. 

No que se refere a alunos de fora do concelho, é de destacar a pareceria com a Fundação 

Eça de Queiroz que nos tem permitido incluir o Mosteiro de Ancede como local de visita 

alternativo. 

 

1.2. Oficinas Pedagógicas 
Foram dinamizadas, ao longo do ano lectivo, diversas Oficinas Pedagógicas de âmbito 

patrimonial, destinadas a alunos do pré-escolar ao 9º ano de escolaridade, que tiveram lugar no 

Museu e/ou nas Escolas, inseridas na disciplina de Oferta Complementar, estruturada em torno 

do património material e imaterial de Baião, incidindo sobre: “A Romanização”, “A Formação de 

Baião”, “O Património Local”, “A Broa Caseira”, “Os Queijinhos”. 

 
       

Actividade A Romaniza-
ção 

A Formação 
de Baião 

O Patrimó-
nio Local 

A Broa Ca-
seira 

Os Queiji-
nhos Total 

Nº participan-
tes 101 95 82 80 34 392 
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Destacamos a Oficina da broa caseira que passou a incluir a realização de um inquérito para 

recolha de informação sobre este património imaterial ao nível da freguesia dos alunos. É uma 

actividade que tem um impacto positivo na comunidade dado o interesse dos mais novos, como 

também dos mais velhos que, orgulhosos das suas/nossas tradições têm participado e 

colaborado com a iniciativa. De facto, o forno e a lenha, para cozer a broa caseira foram cedidos 

por um particular. 

      

1.3.  Visitas Orientadas a sítios de Interesse Patrimonial  
O Museu Municipal continuou a prestar o serviço de orientar visitas ao Museu Municipal, aos 

Monumentos Megalíticos da Serra da Aboboreira e ao Mosteiro de Ancede, sempre que para tal 

é solicitado. A duração das visitas e a forma de orientação são adaptadas aos tipos de grupos, 

de acordo com a faixa etária, nível de ensino e motivação de visita. 

 

 
 

A articulação destas visitas com a Rota do Românico, na ADR Os Caminhos de Jacinto e a 

parceria desenvolvida com a empresa “Transserano” permite incluir na visita ao Mosteiro de 

Ancede uma mostra de artesanato e produtos locais, continuando a incluir a “Prova de Vinhos” 

com o “Biscoito da Teixeira”.  

De destacar o aumento das visitas realizadas ao complexo do Mosteiro de Ancede, tendo 

ultrapassado os sete mil visitantes no somatório de visitas aos núcleos, continuando a atrair 

algum público estrangeiro (2,2%) de vários pontos do Mundo. 

 
Complexo do Mosteiro de Santo André de Ancede 

 
Ruínas do 
Mosteiro 

Igreja 
Centro de Interpre-

tação da Vinha e 

do Vinho 

Capela do Bom 
Despacho 

Total 

Visitantes 2190 175 2449 2544 7358 
% 29,8% 2,4% 33,3% 34,6%  
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1.4. Dia Internacional dos Museus 
O dia foi assinalado com uma visita gratuita aos espaços do Mosteiro de Ancede tendo sido 

usufruída por diversos visitantes, incluindo um grupo de visitantes do “Lions Club” de Coimbra. 

 

1.5. Recriação Histórica de Baião (RHB): “A Cidade e as Serras” 
A Recriação Histórica de Baião associou-se ao “Maio Cultural”, organizado pela freguesia de 

Ancede, no sentido de captar público para o evento principal nos dias 20 e 21 de junho na vila 

de Baião, tendo preparado no dia 02 de maio uma Mostra Histórica de promoção, em parceria 

com a comunidade local sob o título “Ancede - O Mosteiro, Uma História”.  

A iniciativa contou com 120 participantes que deram corpo a este tema, tendo apresentado 

ao público várias cenas integradas numa recriação cénica: entrega das rendas pelos foreiros aos 

cónegos regrantes de Santo Agostinho, cujos pagamentos foram interrompidos por chegada da 

comitiva real que depois de um breve descanso, foram recebidos em festa pelos cónegos, 

caseiros e artesãos locais. 

Esta festa contou ainda com a animação musical do grupo “Ecoum”, com a presença da 

Companhia de Teatro do Nordeste “A Filandorra” que utilizou o fontanário como palco do “Auto 

da Barca do Inferno”, e com o Grupo Viajantes no Tempo que para além de apresentaram várias 

rábulas, assim como alguns dos grupos da Recriação Histórica de Baião dos últimos anos como 

as “Lavadeiras” de Frende e alguns elementos da ACUL de Loivos da Ribeira que apresentaram 

a peça do “Arremedilho”. 

      O evento principal ocorreu nos dias, 20 e 21 de Junho de 2015, na vila de Baião, e teve 

como tema agregador o tema de “A Cidade e as Serras”. 

A dicotomia entre o litoral e o interior, a capital e a província, a dependência do consumo e a 

vida simples do campo que será evidenciada na Recriação Histórica tem a sua fonte de 

inspiração no escritor Eça de Queiroz que nasceu em 1845 e foi o autor de "A Cidade e as 

Serras", uma obra atual e intemporal. Este conceito foi transversal e aglutinador para as 

diferentes épocas recriadas no evento: a romanização, o medieval e o século XIX 

Na Romanização, a chegada dos Soldados do Império Romano ao território; na Idade Média, 

a chegada dos Inquiridores a Baião e a inauguração do Telégrafo em Baião foi a cerimónia solene 

de encerramento da Recriação Histórica de Baião. Para a dinamização destes espaços foram 

construídos espaços cénicos, como a quermesse, a tasca, um novo arco e a parte frontal de um 

palco. Foram ainda construídos novos “letreiros” para cada um destes espaços assim como para 

a estação telegráfica.  

No dia 20 junho o evento decorreu das 10h00 às 24h00, e 21 de junho das 10h00 às 19h00, 

cujo términus foi assinalado pelo cortejo formado por todos os participantes e por outros que se 

quiseram associar apenas a esta iniciativa como alguns munícipes que se inscreveram a título 

individual, alunos e professores dos Centros Escolares de Ovil e de Eiriz, encarregados de 

educação, a Banda de Sta. Marinha do Zêzere e a Santa Casa da Misericórdia. Esta última 

também colaborou no evento, integrando o cortejo das oferendas, um dos momentos cénicos 

que ocorreu no espaço dedicado ao século XIX. 
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No evento participaram 375 figurantes e músicos (200 atores, 132 figurantes e 43 elementos 

que participaram na animação musical) e ainda 36 artesãos locais e exteriores. A comunidade 

local participou no evento com bastante empenho com envolvência diferenciada e também 

distinta. 

 

 
1.6. Desfile de trajes da Recriação Histórica de Baião 
No dia 20 de Agosto decorreu o Desfile dos Trajes da Recriação Histórica de Baião que integrou 

o programa das Festas Concelhias e de S. Bartolomeu. Para este evento foram contactadas não 

só os “atores e figurantes” da RHB como também se fez um forte apelo à participação dos 

Ranchos Folclóricos de Baião, às juntas de freguesia que colaboraram não só ao nível das 

inscrições como em cedência de transporte para o ensaio e para o dia do desfile, assim como os 

encarregados de educação da OBER. Neste desfile participaram cerca de 160 pessoas. 

 

Obra imortal “A Cidade e as Serras”, de Eça de Queiroz, vai ser o cenário das ruas de Baião a 20 e 21 junho 

RECRIAÇÃO HISTÓRICA DE BAIÃO 2015 

Após as duas anteriores edições, focadas na época medieval, onde se comemoraram a entrega dos Forais de Baião e 
de Teixeira, a Câmara Municipal de Baião volta a apostar na Recriação Histórica Baião, que decorrerá nos dias 20 e 
21 de junho de 2015, na Vila de Baião, e terá como tema central "A Cidade e as Serras”. 
 Este conceito será transversal e aglutinador nas diferentes épocas que serão recriadas no evento: a romanização, o 
medieval e o século XIX. 
A dicotomia entre o litoral e o interior, a capital e a província, a dependência do consumo e a vida simples do campo 
que será evidenciada na Recriação Histórica tem a sua fonte de inspiração no escritor Eça de Queiroz que nasceu em 
1845 e foi o autor de “A Cidade e as Serras”, uma obra atual e intemporal. Eça, melhor do que ninguém soube inspirar-
se na sociedade que o rodeava e no género humano, para descrever e escrever, sobre relações de conflito e 
desarmonia, que ao longo da história sempre existiram. 
Em cada época, uma efeméride servirá de “eixo” a todas as ações. Na Romanização será a chegada dos Soldados do 
Império Romano ao território; na Idade Média o destaque vai para a chegada dos Inquiridores a Baião e a inauguração 
do Telégrafo em Baião será a cerimónia solene de encerramento da Recriação Histórica de Baião. 
Dar a conhecer a identidade do território e a sua história, é a grande prioridade do município de Baião, através da 
realização deste evento, onde o público poderá contactar de perto com personagens históricas e literárias, adquirir 
o artesanato, saborear a melhor gastronomia local. 
Para este confronto cultural, ao longo de diferentes épocas, a Câmara Municipal de Baião conta com o envolvimento 
das associações, cidadãos baionenses, escolas e juntas de freguesia, esperando-se mais de três centenas de 
participantes para este ano. 
 A animação está garantida com a música, teatro, falcoaria, tasquinhas, bailias e folias, pelos três espaços: o Romano, 
o Medieval e o século XIX. No dia 20 junho esta animação será das 10h00 às 24h00, na Vila de Baião e a 21 de junho 
das 10h00 às 19h00, hora do encerramento com o cortejo que envolverá a comunidade local. 
Os Bastidores 
Os preparativos para a terceira recriação histórica de Baião começaram há meses, tarefas em que participam 
centenas de residentes e colaboradores da autarquia, ocupados na preparação de trajes, cenários e representações. 
Costureiras, carpinteiros e pintores são as profissões mais procuradas para a preparação do evento. 
A Câmara Municipal de Baião conta já com mais de 1 200 peças no seu espólio de vestuário destinado à Recriação 
Histórica, peças confecionadas por especialistas de Baião. 
A direção artística está a cargo da empresa Panmixia, liderada por José Carretas, que se propôs elaborar um guião e 
dramaturgia onde é realçada a dicotomia entre a cidade e as serras, entre o progresso e a tradição. Coube ainda à 
Panmixia a realização de ações de formação nas áreas de teatro em grupo; expressão corporal e oral; improvisação; 
interpretação e ações de aquecimento, relaxamento e respiração. 
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 1.7. Sala de Estudos e Documentação Dr. Orlando Carvalho 
As comemorações do aniversário de nascimento do Prof. Dr. Orlando de Carvalho realizaram-

se este ano no dia 12 de dezembro em Santa Marinha do Zêzere e contou com intervenções 

evocativas da vida e obra de Orlando de Carvalho por da responsabilidade do Dr. José Teixeira 

de Sousa, bem como da representante da família de Orlando de Carvalho, Dra. Helena de 

Carvalho. 

Foi também apresentado neste espaço o volume “Baião – Em torno de 1800-1910. Poderes 

e dinâmicas, permanências e mutações” de Jorge Fernandes Alves. 

O evento teve ainda um momento musical desempenhado escola “Movimentos e Variações”. 

 

1.8. Coleção “Em torno de Baião: Contributos para a História Económica e Social de 
Baião” 

A equipa do sector colaborou de forma dedicada na edição dos dois volumes que foram 

editados em 2015, nomeadamente na revisão final dos textos, na apresentação de propostas de 

imagens a incluir nos livros, bem como em contactos com privados para a obtenção de 

autorizações para realização de fotografias e de alguns elementos documentais susceptíveis de 

serem incluídos na edição desta coleção. Estes contactos permitiram a cedência de livros antigos 

bem como de algum espólio. 

 
1.9. Coleção Museológica do Museu Municipal de Baião 

O trabalho desenvolvido e descrito no ponto anterior permitiu às técnicas do Museu Municipal 

um contacto mais estreito com os proprietários da Casa de Penaventosa e da Casa de Sequeiros, 

tendo para tal sido possível aumentar o seu acervo. O primeiro cedeu um livro de autoria do Dr. 

Alexandre Cabral e editado em 1920, bem como a cedência para reprodução do livro “Azeredos 

de Mesão Frio” de Carlos Pinto Leme enquanto que a casa de Sequeiros ofereceu um conjunto 

de chapéus e de caixas que pertenceram à família e que datarão dos inícios do Séc. XX. 

 

1.10 Noite de Reis 
A Câmara Municipal de Baião recebeu os grupos que espontaneamente se reuniram na Praça 

do Município, no dia 05 de Janeiro, para cumprirem a tradição dos cânticos da Noite de Reis. 

Participaram onze entidades do concelho: Rancho Folclórico de Ancede, Rancho Folclórico 

"As Ceifeiras de Valadares", a Associação "Os Alegrinhos", Rancho Folclórico "As Cesteiras de 

Frende", Banda Marcial de Ancede, Associação de Concertinas e Bombos de S.Tiago de 

Queimada, Rancho Folclórico de Gestaçô, Associação de Concertinas do Lameirão, Rancho 

Folclórico de Santa Cruz do Douro, Rancho Folclórico de Baião e Escola de Música da Casa do 

Povo de Campelo. 

 
1.11 Encontro Concelhio de Cantadores das Janeiras 
A XXIII edição do evento foi organizada pela União de Freguesias de Ancede e de Ribadouro e 

pela Câmara Municipal de Baião, no Mosteiro de Santo André de Ancede, no dia 31de janeiro.. 
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Este encontro tem como objetivo o fomento da tradição dos Cantares das Janeiras e o convívio 

inter-freguesias do concelho de Baião. Ao todo participaram mais de cinco centenas de pessoas 

oriundas de várias freguesias. 

Os grupos participantes foram: Grupo de Santo André de Ancede; Associação Desportiva de 

Ancede; Rancho Folclórico de Ancede; Associação de Concertinas e Bombos de S. Tiago de 

Queimada; Associação de Concertinas do Lameirão; Grupo da Paróquia de Campelo; Escola de 

Música da Casa do Povo de Campelo; Rancho Folclórico da Associação Danças e Cantares de 

Gestaçô; Rancho Folclórico de Baião; Banda Marcial de Ancede; Associação os Alegrinhos; After 

Scholl e Movimentos e Variações; Rancho Folclórico "As Ceifeiras de Valadares"; Grupo da 

Paróquia de Tresouras e Rancho Folclórico "As Cesteiras de Frende". 

 

1.12. Desfile Concelhio de Carnaval 
Desfile concelhio de Carnaval contou com a participação de vários grupos de treze freguesias 

do concelho de Baião, num total de 500 participantes. 

O evento decorreu nas ruas da Vila de Baião, no dia 15 de fevereiro. 

 

 
2. Intervenções Patrimoniais 
 
2.1. Mosteiro de Santo André de Ancede, Ponto de Esmoriz e Igreja de Valadares 
O Museu Municipal efectuou o acompanhamento das obras levadas a cabo pela Rota do 

Românicos nos imóveis do concelho de Baião, com maior relevo no Mosteiro de Ancede por se 

tratar de uma intervenção na área da arqueologia que revelou importantes elementos do 

património e história do concelho. 

 
2.2. Conservação e restauro de bens móveis e artísticos 

Em 2014-2015, o Museu Municipal contou com a colaboração de dois jovens com o curso 

Profissional de Conservação, durante um ano enquadrados numa candidatura “Estágio 

Emprego”, o que permitiu a realização de várias ações: 

- Limpeza, tratamento, consolidação e registo fotográfico e digital das peças de etnografia do 

Museu Municipal de Baião, incluindo as peças expostas no Centro Interpretativo da Vinha e 

do Vinho do Mosteiro de Ancede.  

- Limpeza, tratamento, consolidação e registo fotográfico das peças de etnografia do Rancho 

Folclórico de Baião. 

- Limpeza, tratamento e registo fotográfico das esculturas do retábulo-mor da Capela do Sr. do 

Bom Despacho, tendo sido elaborada uma ficha de tratamento para cada uma das peças 

intervencionadas. 
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2.3. Exposição do Rancho Folclórico de Baião 
Foi elaborada uma ficha de inventário para cada uma das peças da coleção de etnografia do 

Rancho Folclórico de Baião que serviu de base a uma pesquisa histórica orientada para temas 

de acordo com o conjunto de peças disponíveis. Após essa pesquisa, as peças foram 

selecionadas e foi trabalhada uma proposta para exposição, incluindo imagens para painéis e 

respetivos plintos. Ficou também a cargo dos técnicos da autarquia, em colaboração com 

elementos do rancho, a montagem da Exposição que contou evidentemente com a colaboração 

de elementos. 

  
2.4. “Espaço de Memória” 
Recolha documental, participação em várias reuniões de trabalho com vista à realização de um 

projeto para conceção de um novo espaço que alie o património material e imaterial à cenografia 

e museologia para a dinamização de um polo cultural atrativo que apresente o território de Baião 

e a sua riqueza patrimonial. 

 
2.5. Projeto “Trilhos e Caminhos” 
Este projeto criou uma série novos traçados de BTT e Percursos Pedestres para o concelho 

interligando os existentes, e que passarão a estas disponíveis numa nova plataforma digital. A 

equipa técnica do sector colaborou em articulação com o promotor na execução do projeto.  

 
3. Atividades da Biblioteca Municipal 
 

3.1. Ateliês temáticos 
A Biblioteca Municipal desenvolveu, uma vez mais, ao longo do ano, vários ateliês temáticos, de 

acordo com as festividades tradicionais, nomeadamente:  

- Carnaval (16 e 19 de fevereiro): Representação de uma estória criada pelas crianças, 

elaboração de uma máscara de Carnaval e jogos didáticos. 

- Páscoa (1 e 2 de abril): Apesar da divulgação, não houve inscritos. 

- Natal (22 de dezembro): Sessão de leitura de uma estória natalícia, representação da estória 

pelas crianças, elaboração de decoração para a árvore de Natal do espaço juvenil com 

ilustrações da estória. 

 

3.2. Jornadas Literárias Ler (n)O Douro com Eça de Queiroz  
No dia 11 de Abril a BMB participou na organização das Jornadas Literárias Ler n(O) Douro que 

decorreram no Auditório Municipal e na Fundação Eça de Queiroz. A iniciativa foi desenvolvida 

no âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares, estando envolvidos alunos, professores e auxiliares 

de ação educativa dos três Agrupamento escolares que apresentaram os trabalhos realizados 

sobre o escritor Eça de Queiroz. 



 

73 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

O sucesso da iniciativa foi aferido pela variedade e qualidade dos trabalhos apresentados, e que 

motivou o lançamento do repto por parte da então vereadora da Educação de ser organizado 

uma Mostra em Baião deste projeto que também foi desenvolvido em outros concelhos. 

 

3.3. «Semana da Leitura» (12, 13 e 14 de agosto) 
A iniciativa «Quinta da Leitura» foi, em 2015, substituída pela designação «Semana da Leitura», 

sendo que as sessões passam a ser diárias durante uma semana, em vez de serem à 5ª feira 

durante um mês.  

        

3.4. Dia Mundial do Livro 
- A 23 de abril foi promovida uma Palestra sobre a história do livro: sessão realizada com os 5º e 

6º anos da Escola EB 2,3 de Ancede.  

- A 21 e 27 de abril e 4 de maio decorreu uma Visita de turmas da OBER à biblioteca, tendo 

contemplado a leitura de estória sobre o livro e a leitura e ilustração da mesma pelas crianças. 

- A 29 de abril, foi promovida uma visita da Biblioteca Municipal ao jardim de infância da ADEGRIL 

com objectivo similar (leitura de estória sobre o livro e a leitura e ilustração da mesma pelas 

crianças). 

        

3.5. “Sessões de Leitura” 
Ao longo de todo o mês de maio, a Biblioteca Municipal visitou e dinamizou uma série de 

actividades em vários jardins de infância e a turmas do 1º ciclo, que incidiram sobre a 

importância da leitura e na sensibilização ao uso dos serviços da biblioteca. 

 

3.6. Dia Mundial da Criança 
A fim de assinalar o Dia Mundial da Criança, a Biblioteca Municipal apresentou o filme de 

animação «Ruca vai à biblioteca», seguido de uma breve conversa com as crianças sobre o que 

podem ou não fazer numa biblioteca e quais os serviços que a mesma disponibiliza. A sessão 

terminou com a ilustração da estória. 
 

3.7. Férias desportivas 
 A Biblioteca Municipal colaborou com a organização das férias desportivas, realizando sessões 

de atividades com jogos didáticos. 

 

3.8. Mostra do projeto Jornadas Literárias Ler (n)O Douro 
Dinamização desta Mostra, que decorreu no dia 24 de outubro, no Auditório da Escola 

Secundária de Baião e que teve a participação de todos os que se envolveram no projeto através 

das Redes das Bibliotecas escolares dos concelhos de Baião, Resende, Tabuaço, Moimenta da 

Beira e Sernancelhe. Os alunos destes concelhos desenvolveram projetos de literacia 

relacionados com os Escritores Eça de Queiroz, Abel Botelho, Alice Pereira Gomes e Aquilino 

Ribeiro. 



 

74 
 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2015 

O evento contou ainda com a especial participação do Sr. Comissário do Plano Nacional de 

Leitura, tendo-se procedido à assinatura do acordo de colaboração da Rede Concelhia de 

Bibliotecas de Baião. 

  

 

TURISMO 
 

1. Promoção e divulgação Turística 
1.1. Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2015 

O Município de Baião participou na BTL 2015 integrado no espaço da Comunidade 

Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) e no stand do PNTP, no dia 28 de fevereiro, onde 

a qualidade das carnes e dos produtos baionenses foi testada e provada num showcooking, a 

cargo de António José Pinto, vencedor do concurso "Jovem Revoltoso 2014". 

O Município de Baião realizou um programa de animação e de divulgação que contou com o 

agrupamento musical Andarilhos - Projeto Ecoum; Mostra de Produtos Locais; Dramatização do 

episódio de A Cidade e as Serras "Preparação do arroz de favas em Tormes" e "A visita de Eça 

de Queiroz à BTL"; Sorteio de um voucher "Visite Baião" (duas dormidas Quinta da Ermida, prova 

de vinhos e visita à Quinta de Covelas, visita à FEQ e ao Mosteiro de Ancede com prova de 

vinhos); Showcooking e Prova de Vinhos. 

 

1.2. WRC Vodafone Rally de Portugal 2015 
O Município de Baião esteve presente na Exponor de 21 a 24 de maio, a promover as 

classificativas do Rally em Baião uma na Aboboreira e outra no Marão através de um vídeo que 

obteve um sucesso assinalável. 

 

 

TEATRO 

Ao longo do ano marcam presença em Baião várias peças de teatro da Companhia de Teatro 
Filandorra, principalmente às crianças e jovens. A Filandorra – Teatro do Nordeste, Companhia 
Profissional de Teatro*, assume-se no panorama atual das artes performativas em Portugal, 
como um dos grandes condutores do desenvolvimento local e entidade de destaque na 
dinamização e sensibilização cultural das populações do nordeste do país. 

Graças a um protocolo estabelecido com o Município de Baião, a Filandorra tem levado os seus 
espetáculos aos alunos do concelho de Baião. 

As sessões repartiram-se entre os Pelouros da Educação, Cultura e Património e Associação de 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. 

O protocolo de 2015, contou com o desenvolvimento de dez oficinas para a promoção de ações 
de animação cénica com a comunidade, integradas na Recriação Histórica. 
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1.3. I Feira Internacional de Gastronomia e Vinhos no Luxemburgo 
Município de Baião esteve presente de 12 a 14 de junho na I Feira Internacional de 

Gastronomia e Vinhos na LuxExpo, em Kirchberg, Luxemburgo integrado numa iniciativa 

promovida pela CIM-TS. Esta iniciativa que contou com a transmissão em directo do Programa 

“Aqui Portugal” da RTP na tarde de sábado dia 13 e que pretendeu promover e divulgar o território 

do Tâmega e Sousa, os seus produtos endógenos, a sua cultura e saberes ancestrais, bem como 

o turismo. Os vinhos, os cogumelos, os mirtilos, a gastronomia e o fumeiro foram as iguarias de 

Baião dadas à prova no Luxemburgo.  

A representar os nossos produtos estiveram, a Quinta & Casa das Hortas; Quinta da Covela 

- Lima Smith, Lda; Quinta do Ferro & O Restaurante Almocreve; "A Baga" - Associação de 

produtores de pequenos Frutos do Douro; Colheita do Bosque Unipessoal, Lda; António Maria 

Sobra, Lda; e os Fumeiros Amílcar. 

 

1.4. XII Feira do Mundo Rural – Quinta de Bonjoia, Porto de 5,6 e 7 de Junho 
O evento constitui uma oportunidade para divulgar as práticas ancestrais de Baião ao nível 

dos sabores típicos e do artesanato, nomeadamente através das cestas de Frende, das bengalas 

de Gestaçô, do biscoito da Teixeira, do mel, do vinho e da ginja do convento de Ancede, assim 

como dos licores e das compotas de Baião. 

Esta iniciativa é promovida pela Fundação Porto Social e tem como objetivo, divulgar e 

promover a gastronomia, os produtos regionais, a doçaria tradicional, os vinhos, o artesanato, e 

as tradições rurais, proporcionando aos citadinos os saberes e sabores do mundo rural 

 

1.5. XXVI Feira de Artesanato de Baião de 21 a 25 de agosto 
Integrada nas Festas Concelhias e em Honra de S. Bartolomeu, o Posto de Turismo organiza 

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

embora com forte presença dos artesãos locais. Este ano, estiveram presentes cinquenta 

artesãos num total de trinta 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 queijos, os doces e compotas tradicionais e os licores e aguardentes.  O Posto de Turismo 

voltou a elaborar um inquérito de satisfação aos artesãos presentes no certame. 

 

1.6. Feira de Artesanato de Mesão Frio de 29 novembro, 6 e 8 dezembro 
O Posto de Turismo esteve presente com um espaço de divulgação e de promoção da oferta 

turística e cultural do concelho de Baião, assim como o seu artesanato e produtos locais com 

destaque para 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 

 

1.7. Inauguração do Albergue de Natureza de Portomanso em Ribadouro 10 de maio 
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Este Albergue insere-se num plano de reconversão de três antigas escolas primárias do 

concelho, cujo objetivo é a adaptação para alojamento turístico e a inserção na Rede de 

Albergues de Turismo de Natureza de Baião. Integram esta rede de albergues as antigas escolas 

primárias de Portomanso, em Ribadouro; a de Mafómedes, na Teixeira (em funcionamento desde 

2013) e a de Almofrela, em Campelo (esta antiga escola é já um albergue para turistas, mas será 

alvo de remodelação). 

 

1.8. Douro ArtFair 17 de maio de 2015 
Acompanhamento dos artistas plásticos pelas catorze “estações” dispersas pelo concelho de 

Baião da exposição de arte contemporânea Douro Art Fair. 

 

1.9. Conselho Consultivo Municipal de Baião - visita 30 de maio aos investimentos na área 
da educação e turismo 

Acompanhamento na visita aos Albergues de Turismo de Natureza de Portomanso e de 

Mafómedes, e à Casa do Lavrador do Conselho Consultivo a infraestruturas que representam 

duas grandes apostas deste executivo municipal: a educação e o turismo para contextualização 

técnica e esclarecimento de dúvidas específicas relacionadas com os processos de dinamização 

turística.  

 

1.10 Inauguração da Loja Interativa de Turismo de Baião 23 de junho 2015 
Instalada no Edifício do Posto de Turismo, o espaço oferece um Mundo à distância de um 

mero clique disponibilizando de forma fácil e intuitiva todos os seus produtos e serviços, 

disponíveis para consulta diária e permanente.  

Este é um espaço interativo com uma imagem corporativa atrativa, de modernas e inovadoras 

soluções tecnológicas de apoio, nomeadamente ao nível da monotorização da atividade turística, 

da venda de produtos e dos canais de distribuição. Esta loja está interligada com as restantes 

lojas interativas do Turismo da Região Norte de Portugal de forma a potenciar o património 

cultural, ambiental e turístico do concelho a nível mundial. 

Teve uma importante função aquando da Recriação histórica de baião, apoiando os visitantes 

e colaborando na venda de merchandising do evento e na divulgação da oferta turística e cultural 

de Baião. Igualmente de salientar o papel da Loja no decorrer das Festas concelhias e em honra 

de S. Bartolomeu e o acompanhamento personalizado às exposições do Douro Art Fair. 

 

1.11. Realização de sorteio “Visite Baião 2015” 
Com o intuito de promover o turismo no território municipal e assinalar o Dia Mundial do Turismo, 

que se realizou sob o tema "Mil Milhões de Turistas, Mil Milhões de Oportunidades", foi realizado 

um sorteio para oferecer uma estadia em Baião, no Albergue de Portomanso, ao qual se 

habilitaram os clientes que preencheram um inquérito de satisfação referente ao Festival do Anho 

Assado e do Arroz do Forno. O sorteio realizou-se no domingo dia 27 de Setembro no decorrer 

do evento "Saberes e Sabores de Baião no Porto. 
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1.12. Exposições Promovidas no Posto de Turismo 
 

Expositor 
 

Título Tipo de Exposição Datas 

 
Exposição Colectiva 

 
Douro Art Fair Fotografia, Pintura e 

Escultura em Resina 10 maio a 10 outubro 

 
CIM-TS 

 
Tâmega e Sousa Único Fotografia 27 novembro a 20 dezembro 

 

 
1.13. Gastronomia & Vinhos 
- Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, de 27 a 29 de Março 

- Festival do Anho Assado e do Arroz de Forno, de 24 a 26 de Julho 

- Sabores & Saberes de Baião no Porto 25, 26 e 27 setembro 2015 

- VIII edição dos “Fins-de-semana Gastronómicos”, de 4, 5 e 6 de Dezembro (participação dos 

restaurantes Assador da Vila, Casa da Lavandeira, Douro Palace Hotel, Flor de Baião, Fonte 

Nova, O Almocreve, O Alpendre, O Famoso, Pensão Borges, Primavera e Tormes) 

 

O Posto de Turismo esteve presente nestes eventos com um espaço de divulgação e de 

promoção da oferta turística e cultural do concelho de Baião, assim como o seu artesanato e 

produtos locais, tendo aplicado um inquérito de satisfação aos visitantes e outro aos restaurantes 

presentes no certame. 

 

Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno 
 
À imagem da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, este evento, também na sua XX edição, 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. 
Ao longo dos três dias de festival, foram servidas perto de 2200 refeições no recinto do evento, a que se 
juntaram perto de 1800 refeições servidas pelos restaurantes situados nas imediações do festival no dia 26 
de julho. Estas refeições foram acompanhadas por 3400 garrafas de vinho de Baião, tanto no interior do 
evento, como nos restaurantes exteriores e no expositor dedicado aos néctares baionenses. 
A doçaria regional totalizou 165 quilos, foram escoados 120 quilos de biscoito da Teixeira e 270 quilos de 
Broa. A procura de queijo ascendeu a 80 unidades, um número superior ao de compotas vendidas (70 
unidades), ao passo que os licores cifraram-se nas 100 unidades. Os citrinos da Pala foram dos produtos 
mais procurados, já que foram comercializados 750 quilos de laranja transformada em sumo. 
Nesta edição da feira registou-se a estreia de novos produtores, que ali promoveram azeite aromatizado, 
compotas e produtos à base de cogumelos (farinha de cogumelos, mel com cogumelos, pickles com 
cogumelos e chutney de cogumelos, entre outros). 
Referência também para o artesanato, já que entre bengalas de Gestaçô e outros produtos típicos, 
venderam-se mais de 80 unidades. 
Destacou-se a realização do programa “Terra-a-Terra” da TSF, no dia 25 de julho. 
O evento realizou-se na Feira do Tijelinho, nos dias 24, 25 e 26 de julho. 
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1.10. Juventude  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sector da Juventude da Câmara 
Municipal de Baião tem como intuito uma 
política juvenil mobilizadora, objetiva, 
dinâmica, cativante e direccionada aos 
jovens, que resulta da observação atenta 
da realidade e das mudanças que a 
sociedade tem registado, nos últimos 
anos, a um ritmo muito acelerado.  
 

Esta preocupação de acompanhar em 
paralelo as dinâmicas sociais juvenis 
reflecte-se na sua linha de acção, 
nomeadamente na promoção de 
oportunidades, apoiando e incentivando 
um vasto leque de acções criteriosamente 
vocacionadas para os interesses dos 
jovens, apostando simultaneamente na 
continuidade, na inovação e na 
permanente atualização. 
 

Com esta linha de acção o sector da 
Juventude será capaz de responder a 
todos os desafios e de cumprir o seu 
desígnio de contribuir para a formação de 
uma sociedade mais justa, progressista e 
equilibrada. 
 

Promover a integração e a participação 
dos jovens, 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. 
 

Para isso, 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 motivar os jovens. 
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Na demanda em melhorar as condições dos jovens Baionenses ao nível da qualidade de vida, 

bem-estar social, realização pessoal e interesse em investir no concelho de onde são naturais, 

tomamos medidas no sentido de atrair os jovens para as atividades planeadas para eles e 

continuamos o esforço em associar a Casa da Juventude aos jovens. Para isso, 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 motivar os jovens. 

As atividades desenvolvidas para e com os jovens de Baião são transversais a vários pelouros 

e englobam medidas de âmbito mais abrangente, como seja o Associativismo, o Desporto, a 

Educação, as Obras Públicas e a Empregabilidade.  

O elemento de ligação entre a Autarquia e os jovens é estabelecido pelo Pelouro da 

Juventude sendo que as atividades que que o sector promove, direcionadas a estes, se 

materializam por ações diretas, 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 eixos, sendo que o primeiro assenta promoção de 

acção para Juventude, Cultura e Lazer e o segundo na promoção de acções que visam a 

valorização da Juventude e Cidadania. 

 

1. Juventude e Cultura  
A acção do executivo entende que as acções concretas direccionadas para a Juventude não 

deve ser a autarquia o actor único com responsabilidades na criação de um ambiente cultural 

destinado à população baionense. Deve antes estar atenta aos movimentos espontâneos da 

sociedade e proporcionar os meios necessários à concretização dos seus projectos culturais e 

artísticos. No entanto, não deve divorciar-se do seu papel orientador e promotor de acções de 

interesse público, contribuindo decisivamente para a formação cultural, intelectual e artística dos 

jovens e da população em geral. 

Nessa linha de acção, o sector da Juventude procura promover e apoiar um leque de atividades, 

que abarcam as áreas da música, do teatro, da literatura, do cinema, das artes plásticas e de 

outras expressões culturais e artísticas destinadas e/ou promovidas para e pelos jovens. 

No âmbito do espiríto e directrizes enunciadas, o sector da Juventude dinamizou ao longo do 

ano de 2015 diversas actividades. 

 

 

1.1. Cinema fora de sítio 

Concepção e dinamização da 2ª edição do Festival de Cinema de Verão – “Cinema fora de Sítio”. 

Trata-se de uma iniciativa da Autarquia de Baião em parceria com o INATEL e com as Juntas de 

Freguesia no âmbito da promoção cultural e desenvolvimento integral dos jovens. Esta atividade 

consta da exibição noturna de filmes. Os filmes são exibidos em espaços públicos e exteriores 

como centros cívicos e praças e que nesta edição constou de três sessões: 
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- Santa Marinha do Zêzere: 3 julho -  22 horas – 60 espetadores 

- Ancede: 17 de Julho – 22 horas – 120 espetadores 

- Campelo: 14 agosto – 22 horas – 80 espetadores 

 

1.2. BYONRITMOS  
No ano de 2015 realizou-se a 10º edição do Byonritmos que decorreu nos dias 30, 31 de 

Julho e 1 de Agosto, na Casa da Juventude e Desporto, que contou com a presença de 2000 

pessoas durante os três dias. 

O Byonritmos é um festival de música e dança que ao longo dos três dias duração possibilitou 

aos visitantes usufruirem de espetáculos de música, teatro, dança e workshops variados. Este 

evento conjunto, entre a Associação Byonritmos e a Autarquia de Baião, destina-se aos jovens, 

mas não só. Ao procurar incentivar a participação jovem, tenta também promover a partilha 

intergeracional, o concelho, as suas paisagens e a oferta diversificada ao nível turístico. Pretende 

contribuir para o fomento e exposição da cultura e das tradições numa ligação estreita à natureza 

e à ruralidade. 

O festival tem vindo a ganhar um lugar no calendário de eventos a nível nacional e prestígio 

que se tem traduzido na nomeação para prémios nacionais.  

 

1.3. Dia internacional da juventude 
No dia 12 de Agosto assinalou-se o Dia Internacional da Juventude com atividades nas 

Piscinas Municipais Descobertas, no Centro Hípico e no Museu Municipal que contou com a 

participação de 178 jovens do concelho de Baião. 

O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de agosto, por resolução da Assembleia 

Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros 

Responsáveis pela Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de Agosto de 1998. 

A Autarquia assinala a data para sensibilizar e disponibilizar aos jovens de Baião atividades 

de cariz cultural, desportivo e de lazer.  

 

2. Juventude, Cidadania e Lazer 
 

A acção do sector da Juventude não se esgota em iniciativas de carácter cultural e artístico. 

Estende-se ainda a outras áreas fundamentais, como tempos livres, formação e cidadania. 

Assim, são eixos de acção deste sector acções de consulta e sensibilização nas escolas e 

outras iniciativas que ajudem à formação de uma sociedade mais atenta e desperta para as 

questões sociais e humanitárias.  

Os jovens de hoje serão os homens de amanhã, daí que seja de extrema importância aproxi-

mar os jovens dos órgãos que gerem as instituições contribuindo para uma integração plena, 

activa, cívica e responsável destes na sociedade. 
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2.1. Inquérito à juventude 
Tratou-se de uma consulta aprofundada e que contemplou uma larga amostra de jovens, 

tendo sido validados 911 inquéritos preenchidos por alunos dos agrupamentos escolares cujo 

principal objetivo foi o de diagnosticar os seus anseios e expectativas em relação às políticas de 

juventude.  

Os dados recolhidos serão uma ferramenta útil para a elaboração do Plano Anual de Ativida-

des, no sentido em que possibilita programar e planear de uma forma mais objetiva e concisa, e 

assim ir de encontro às expectativas dos jovens.   

 

2.2. Universidade júnior  
A Universidade Júnior 2015, organizada pela Universidade do Porto abrangendo cinco mil 

participantes, decorreu entre 19 e 24 de Julho de 2015 e envolveu onze crianças e jovens baio-

nenses.  A Autarquia de Baião associou-se a esta iniciativa em 2006, tendo vindo a participar 

regularmente desde essa data. Esta participação, que vai na Xª edição, permite às crianças e 

aos jovens, acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), desfrutar 

de experiências cívicas, culturais, desportivas e de lazer.  
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1.11. Sociedade da Informação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A acção do Sector da sociedade sa 

informação tem as suas directrizes 

focadas em duas linhas de 

programáticas fundamentais. A 

primeira, voltada para dentro da própria 

organização, visa a criação das 

condições de eficácia e eficiência que 

visam dotar a autarquia de  uma melhor 

capacidade de resposta aos seus 

colaboradores através da 

disponibilização de uma série de

instrumentos e de recursos 

tecnológicos e, simultaneamente, 

procedendo à garantia de uma eficaz 

utilização. A segunda linha de ação, 

voltada para fora, visa aproximar –

pelas mais diversas viase instrumentos

– os cidadãos dos serviços autárquicos 

e do Município. 
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O Pelouro da Sociedade da Informação caracteriza-se por uma ação direta nas seguintes 

áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta acção baseia-se 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 PAM´s e Espaços do 

Cidadão, assim como do Balcão Único na Autarquia, ou a disponibilização na internet de 

informação e serviços ao Munícipe, como seja o Atendimento On-Line, Plataformas SIG, entre 

outras. No entanto todo este trabalho que nunca está acabado, está em constante evolução, em 

constante adaptação a novas exigências tecnológicas que facilitem os serviços internos e tornem 

mais simples ao munícipe o seu relacionamento com a autarquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infra 
Estruturas 

Tecnológicas

Apoio 
Informático

Serviços ao 
Munícipe

Modernização 
Administrativa
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O objeto de análise será o seguinte: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO 

Acções internas 
Durante o ano de 2015, foram executadas as seguintes ações por este gabinete:  

- atualização de aplicações internas;  

- apoio informático aos colaboradores do Município; 

-  reformulação de parte do parque informático e de servidores;  

-  ações de formação nas aplicações entretanto adquiridas 

 

ExternoInterno

Atendimento On-Line

Espaços do Cidadão e Postos 
de Atendimento ao Munícipe 

Balcão Único - Autarquia

Espaços Internet

A Minha Rua

Rede Wireless

Ações Internas 

Ações de Apoio 
Externo 

Modernização 

Desenvolvimento
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Ações de Apoio Externo 
No âmbito da disponibilização de Espaços do Cidadão pelas Juntas de Freguesia do 

Concelho, tem sido dado apoio na concretização desse projeto. 

 

Modernização 
Foi adquirido, equipamento informático, ao abrigo do SAMA, que permitiu expandir a 

capacidade de armazenamento das aplicações atualmente presentes na autarquia. Ainda no 

âmbito deste projeto, foram adquiridos vários softwares (SIG, SIADAP, Atendimento, etc.) que 

permitiram um salto qualitativo nos serviços a disponibilizar ao Munícipe. Foram também 

utilizados durante o Verão, os equipamentos disponibilizados pelo Vale do Sousa Digital, e que 

permitiram instalar e disponibilizar o software de faturação das Piscinas Municipais do Concelho.   

 

Desenvolvimento 
Durante este ano foram melhoradas as aplicações anteriormente desenvolvidas por este 

Gabinete, ajustando-se às pretensões da organização.  
 
 
EXTERNO 
 
Atendimento Online 

 
O serviço de atendimento on-line, foi utilizado para o novo serviço de Emissão de Plantas 

de Localização e do PDM Online principalmente de técnicos (arquitetos e engenheiros) que 

assim puderam instruir os seus processos sem se deslocarem à autarquia. 

 

Espaços do Cidadão e Postos de Atendimento ao Munícipe 
 

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 contacto 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: IMTT 

(substituição/revalidação da carta de condução); DGAJ (certificado de registo criminal); ADSE 

(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 
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autorização de residência e informações), etc.  
É de salientar que, recorrem a estes serviços munícipes e pessoas de outros concelhos 

(Resende, Marco de Canaveses, Cinfães, Mesão Frio e até do Porto). 

 

 Quadro 1 – Atendimentos Totais dos Serviços Desconcentrados  
 

Local 2012 2013 2014 2015 
Evolução 
2014-2015 

(%) 
Desde a sua 

abertura 2007 

EdC de SMZ 2.900 3.013 2.905 3.488 16,69 % 20.938 
PAM de SMZ 3.248 3.797 4.167 3.009 - 38,48 % 23.084 

Espaço Net SMZ 358 269 211 125 - 68,80 % 9.805 
Total Sta. Marinha do Zêzere 53.827 

 
PAC de Ancede 1.034 872 1.270 1.145 - 10,92 % 6.496 
PAM de Ancede 1.946 1.870 2.807 3.280 14,42 % 14.982 

Espaço Net Ancede 1.204 834 980 973 - 0,72 % 10.733 
Total de Utentes - Ancede 32.211 

 
PAC de Campelo 581 854 521 ---------- --------- 3.190 

TOTAL Serviços 
Desconcentrados 

9.718 10.243 11.670 12.019 2,90 % 89.228 

 

 
Serviços Prestados do Espaço do Cidadão (Edc): 
 

Quadro 2 – Atendimentos Espaço do Cidadão de Santa Marinha do Zêzere - 2015, por serviço 
disponibilizado 

 
ENTIDADES – Administração Central 2011 2012 2013 2014 2015 Evolução 

I.M.T.T. (Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres) 1.268 1.205 1.624 1.091 1.024 -6,54% 

DGAJ (Direção Geral Administração Justiça) 67 104 76 170 221 23,08% 

ADSE (Sistema de Saúde Fun. Publico) 141 124 136 170 167 -1,80% 

IRN (Instituto dos Registos e Notariado) 57 54 91 88 293 69,97% 

EDP (Eletricidade de Portugal) 236 140 104 141 313 54,95% 

Telecomunicações (PT; Optimus; TMN; Vodafone) 44 17 16 14 11 -27,27% 

DGCI (Direção Geral Contribuições Imposto) 32 69 36 45 87 48,28% 

ISS (Instituto Segurança Social) 926 970 853 1.048 1.075 2,51% 

CNP (Centro Nacional Pensões) 109 130 57 66 107 38,32% 

SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) 0 0 0 4 2 50,00% 

AS (Assistência Social) 0 0 0 0 3 - 

CGA (Caixa Geral de Aposentações) 5 7 2 13 27 51,85% 

SNS (Serviço Nacional de Saúde) 0 33 4 10 32 68,75% 

Via Verde 0 3 2 4 5 20,00% 

Diversos 71 44 12 41 121 66,12% 

TOTAL Atendimentos 2956 2900 3013 2905 3488 16,71% 
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Gráfico 1 – Receitas do Espaço do Cidadão de Santa Marinha do Zêzere 
 

Nota: De referir que a partir de Novembro de 2014, as verbas associadas ao EdC (Espaço do Cidadão) começaram a ser a introduzidas 
no POCAL, ou seja, diretamente na tesouraria dos Serviços Municipais de Santa Marinha do Zêzere. Assim sendo, os montantes 
começaram a ser contabilizados no PAM (Posto de Atendimento ao Munícipe). 
 
 

 
Serviços Prestados do PAM – Posto de Atendimento ao Munícipe de Santa Marinha do 
Zêzere 
 

Quadro 3 – Atendimentos Posto de Atendimento ao Munícipe de Santa Marinha do 
Zêzere - 2015, por serviço disponibilizado 

 
SERVIÇOS – C.M.Baião 2011 2012 2013 2014 2015 Evolução 

Água 1.865 2.459 2.999 3.321 1.788 -85,74% 

Saneamento 277 150 177 87 56 -55,36% 

Resíduos Sólidos 6 13 6 10 11 9,09% 

Obras Particulares 173 138 85 98 73 -34,25% 

Transportes Escolares 182 300 382 345 371 7,01% 

Iluminação Pública 9 2 2 1 4 75,00% 

Florestas e Recursos Florestais 15 32 21 19 23 17,39% 

Licenciamento Comercial 29 39 27 54 29 -86,21% 

Pedido de Certidões 0 2 0 1 0 0 % 

Juventude 14 14 8 41 36 -13,89% 

Licenças de Ciclomotor 4 7 6 0 0 0 % 

Carta de Caçador 12 8 9 18 12 -50,00% 

Educação – Refeições Escolares 2 7 2 78 532 85,34% 

Reclamações e Pedidos Diversos 66 77 73 94 74 -27,03% 

TOTAL Atendimentos 2.654 3.248 3.797 4.167 3.009 -38,48% 
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Gráfico 4 – Receitas do Posto de Atendimento ao Munícipe de Santa Marinha do Zêzere 
 

 
 
 

Serviços Desconcentrados de Ancede 
 

Serviços Prestados do PAC – Posto de Atendimento ao Cidadão de Ancede 
 

Quadro 4 – Atendimentos Posto de Atendimento ao Cidadão de Ancede - 2015, por 
serviço disponibilizado 

 
ENTIDADES – Administração Central 2011 2012 2013 2014 2015 Evolução 

2014-2015 
I.M.T. (Instituto de Mobilidade Terrestres) 933 785 533 603 392 -53,83% 

DGAJ (Direção Geral Administração Justiça) 31 26 7 30 10 -66% 

ADSE (Sistema de Saúde Fun. Publico) 35 25 29 28 34 17,65% 

IRN (Instituto dos Registos e Notariado) 0 0 0 66 68 2,94% 

EDP (Eletricidade de Portugal) 23 21 7 38 101 62,38% 

Telecomunicações (PT; Optimus; TMN; Vodafone) 0 0 0 0 0 0 % 

DGCI (Direção Geral Contribuições Imposto) 0 0 3 175 168 -4,17% 

ISS (Instituto Segurança Social) 16 71 163 284 289 1,73% 

CNP (Centro Nacional Pensões) 0 0 0 0 0 0 % 

SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) 0 0 0 0 1 - 

CGA (Caixa Geral de Aposentações) 0 0 0 0 0 0 % 

SNS (Serviço Nacional de Saúde) 2 47 0 0 0 0 % 

Via Verde 0 0 0 0 0 0 % 

Diversos 40 75 125 44 72 38,89% 

TOTAL Atendimentos 1.080 1.050 867 1.268 1.135 -11,72% 

 
 
 

Balcão Único - Autarquia 

No espaço criado para o efeito, na Autarquia, são disponibilizados vários serviços: 

Licenciamentos Diversos, Taxas e Licenças e Expediente Geral. Abaixo está um quadro que 

espelha o movimento deste balcão. 
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Áreas Nº de Atendimentos 
Licenciamentos Diversos 1.812 
Taxas e Licenças 896 
Atendimento Geral 405 

 
 
Espaços Internet 
 

 
 

A Minha Rua 
 

Este programa da Administração Central, que permite que sejam reportados 

problemas/sugestões detetados, para que o Município possa depois efetuar as ações corretivas 

ajustadas à situação, teve durante o ano de 2015, o registo de cinco ocorrências, que versaram 

as seguintes áreas:  

- Sinalização de trânsito; 

- Conservação da Iluminação Pública;  

- Acessos para cidadãos com mobilidade reduzida;  

- Conservação das ruas e pavimento. 

 
Rede Wireless 
 

Apresentou um número total de utilizadores de 4.495. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Local 2012 2013 2014 2015 
Evolução 
2014-2015 

(%) 

Desde a sua 
abertura 

2007 
Espaço Net SMZ 358 269 211 125 - 68,80 % 9.805 

  
Espaço Net An-

cede 
1.204 834 980 973 - 0,72 % 10.733 
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente Relatório de Gestão foi 
elaborado de acordo com as normas 
estabelecidas no ponto 13 do Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e as 
Demonstrações Financeiras foram 
elaboradas atendendo, para além das 
normas do referido Plano Oficial de 
Contas, às Instruções n.º 1/2001, 
aprovadas pela Resolução n.º 4/2001 da 
2.ª Secção do Tribunal de Contas, 
publicadas na II.ª Série do Diário da 
República de 18 de agosto de 2001, 
alterada pela Resolução nº 26/2013, 
publicadas na II.ª Série do Diário da 
República de 21 de novembro de 2013, 
para a organização e documentação das 
contas das autarquias locais e entidades 
equiparadas abrangidas pelo Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais (POCAL).  
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Este documento visa fazer uma análise nas vertentes orçamental e patrimonial nas contas do 

Município de Baião relativas ao ano de 2015, bem como caracterizar a sua evolução nos últimos 

exercícios económicos. 

Serão objeto de análise a execução orçamental da receita e da despesa, quer na globalidade, 

quer por sectores de atividade, bem como os investimentos e a sua evolução. 

 Numa 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 2015 e dificilmente percetíveis pela simples 

análise das informações orçamental e/ou financeira. 

Na metodologia utilizada foram elaborados quadros e gráficos que evidenciam a situação 

económica e financeira do exercício económico, espelhando a eficiência na utilização dos meios 

afetos à prossecução das atividades desenvolvidas e a eficácia na realização dos objetivos 

propostos. Para um melhor enquadramento e comparação das variáveis mais significativas da 

gestão municipal são apresentados, também, elementos relativos à execução dos anos 

anteriores. 

 

FINANÇAS 

1- O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2015, 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 através da manutenção do 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 31/12/2015 3.921.454,47€ 

Compromissos ainda não satisfeitos 887.837,14€ 

Total  4.809.291,61€ 

 

Da análise deste quadro podemos concluir que temos uma diminuição dos valores em dívida 

e compromissos, em relação a 2005, de cerca de 5 milhões e 900 mil euros.  

De referir que os compromissos ainda não satisfeitos incluem valores ainda não faturados. 
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2 – Análise Orçamental 
Pretende-se, com este capítulo, proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à 

execução orçamental de 2015, nomeadamente, no que se refere ao comportamento e evolução 

histórica das suas principais variáveis. 

 

2.1 – Estrutura do Orçamento 2015 
A estrutura do orçamento assenta em receitas correntes e de capital, que suportam as 

despesas correntes e as despesas de capital. 

Quadro I 

Execução do Orçamento - Ano de 2015 

Designação Orçamento  Execução % Designação Orçamento  Execução % 

Receitas Despesas 

Correntes 11.991.325,14 11.815.072,86 98,53 Correntes 11.211.773,48 9.957.444,77 88,81 

Capital 2.695.952,22 2.047.502,50 75,95 Capital 3.643.286,31 3.061.982,52 84,04 

Outras 167.782,43 123.774,46 73,77         

Total Geral 14.855.059,79 13.986.349,82 94,15 Total Geral 14.855.059,79 13.019.427,29 87,64 
 

A receita total arrecadada é constituída por receitas correntes 11.815.072,86 euros, por 

receitas de capital 2.047.502,50 euros e por outras receitas no valor de 123.774,46 euros. 

Conforme se pode verificar no quadro anterior a taxa de execução em relação à previsão situou-

se nos 94,15%, o que reflete o rigor na previsão orçamental. 

A despesa totalizou 13.019.427,29 euros, decomposta por 9.957.444,77 euros de despesas 

correntes e por 3.061.982,52 euros de despesas de capital. Constata-se também uma taxa de 

execução elevada que se situou nos 87,64% e que permitiu passar com um saldo orçamental 

para o ano seguinte de 966.922,53. 
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2.1.1- Evolução da Execução Orçamental  

 

Quadro II 

Evolução da Execução Global do Orçamental (€) 2011-2015 

Receitas 

2011   2012   2013   2014 2015 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.285.789 71,65 10.132.466 65,17 11.336.653 69,42 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 

Capital 3.933.103 27,40 5.376.991 34,59 4.860.530 29,77 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 

Outras 136.526 0,95 37.193 0,24 132.396 0,81 751.560 5,17 123.774 0,88 

Total Geral 14.355.418 100 15.546.650 100,00 16.329.579 100 14.548.634 100 13.986.350 100 

                      

Despesas 

2011   2012   2013   2014 2014 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.052.420 70,19 9.099.185 58,99 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 

Capital 4.269.638 29,81 6.325.615 41,01 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 

Total Geral 14.322.059 100 15.424.800 100 15.597.433 100 14.468.574 100 13.019.427 100 

 

Em termos de evolução global da execução do Orçamento, verifica-se um crescimento, quase 

que contínuo, ao longo dos cinco anos ao nível das receitas correntes. 

No que se refere às despesas correntes, no ano de 2015, destaca-se uma redução, em 

relação ao ano de 2014, em cerca de 119 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. 

Relativamente ao investimento verifica-se uma ligeira oscilação, como se pode verificar no 

gráfico seguinte, tanto nas receitas como nas despesas. No entanto, no ano de 2015, o 

investimento foi superior à receita de capital em cerca de 1 milhão de euros resultante de uma 

gestão rigorosa das despesas. 
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Receitas 

Em 2015, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 13.986.350 euros, montante 

constituído por receitas de natureza corrente – 11.815.073 euros (84%), de capital – 2.047.503 

euros (15%) e outras – 123.774 euros (1%). 

 

Quadro III - Evolução da Execução Orçamental da Receita 2011 - 2015 

Receitas 

2011   2012   2013   2014 2015 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.285.789 71,65 10.132.466 65,17 11.336.653 69,42 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 

Capital 3.933.103 27,40 5.376.991 34,59 4.860.530 29,77 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 

Outras 136.526 0,95 37.193 0,24 132.396 0,81 751.560 5,17 123.774 0,88 

Total Geral 14.355.418 100 15.546.650 100 16.329.579 100 14.548.634 100 13.986.350 100 

 

O Quadro III e o gráfico seguinte permitem aferir a tendência linearmente crescente das 

receitas correntes nos anos de 2011 a 2015. 

As receitas de capital evidenciam oscilações diretamente relacionadas com o financiamento 

comunitário dos investimentos e a utilização dos empréstimos contratados. 
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Despesas 

Quadro IV - Evolução da Execução Orçamental da Despesa 2011 - 2015 

Despesas 

2011   2012   2013   2014 2015 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.052.420 70,19 9.099.185 58,99 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 

Capital 4.269.638 29,81 6.325.615 41,01 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 

Total Geral 14.322.059 100 15.424.800 100 15.597.433 100 14.468.574 100 13.019.427 100 

 

Podemos visualizar no mapa e gráfico seguinte que apesar da taxa de execução de 76,48% 

se registou uma diminuição das despesas correntes no ano de 2015 em relação ao ano de 2014 

em cerca de 120 mil euros. 

No que se refere às despesas de capital verifica-se uma quebra de cerca de 1 milhão e 

trezentos mil euros em relação ao ano de 2014, no entanto com um valor superior ao da receita. 
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Saldo Orçamental e Saldo da Gerência 

Do confronto de Receitas e Despesas realizadas, resultou um saldo orçamental de 966 923 

euros e um saldo de gerência de 966 001 euros, o qual transitará para a gerência de 2016. 

2.2– Análise das Receitas 
 

Quadro V - Estrutura da Receita 

RECEITAS Valor € % 

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) 1.333.312,88 9,53 

Impostos indiretos 263.744,67 1,89 

Taxas, multas e outras penalidades 173.091,99 1,24 

Rendimentos de propriedade 507.949,39 3,63 

Transferências correntes 8.580.469,60 61,35 

Venda de bens e serviços correntes 615.023,62 4,40 

Outras receitas correntes 341.480,71 2,44 

Receitas Correntes 11.815.072,86 84,48 

Venda de bens de investimento 7.505,47 0,05 

Transferências de capital 1.159.377,03 8,29 

Ativos financeiros   0,00 

Passivos financeiros   0,00 

Outras receitas de capital 880.620,00 6,30 

Receitas de Capital 2.047.502,50 14,64 

Reposições não abatidas no orçamento 43.714,97 0,31 

Outras receitas 43.714,97 0,31 

Saldo da Gerência Anterior 80.059,49 0,57 

RECEITAS TOTAIS 13.986.349,82 100,00 

 

O Quadro V mostra-nos a distribuição das receitas por capítulos e o contributo de cada um 

na receita total. Observamos que este município tem continuado a diminuir a dependência das 

Transferências do Estado, no ano de 2015 diminuiu 4% (passou de 74% para 70%).  

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), Outras Receitas de Capital e a Venda 
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de Bens e Serviços Correntes. 

 

 

O Gráfico 4 permite visualizar as rubricas que mais contribuíram para a execução da receita, 

realçando de forma acentuada as transferências do Estado. 

 

2.2.1 – Receita orçamentada e executada por capítulo 
 

Os Quadros seguintes, permitem observar a comparação da receita cobrada com a receita 

prevista em termos de orçamento final e consequentemente determinar os correspondentes 

desvios e taxas de execução. 

 

Anota-se, contudo, 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 facto 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 a esta regra, se por exemplo uma nova taxa for criada pela autarquia. 

A previsão da respetiva arrecadação ter-se-á que fazer por avaliação direta, ponderando-se os 

fatores ocasionadores da correspondente cobrança, de modo a poder efetuar-se o cálculo do 

valor estimado para o mesmo.  

 

 

 

Gráfico 4 - Estrutura da Receita Impostos directos (IMI, 
IMT, IUC…)
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2.2.1.1 – Receita Corrente 

 

Quadro VI - Impostos Diretos 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 736.039,00 59,52 807.379,45 60,55 71.340,45 

Imposto Único de Circulação 354.519,00 28,67 307.630,01 23,07 
-

46.888,99 

Imposto Municipal s/ Trans. (IMT) 146.081,00 11,81 218.303,42 16,37 72.222,42 

Totais 1.236.639,00 100,00 1.333.312,88 100,00 96.673,88 

 

O Quadro VI detalha a receita de Impostos Diretos do Município. Constata-se que a 

arrecadação da receita foi superior ao previsto em 96 674 euros. 

 

Quadro VII - Impostos Indiretos 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Mercados e Feiras 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Loteamentos e Obras 38.588,00 11,70 33.381,87 12,66 -5.206,13 

Ocupação de via pública 1.975,00 0,60 1.153,48 0,44 -821,52 

Publicidade 1.732,00 0,53 221,25 0,08 -1.510,75 

Saneamento 5,00 0,00   0,00 -5,00 

Energia Eólica 285.740,00 86,67 227.437,95 86,23 -58.302,05 

Outros 1.661,00 0,50 1.550,12 0,59 -110,88 

Totais 329.706,00 100,00 263.744,67 100,00 -65.961,33 

 

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 58 mil euros 

e da receita de Loteamentos e Obras com um valor de 5 mil euros. Esta diminuição está 
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relacionada, no caso da energia eólica, com o atraso na entrega do valor da receita por parte 

das empresas de energia e ainda à conjuntura económica no que se refere à receita de 

Loteamentos e Obras. 

 

Quadro VIII - Taxas, Multas e Outras Penalidades 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Mercados e Feiras 154,00 0,15 0,00 0,00 -154,00 

Loteamentos e Obras 89.831,00 85,36 99.722,51 57,61 9.891,51 

Ocupação da via pública 834,00 0,79 1.198,85 0,69 364,85 

Caça, uso e porte de arma 179,00 0,17 71,20 0,04 -107,80 

Saneamento 5,00 0,00 53.666,60 31,00 53.661,60 

TDFTH 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Taxas pela emissão certificado de registo 11,00 0,01 37,50 0,02 26,50 

Outras 1.387,00 1,32 2.459,84 1,42 1.072,84 

Juros de mora 3.660,00 3,48 12.083,31 6,98 8.423,31 

Juros compensatórios 4.696,00 4,46 2.417,47 1,40 -2.278,53 

Coimas e penalidades por contra ordenações 4.316,00 4,10 1.395,00 0,81 -2.921,00 

Multas e penalidades diversas 160,00 0,15 39,71 0,02 -120,29 

Totais 105.238,00 100,00 173.091,99 100,00 67.853,99 

 

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. Assim como, 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 Saneamento em relação ao previsto, por particulares, 

em cerca de 54 mil euros. Este aumento justifica-se pelo atraso na externalização dos serviços 

de água e saneamento que ocorreu apenas no dia 1 de abril.  
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Quadro IX - Rendimentos de Propriedade 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Juros 26.137,00 5,10 2.351,11 0,46 -23.785,89 

Dividendos 23.347,00 4,56 34.130,54 6,72 10.783,54 

Rendas - Terrenos 100,00 0,02 0,00 0,00 -100,00 

Rendas - Edp 434.034,00 84,77 430.703,92 84,79 -3.330,08 

Rendas - Outros 28.383,00 5,54 40.763,82 8,03 12.380,82 

Totais 512.001,00 100,00 507.949,39 100,00 -4.051,61 

 

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 4 mil euros, no 

entanto é de realçar que o cálculo da previsão da receita é com base na média da receita cobrada 

nos últimos 24 meses. 

Quadro X - Transferências Correntes 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Sociedades Privadas           

Fundo de Equilíbrio Financeiro 6.159.026,00 69,92 6.159.026,00 71,78 0,00 

Fundo Social Municipal 552.134,00 6,27 552.134,00 6,43 0,00 

Participação Variável no IRS 265.967,00 3,02 265.967,00 3,10 0,00 

Outros 1.530.217,92 17,37 1.368.507,74 15,95 
-

161.710,18 

Participação em Projetos Cofinanciados 68.170,91 0,77 0,00 0,00 -68.170,91 

Serviços e Fundos Autónomos 233.592,31 2,65 234.834,86 2,74 1.242,55 

Segurança Social           

Instituições sem fins Lucrativos           

Resto do Mundo           

Totais 8.809.108,14 100,00 8.580.469,60 100,00 
-

228.638,54 
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A receita de Transferências Correntes é composta essencialmente pelas transferências do 

orçamento do Estado, do Ministério da Educação, da Direção Geral dos Estabelecimentos de 

Ensino e do Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

 

 

Quadro XI - Venda de Bens e Serviços Correntes/ Outras Receitas Correntes 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Venda de Bens 60.271,00 6,03 176.273,47 18,43 116.002,47 

Serviços 595.049,00 59,58 411.897,58 43,06 -183.151,42 

Rendas 36.529,00 3,66 26.852,57 2,81 -9.676,43 

Outras Receitas Correntes 306.874,00 30,73 341.480,71 35,70 34.606,71 

Totais 998.723,00 100,00 956.504,33 100,00 -42.218,67 

 

 

- Da Venda de Bens e Serviços faz parte a receita proveniente da venda de água com um 

valor de cerca de mais 150 000 euros em relação ao previsto, devido ao facto, já referido, da 

externalização dos serviços ter sido efetuada apenas no dia 01 de abril.   

- Para a rubrica Serviços releva a receita de Aluguer de Espaços e Equipamentos (97 462 

euros), Resíduos Sólidos (83 529 euros), Serviços Sociais (77 614 euros), Serviços Desportivos 

(61 862 euros) e Transportes Escolares (54 884 euros). 

- A rubrica Rendas é constituída pelas rendas de Edifícios, que inclui a receita de Outros 

Edifícios (25 847) e de Habitações (1 006 euros). 

- Releva para Outras Receitas Correntes essencialmente a receita proveniente da venda de 

mercadorias e da cedência de trabalhadores, máquinas e viaturas á empresa de Águas do Norte, 

S.A. (331 550 euros), do IVA autoliquidado dos serviços de construção civil, que é devolvido ao 

estado, (31 937 euros) e de compensações de seguros de acidentes de trabalho (27 936 euros). 
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2.2.1.2 – Receita de Capital 
 

 

Quadro XII - Receita de Capital 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Venda de Bens de Investimento 149.049,00 5,53 7.505,47 0,37 -141.543,53 

Transferências de Capital   0,00   0,00 0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 684.336,00 25,38 684.336,00 33,42 0,00 

Outros   0,00   0,00 0,00 

Projetos Cofinanciados 416.497,40 15,45 302.695,87 14,78 -113.801,53 

Serviços e Fundos Autónomos 134.114,82 4,97 172.345,16 8,42 38.230,34 

Ativos Financeiros   0,00   0,00 0,00 

Passivos Financeiros   0,00   0,00 0,00 

Outras Receitas de Capital 1.311.955,00 48,66 880.620,00 43,01 -431.335,00 

Totais 2.695.952,22 100,00 2.047.502,50 100,00 -648.449,72 

 

Da análise deste quadro constata-se que a receita arrecadada foi inferior ao previsto em 648 

mil euros. Para este facto contribuiu essencialmente a não concretização, na totalidade, do valor 

da indemnização pelos investimentos efetuados ao abrigo da parceria com as Águas do Norte. 

De referir também que a venda de bens de investimento não se concretizou e ainda se verificou 

o atraso nas comparticipações de alguns projetos. 

O gráfico que a seguir se apresenta permite visualizar 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. 
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2.3– Análise das Despesas 
 

Quadro XIII - Estrutura da Despesa 

DESPESAS Valor € % 

Despesas com o Pessoal 4.752.682,69 36,50 

Aquisições de Bens e Serviços 3.900.031,68 29,96 

Juros e Outros Encargos 47.699,93 0,37 

Transferências Correntes 1.151.734,27 8,85 

Subsídios   0,00 

Outras Despesas Correntes 105.296,20 0,81 

Despesas Correntes 9.957.444,77 76,48 

Aquisição de Bens de Capital 1.758.333,02 13,51 

Transferências de Capital 590.091,18 4,53 

Ativos Financeiros 86.975,00 0,67 

Passivos Financeiros 416.609,50 3,20 

Outras Despesas de Capital 209.973,82 1,61 

Despesas de Capital 3.061.982,52 23,52 

DESPESAS TOTAIS 13.019.427,29 100,00 
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Verificamos que a maior parcela do orçamento é absorvida pelas Despesas com o Pessoal 

(36,50%), seguida da Aquisição de Bens e Serviços (29,96%) e a Aquisição de Bens de Capital 

(13,51%).  

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 referem-se nomeadamente a Combustíveis e 

Lubrificantes – gasolina, gasóleo, gasóleo de aquecimento e lubrificantes (260 810), Alimentação 

(201 881 euros), Matérias-Primas e Subsidiárias (136 494 euros) e Material de Transporte (96 

222 euros). De referir que em Matérias-Primas e Subsidiárias se incluem materiais para as obras 

por administração direta. 

No que se refere a despesas com Aquisições de Serviços destacam-se os Transportes (674 

951 euros), Trabalhos Especializados (556 762 euros), Iluminação Pública (434 990 euros), 

Encargos de Instalações (292 714 euros), Recolha de Resíduos Sólidos (240 214 euros), Outros 

Serviços (166 456 euros), Comunicações - telemóveis, telefones, internet e correspondência 

(109 827 euros), Locação de Edifícios (104 266 euros), Conservação de Bens (86 972 euros) e 

Publicidade (71 233 euros).  

A rubrica Juros e Outros Encargos refere-se aos juros, comissões e outros encargos 

financeiros dos empréstimos de médio e longo prazo. 

As Transferências Correntes englobam as transferências para Instituições sem Fins lucrativos 

(531 604 euros), Famílias (243 569 euros) – nomeadamente Programas Ocupacionais e Fundo 

de Solidariedade, Freguesias (163 442 euros) e Associação de Municípios (140 154 euros). 

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. 

Na Aquisição de Bens de Capital incluem-se as despesas com Viadutos, Arruamentos e Obras 

Complementares (811 173 euros), Infraestruturas para Distribuição de Energia Elétrica (236 581 

euros), Software Informático (126 724 euros), Equipamento Básico (104 943 euros), Instalações 

Desportivas e Recreativas (102 244 euros), e Recuperação de Edifícios Municipais (82 336 

euros). 

As Transferências de Capital são constituídas essencialmente pelas transferências para 

Freguesias (273 760 euros), Instituições sem Fins Lucrativos (240 780 euros), Fundo de Apoio 

Municipal (86 975 euros) e Famílias – Fundo de Solidariedade (35 958 euros). 

No que respeita aos Passivos Financeiros estão contempladas nesta rubrica as amortizações 

pagas dos empréstimos de médio e longo prazo (416 610 euros). 
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O Gráfico apresentado permite visualizar as rubricas que mais contribuíram para a execução 

da despesa, realçando de forma acentuada as Despesas com o Pessoal, Aquisições de Bens e 

Serviços e Aquisição de Bens de Capital. 

  

2.4 – Despesa Corrente 
 

2.4.1 – Despesa Corrente orçamentada e executada por capítulo 
 

Quadro XIV - Estrutura da Despesa Corrente 

DESPESAS Previsão % Execução % Desvio 

Despesas com o Pessoal 4.759.320,67 45,31 4.752.682,69 47,73 -6.637,98 

Aquisições de Bens e Serviços 4.396.882,68 41,86 3.900.031,68 39,17 -496.851,00 

Juros e Outros Encargos 47.699,93 0,45 47.699,93 0,48 0,00 

Transferências Correntes 1.193.784,04 11,37 1.151.734,27 11,57 -42.049,77 

Outras Despesas Correntes 105.296,20 1,00 105.296,20 1,06 0,00 

Despesas Correntes 10.502.983,52 100,00 9.957.444,77 100,00 -545.538,75 

 

O quadro apresentado evidencia a estrutura e a execução das despesas correntes, em que 

as Despesas com Pessoal representam 48% do total das despesas correntes, seguidas das 

despesas com as Aquisições de Bens e Serviços (39%). 

Gráfico 6 - Estrutura da Despesa
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No Gráfico abaixo apresentado podemos visualizar a distribuição das despesas correntes por 

capítulos e o contributo de cada um na despesa total.  

 

 

 

2.4.2 – 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 2014, que se reflete principalmente na Aquisição de Bens e Serviços (295 298 euros) 

e nas Despesas com Pessoal (73 000 euros). 

De realçar, ainda, que nas Transferências Correntes está incluído o valor de 219 865 euros 

respeitante às Bolsas e Subsídio de Alimentação dos Programas Ocupacionais que deixaram de 

estar classificados na rubrica Subsídios e passaram a estar classificados nas Transferências 

para Famílias, conforme nota interpretativa do SATAPOCAL. 
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Quadro XV - Evolução da Despesa Corrente 

  2011   2012   2013   2014 2015 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Despesas com o 
Pessoal 5.167.087,82 51,40 4.695.541,25 51,60 5.036.682,97 49,18 4.825.772,01 47,89 4.752.682,69 47,73 

Aquisições de Bens e 
Serviços 4.080.720,76 40,59 3.690.262,22 40,56 4.308.067,63 42,07 4.195.329,58 41,63 3.900.031,68 39,17 

Juros e Outros 
Encargos 106.120,52 1,06 88.458,30 0,97 64.384,83 0,63 56.619,17 0,56 47.699,93 0,48 

Transferências 
Correntes 453.491,98 4,51 390.948,33 4,30 602.465,36 5,88 959.406,29 9,52 1.151.734,27 11,57 

Subsídios 154.985,75 1,54 145.382,78 1,60 188.726,17 1,84   0,00   0,00 

Outras Despesas 
Correntes 90.013,50 0,90 88.592,42 0,97 40.196,27 0,39 39.739,32 0,39 105.296,20 1,06 

TOTAL 10.052.420,33 100,00 9.099.185,30 100,00 10.240.523,23 100,00 10.076.866,37 100,00 9.957.444,77 100,00 

 

2.5. – Despesa de Capital 
 

2.5.1 – Despesa de Capital orçamentada e executada por capítulo 
 

 

Quadro XVI - Estrutura da Despesa de Capital 

DESPESAS Previsão % Execução % Desvio 

Aquisição de Bens de Capital 2.012.005,78 59,10 1.758.333,02 57,42 -253.672,76 

Transferências de Capital 610.975,70 17,95 590.091,18 19,27 -20.884,52 

Ativos Financeiros 154.716,11 4,54 86.975,00 2,84 -67.741,11 

Passivos Financeiros 416.609,50 12,24 416.609,50 13,61 0,00 

Outras Despesas de Capital 209.973,82 6,17 209.973,82 6,86 0,00 

  3.404.280,91 100,00 3.061.982,52 100,00 -342.298,39 

 

De referir que a rubrica Transferências de Capital inclui, de entre outras, as Transferências 

para as Freguesias (273 760 euros), IPSS’S (75 000 euros), Bombeiros (55 280 euros) e 
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Entidades Religiosas (34 500 euros). 

O gráfico que a seguir se apresenta permite visualizar o 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. 

 

 

 

2.5.2 – Evolução da Despesa de Capital 
 

Quadro XVII - Evolução da Despesa de Capital 

  2011   2012   2013   2014 2015 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Aquisições de Bens de 
Capital 2.969.112,39 69,54 4.632.604,90 73,24 3.846.894,72 71,81 2.980.690,29 67,87 1.758.333,02 57,42 

Transferências de 
Capital 717.136,21 16,80 902.396,45 14,27 877.844,87 16,39 834.710,77 19,01 590.091,18 19,27 

Ativos Financeiros 138.004,00 3,23 217.504,00 3,44 78.008,00 1,46 106.611,50 2,43 86.975,00 2,84 

Passivos Financeiros 445.385,89 10,43 573.109,77 9,06 554.161,81 10,34 469.695,18 10,70 416.609,50 13,61 

Outras despesas de 
Capital                 209.973,82 6,86 

TOTAL 4.269.638,49 100,00 6.325.615,12 100,00 5.356.909,40 100,00 4.391.707,74 100,00 3.061.982,52 100,00 
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Da análise do Quadro XVII verifica-se uma diminuição na Aquisição de Bens de Capital, em 

relação a 2014, em cerca de 1 222 mil euros, relacionado com a comparticipação efetiva de 

alguns projetos. De realçar ainda que a rubrica Outras Despesas de Capital, com um valor 206 

974 euros, se refere à restituição do excesso transferido, por parte do FEDER, em alguns 

projetos. 

 

2.6 – Análise da Despesa das Grandes Opções do Plano 
 

A execução das Grandes Opções do Plano representa o desenvolvimento da intervenção 

municipal, organizado por objetivos, projetos, programas e ações, 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 XVIII que se apresenta abaixo, demonstra a estrutura das Grandes Opções do 

Plano comparando o valor executado com o valor orçado. Nesse mapa é possível percecionar a 

forma como foram executadas as respetivas atividades autárquicas e aplicados os recursos 

financeiros em ações plurianuais. 

O valor previsto, no ano em análise, para as Grandes Opções do Plano, totaliza 6 809 145 

euros, os quais se concretizou num volume de execução de 5 622 510 euros.  

Pela análise das Grandes Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2015, constata-

se ainda uma taxa de execução anual das GOP’s de 83 %. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS DESPESAS 
 

No presente ponto, pretende-se espelhar a execução de toda a despesa das Grandes Opções 

do Plano, por funções. Embora, não tenha sido implementado o sistema de Contabilidade de 

Custos, a 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 2015, 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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Quadro XVIII - Grandes Opções do Plano - 2015 

Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 
Financeira 

% 

Peso 
% 

1. Funções Gerais 997.245,43 843.034,36 84,54 14,99 

1.1.0. Serviços Gerais da Administração 
Pública 904.156,49 763.005,22 84,39 13,57 

1.1.1. Administração Geral 904.156,49 763.005,22 84,39 13,57 

1.2.0. Segurança e Ordem Públicas 93.088,94 80.029,14 85,97 1,42 

1.2.1. Proteção Civil e luta contra incêndios 93.088,94 80.029,14 85,97 1,42 

2. Funções Sociais 4.109.739,91 3.213.964,32 78,20 57,16 

2.1.0. Educação 1.217.092,17 941.679,71 77,37 16,75 

2.1.1. Ensino não superior 94.734,57 58.081,41 61,31 1,03 

2.1.2. Serviços auxiliares da educação 1.122.357,60 883.598,30 78,73 15,72 

2.2.0. Saúde 50.727,19 26.915,17 53,06 0,48 

2.2.0. Saúde 44.000,00 21.924,77 49,83 0,39 

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 6.727,19 4.990,40 74,18 0,09 

2.3.0. Segurança e Ações Sociais 789.709,75 695.420,04 88,06 12,37 

2.3.2. Ação Social 789.709,75 695.420,04 88,06 12,37 

2.4.1. Habitação e Serviços Coletivos 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. Ordenamento do Território 298.343,60 281.231,25 94,26 5,00 

2.4.3. Saneamento 38.721,07 35.711,22 92,23 0,64 

2.4.4. Abastecimento de Água 131.346,11 39.807,11 30,31 0,71 

2.4.5. Resíduos Sólidos 269.707,00 256.346,66 95,05 4,56 

2.4.6. Proteção Meio Ambiente e C. Natureza 136.556,95 101.187,19 74,10 1,80 

2.5.0. Serv. Culturais, Rec.e Religiosos 1.177.436,07 835.665,97 70,97 14,86 

2.5.1. Cultura 790.736,42 464.496,56 58,74 8,26 
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2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 351.699,65 336.669,41 95,73 5,99 

2.5.3. Outras Atividades Cívicas e Religiosas 35.000,00 34.500,00 98,57 0,61 

3. Funções Económicas 1.263.830,59 1.164.537,60 92,14 20,71 

3.1.0. Agricultura, Pecu. Sil., Caça e Pesca 51.445,00 42.834,58 83,26 0,76 

3.2.0. Indústria e Energia 261.486,00 241.580,00 92,39 4,30 

3.3.0. Transportes e Comunicações 802.553,51 743.153,86 92,60 13,22 

3.3.1. Transporte Rodoviários 802.553,51 743.153,86 92,60 13,22 

3.4.0. Comércio e Turismo 148.346,08 136.969,16 92,33 2,44 

3.4.1. Mercados e Feiras 109.185,00 99.560,49 91,19 1,77 

3.4.2. Turismo 39.161,08 37.408,67 95,53 0,67 

4. Outras Funções 438.328,91 400.973,36 91,48 7,13 

4.2.0 Transferências entre Administrações 428.524,11 392.468,56 91,59 6,98 

4.3.0. Diversas não especificadas 9.804,80 8.504,80 86,74 0,15 

Total 6.809.144,84 5.622.509,64 82,57 100,00 

 

O Quadro XVIII desagrega a despesa prevista e executada por funções. Poderá ser 

constatado que mais de metade dessa despesa foi direcionada para funções sociais (57%), e 

nestas, em especial nas atividades relacionadas com a educação (17%), serviços culturais, 

recreativos e religiosos (15%) e ação social (12%). 

Nas funções económicas constatamos que o investimento é quase todo direcionado para os 

transportes rodoviários - acessibilidades (13 %) e  comércio e turismo (2%). 

No que se refere às funções gerais, estas têm um peso de (15 %) 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, há a destacar as transferências para as freguesias (7 %).  
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O gráfico que acima se apresenta permite visualizar, por funções, de uma forma inequívoca os 

desvios entre os valores previstos e os efetivamente executados e ainda o peso de cada 

agregado no orçamento do município. 

 
2.7 – Análise da Dívida Direta do Município 
2.7.1 – Evolução do Stock da Dívida de Médio e Longo Prazo 
Associada à crescente intervenção social exigida aos municípios, devido não só ao alargamento 

das suas competências e atribuições, mas a uma capacidade mais interventiva no 

desenvolvimento do município com o objetivo de proporcionar condições de incremento de 

setores socioeconómico, cultural e desportivo, o endividamento autárquico começou a ser 

utilizado 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. 

Quadro XIX - Evolução do Stock da Dívida ao Banco e Fornecedores 

Designação 2011 2012 2013 2014 2015 

Empréstimos Bancários 5.340.030,73 5.131.920,96 4.807.759,15 4.338.063,97 3.921.454,47 

Fornecedores 523.735,49 922.217,16 295.895,76 1.567.805,13 1.317.582,01 

 

O saldo em dívida aos Fornecedores de 1.317.582,01 euros, prende-se por um lado com a 

transferência do capital por realizar das Águas do Noroeste, S.A. , no valor de 237.093,50 euros 

e da SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A., no valor de 238.128,92,  para as Águas 

do Norte, S.A., na sequência da agregação dos sistemas multinacionais, com a contabilização 

do FAM (Fundo de Apoio Municipal), valor a subscrever em 7 anos, com a quantia de 521.848,62 
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euros e a verba restante (320.510,97 euros) refere-se a faturas que deram entrada nos serviços 

do Município no final do ano de 2015 e início de 2016. 

O detalhe do saldo encontra-se no mapa de Outras Dívidas a Terceiros. 

 
2.7.2 - Capacidade de endividamento  

I. Apuramento do Limite da Dívida Total  
 

Média da Receita Corrente dos últimos 3 anos (Cobrança Líquida) 11.065.440,50 

Limite da dívida total (11.065.440,50 x 150%) 16.598.160,75 

 

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 2015 

1) Limite da dívida total artigo 52º nº1 , da lei 73/2013 16.598.160,75 

      

2) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 01-01-
2015 6.850.825,97 

   

3) SM + AM + SEL + entidades participadas 7.734,61 

(4) = (2 + 3) Dívida total 6.858.560,58 

   

5) Dívidas não orçamentais 951.389,40 

   

6) FAM 608.823,62 

   

(7) = (4 - 5 - 6) Excluindo dívidas não orçamentais (b) 5.298.347,56 
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(8) = (1 - 7) Margem endividamento total para 2014 11.299.813,19 

   

9) = (8*20%) Margem da dívida disponível em 01-01-2015 2.259.962,64 

   

DÍVIDA TOTAL NO FIM DO ANO 2015 

10) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais e FAM em 
31-12-2015 6.225.264,75 

   

11) SM + AM + SEL + entidades participadas 13.010,10 

(12) = (10 + 11) Dívida total 6.238.274,85 

   

13) Dívidas não orçamentais 966.001,47 

   

14) FAM 521.848,62 

   

(15) = (12 - 13 - 
14) Excluindo dívidas não orçamentais 4.750.424,76 

   

(16) = (1 - 15) Margem 11.847.735,99 

   

(21) = [(9) -(14 
- 7)] Margem da dívida disponível em 31-12-2015 2.369.547,20 

   

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" 
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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." 

 
2.7.3 – Equilíbrio orçamental  

EMPRÉSTIMOS EXISTENTES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO RFLEI - 1/jan/2014 (art.º 83º do RFLEI) 

          Visto do TC Capital Encargos do ano Capital em dívida em 2013 

Amortização 
Média  

Caracterização 
do empréstimo Data  Data  Prazo  Anos Anos N.º de  Contratado Utilizado Amortização Juros Dívida  Dívida  

  
da 

aprovação 
de 

contratação do 

Decor 

ridos 

Remanes 

centes registo Data       em em 

  pela AM 
do 

empréstimo contrato              1 de Janeiro 
31 de 

Dezembro 

0132000647791 
- CGD 27-12-1999 29-05-2000 15 13 2 770/00 27-04-2000 734.928,82 734.928,82 70.206,25 1.341,39 176.676,44 106.470,19 53.235,10 

0132000648591 
- CGD 27-12-1999 20-05-2001 14 12 2 770/00 27-04-2000 436.747,44 285.247,66 11.060,45 198,48 27.651,13 16.590,68 8.295,34 

0132000649391 
- CGD 27-12-1999 20-05-2001 14 12 2 770/00 27-04-2000 124.874,07 124.874,07 26.468,31 474,97 66.170,78 39.702,47 19.851,24 

9015002334991 
- CGD 25-06-2001 21-08-2001 20 12 8 Isento Isento 748.196,85 655.935,94 40.267,84 1.548,38 355.187,90 314.920,06 39.365,01 

9015003292691 
- CGD 26-12-2002 14-03-2003 20 10 10 2863 21-02-2003 308.650,60 308.650,60 17.963,68 2.960,09 202.607,01 184.643,33 18.464,33 

9015003297791 
- CGD 23-09-2002 20-05-2003 12 10 2 332 23-04-2003 50.952,21 48.577,93 4.857,79 136,39 12.144,48 7.286,69 3.643,35 

9015003299391 
- CGD 23-09-2002 20-04-2003 12 10 2 329 28-03-2003 82.152,00 58.282,10 5.828,21 169,18 14.570,52 8.742,31 4.371,16 

9140013330491 
- CGD 21-06-2004 05-07-2004 20 9 11 1310 12-08-2004 765.947,00 765.947,00 44.547,98 4.169,06 538.561,72 494.013,74 44.910,34 

9015005105991 
- CGD 20-11-2006 21-11-2006 20 7 13 2020/06 14-12-2006 1.100.000,00 1.100.000,00 67.788,52 4.152,86 970.798,99 903.010,47 69.462,34 

9015006380591 
- CGD 23-02-2009 08-04-2009 20 4 16 812 09-06-2009 450.000,00 380.000,00 137.538,02 6.741,87 2.111.378,14 1.973.840,12 123.365,01 

9015006727491 
- CGD 22-02-2010 02-03-2010 20 3 17 365/10 16-06-2010 2.500.000,00 680.000,00 10.811,60 3.956,57 206.173,85 195.362,25 11.491,90 

9015005622191 
- CGD 26-11-2007 11-12-2007 20 6 14 000041 14-03-2008 2.500.000,00 2.500.000,00 116.823,16 10.620,17 450.000,00 563.176,84 40.226,92 

Total ...               9.802.448,99 7.642.444,12 554.161,81 36.469,41 5.131.920,96 4.807.759,15 436.682,02 
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Verificação do equilíbrio corrente - Ano de 2015 

Receita Execução Despesa Execução 
Poupança 
Corrente 

Corrente cobrada bruta 11.815.072,86 

Corrente paga 9.957.444,77 

1.420.946,07 
Amortizações 
médias 

436.682,02 

Total 10.394.126,79 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


