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Introdução 
 

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). 

 

Este documento visa fazer uma análise nas vertentes orçamental e patrimonial nas contas do 

Município de Baião relativas ao ano de 2014, 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 2014 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. 
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1 – Relatório das Atividades Desenvolvidas por Pelouros  
 
1.1 – CULTURA, PATRIMÓNIO E TURISMO, FINANÇAS, OBRAS PÚBLICAS E 
FUNDOS COMUNITÁRIOS, PROTEÇÃO CIVIL E RECURSOS HUMANOS 
 
1.1.1 – Cultura 
 
 
Eventos Culturais 
 
PROMOÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS 

Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa 

Na sua IX edição, este evento que encerra a temporada dos Festivais de promoção do Fumeiro já 

ganhou um lugar de destaque. Dezenas de restaurantes e expositores deram a provar a qualidade das 

carnes locais. Para além do Cozido à Portuguesa foi possível provar pratos da cozinha regional, como 

o Arroz de Moira com Grelos. Ao todo foram vendidas 10 toneladas de fumeiro (8 toneladas vendidas 

pelo produtores diretamente aos visitantes da Feira e 2 toneladas utilizadas pelos restaurantes na 

confeção das refeições) 7mil e 500 garrafas de vinho verde de Baião; 7 mil refeições; 600 quilos de 

broa; meia tonelada de biscoito da Teixeira e Queijo; 1 tonelada de Laranja da Pala; 200 unidades de 

licores; 200 unidades de compotas; 200 quilos de queijos e 25 quilos de chocolates e amêndoas. 

Contou com a participação de 10 mil pessoas. 

Animação Cultural: Folclore, Música Tradicional Portuguesa e Bandas de Música. 

O Município de Baião promoveu este evento nos órgãos de comunicação locais, regionais e nacionais. 

Destaca-se a presença do programa “Portugal em Festa” da SIC, no dia 30 de março. O certame 

contou com o apoio da Dólmen e da Câmara Municipal de Resende. 

O evento realizou-se na Feira do Tijelinho, nos dias 28 a 30 de março. 

 
Festival do Anho Assado e do Arroz de Forno 

À imagem da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, este evento, também na sua IX edição, visa 

promover a gastronomia e os vinhos locais, concretamente o Anho Assado com Arroz de 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 de Forno, o anho - prato principal mas não 

único neste evento -, é servido com os vinhos verdes de transição. Podemos ainda apreciar a broa de 

milho, o Biscoito da Teixeira ou o Sumo de Laranja da Pala. 

A animação ficou a cargo de ranchos folclóricos, agrupamentos de música tradicional portuguesa, 

grupos de tocadores de concertina e de bandas de música. 

O Município de Baião promoveu este evento nos órgãos de comunicação locais, regionais e nacionais. 
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Destaca-se a realização do programa “Terra-a-Terra” da TSF e a participação no Porto Canal. O 

certame contou com o apoio da Dólmen. 

 

O evento realizou-se na Feira do Tijelinho, nos dias 25 a 27 de julho. 

 

Sabores de Baião no Porto 

O ano de 2014 ficou marcado na Gastronomia pelo lançamento de um evento novo, designado 

de Sabores de Baião no Porto”. Este evento realizou-se 3,4 e 5 de outubro, na antiga fábrica da EDP no 

Porto. Do cardápio gastronómico destacou-se à mesa o típico Anho Assado com Arroz do Forno e o 

tradicional Cozido à Portuguesa confecionado com o fumeiro de Baião. A estreia saldou-se positivamente, 

para a restauração, produtores locais e para a Autarquia. Estima-se que passaram mais de 4 mil pessoas 

pela antiga fábrica da EDP no Freixo, mais de 2 mil pessoas usufruíram do serviço de restauração, 

comercializaram-se mais de 3 mil quilos de produtos locais (fumeiro; doces regionais; biscoito da Teixeira; 

amêndoas artesanais; queijos; broa de milho; castanhas e figos); cerca de 100 garrafas e frascos de 

compotas e mais de 2 000 garrafas de vinho de baião (venda direta ao público e consumo nos 

restaurantes). 

O Município de Baião promoveu este evento nos órgãos de comunicação locais, regionais e nacionais. 

 

 

 
FESTIVIDADES 

Noite de Reis 

A Câmara Municipal de Baião recebe os grupos que espontaneamente se reúnem na Praça do 

Município para cumprirem a tradição dos cânticos da Noite de Reis. 

O evento realizou-se no dia 5 de janeiro.  

 

Encontro Concelhio de Cantadores das Janeiras 

A Décima segunda edição do evento foi organizada pela Junta de Freguesia de Ancede e pela Câmara 

Municipal de Baião. Este encontro tem como objetivo o fomento da tradição dos Cantares das Janeiras 

e possibilitar o convívio entre as diferentes gentes do concelho de Baião. Ao todo participaram mais de 

3 centenas de pessoas oriundas de várias freguesias. 

O evento realizou-se no Mosteiro de Santo André de Ancede, no dia 31 de janeiro. 

 



6 
 

Desfile Concelhio de Carnaval 

O desfile de carnaval do município de Baião no ano de 2014 realizou-se no dia 15 de fevereiro e contou 

com cerca de 500 participantes, vindos das diversas freguesias do concelho de Baião 

 

Festas Concelhias e em honra de S. Bartolomeu 

Ao todo foram cerca de 40 acontecimentos os que deram corpo às festas, que marcam o ponto alto do 

verão em Baião, que privilegia as tradições locais e a participação das pessoas da terra. 

Entre despiques de Zés P`reiras, encontros de tocadores de concertinas e um festival de folclore, 

houve espaço para a tourada, mostras de artesanato, noite de fados e música erudita a cargo da 

Orquestra do Norte. 

A animação foi repartida por cinco pontos da sede de concelho - Praças do Município e D. Manuel 

de Castro, Avenida 25 de abril, Posto de Turismo e Praça Francisco Sá Carneiro - transformando toda 

a vila de Baião num espaço de festa. Todos os eventos contaram com entrada livre. 

Destaque ainda para momentos emblemáticos destas festas, como a noite morta (22 de Agosto), em 

que romeiros e romeiras circulam durante toda a madrugada pela vila, movidos pela música e pelo 

vinho verde, o despique das bandas de música que encerra a procissão em honra de S. Bartolomeu 

(24 de Agosto) ou o grande prémio pecuário que junta centenas de cabeças de gado (23 de Agosto). 

 

A Orquestra do Norte (ON) concretiza, desde 1992, o projeto de descentralização da cultura musical, 

apresentado pela Associação Norte Cultural, vencedor do primeiro concurso nacional para a criação de 

orquestras regionais, instituído pelo Estado Português nesse mesmo ano. Com a titularidade de José 

Ferreira Lobo, a ON foi iniciadora de um trabalho verdadeiramente pioneiro e inédito, tendo-se afirmado 

no panorama da música erudita, sendo hoje uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente. 

Os objetivos básicos pelos quais sempre se pautou a atividade da Orquestra do Norte passam pela 

conquista de novos públicos, pelo apoio à música e aos músicos portugueses e pela constante 

renovação do repertório. Dezoito anos depois, estes critérios continuam a ser fundamentais para a 

instituição. 

A Câmara Municipal de Baião com a celebração deste acordo promove dois espetáculos por ano. Um 

na Fundação Eça de Queiroz, integrado no Curso de Verão, realizado em julho e, o outro integrado nas 

Festas Concelhias e em honra de S. Bartolomeu. 

 

 

TEATRO 



7 
 

Ao longo do ano marcam presença em Baião várias peças de teatro da Companhia de Teatro 

Filandorra, destinadas ao público em geral e às crianças em particular. 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 às várias escolas do concelho, ao Auditório Municipal mas também à “Rua”. 

As sessões repartiram-se entre os Pelouros da Educação, Cultura e Património. 

O protocolo de 2014 contou com o desenvolvimento de dez oficinas para a promoção de ações de 

animação cénica com a comunidade. 

 

Oferecendo um reportório heterogéneo que visa a formação de novos públicos, e passados quase vinte 

anos desde a data da sua formação, vê a sua posição consolidada no panorama regional pelo 

alargamento da rede de protocolos culturais que estabeleceu com grande parte dos municípios das 

regiões transmontana, duriense e beirã. 

Neste sentido, a sua abrangência demográfica influi substancialmente na dinâmica social e cultural das 

populações locais, promovendo localmente dramaturgos de projeção mundial. E quando se diz 

localmente deve ser salientada a situação corrente, por força das inúmeras solicitações municipais, de 

apresentar sessões duplas e por vezes triplas de espetáculos, no terreiro de uma aldeia, na sede de 

uma Junta de Freguesia ou nas melhores e mais bem equipadas estruturas teatrais da sua área de 

implantação. Nas aldeias, o texto torna-se pretexto do jogo com as populações locais que se juntam 

para ver teatro. Ali valoriza-se o gesto e o movimento, acionam-se códigos de cumplicidade e 

procuram-se as idiossincrasias locais. Herdeiros do teatro de rua, os atores e atrizes da Filandorra 

tanto se adaptam aos locais abertos como se ajustam aos ricos palcos e aos camarins da Rede 

Nacional de Teatros. 

 
 
ATIVIDADES REALIZADAS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL - 2014 
 
Data Classificação Entidade promotora 

 
2 de Janeiro  Ensaios da Banda de Santa 

Marinha do Zêzere  
Banda de Santa Marinha do 
Zêzere 

3 de Janeiro Ensaios da Banda de Santa 
Marinha do Zêzere 
 

Banda de Santa Marinha do 
Zêzere 

4 de Janeiro Concerto de Música da Banda Banda de Santa Marinha do 
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de Santa Marinha do Zêzere Zêzere 
8 de Janeiro Reunião ACRIBAIMAR 
15 de Janeiro Reunião Centro de Emprego de 

Amarante 
27 de Janeiro Reunião 

 
 

Centro de Emprego Amarante 

3 de Fevereiro Reunião 
 
 

Centro de Emprego Amarante 

7 de Fevereiro Sessão de esclarecimento 
“Dinamizar” 

Associação Empresarial de 
Baião 

19 de Fevereiro Reunião Centro de Emprego Amarante 
22 de Fevereiro Ensaio de música – Dia da 

Mulher 
C.M.Baião 

23 de Fevereiro  Ensaio de música – Dia da 
Mulher 

C.M.Baião 

28 de Fevereiro Ensaio de música – Dia da 
Mulher 

C.M.Baião 

6 de Março Reunião Centro de Emprego Amarante 
7 de Março Ensaio de música – Dia da 

Mulher 
C.M.Baião 

7 de Março Sessão de esclarecimento 
“ASAE” 

Associação Empresarial de 
Baião 

8 de Março Comemorações do Dia da 
Mulher 

C.M.Baião 

12 de Março Ensaios de Teatro 
“Mamma Mia” 

Escola de Eiriz 

19 de Março Ensaios de Teatro 
“Mamma Mia” 

Escola de Eiriz 

1 de Abril Reunião Centro de Emprego Amarante 
2 de Abril Teatro Filandorra – Dia do 

livro Infantil 
“O Grilo Verde” 

C.M.Baião  

4 de Abril  Atuação de tunas - Tunance C.M.Baião 
5 de Abril Entrevistas para o 25 de Abril C.M.Baião / Susana Ferrador 

11 de Abril Palestra sobre Hipnose Clínica APHCH – Dr. Adriano Cunha 

16 de Abril Ensaio de música Casa do Povo de Campelo 
17 de Abril Filme em DVD sobre a Páscoa  Santa Casa da Misericórdia de 

Baião  
19 de Abril Ensaio de música Casa do Povo de Campelo 
22 de Abril Reunião Associação Empresarial de 

Baião 
24 de Abril Palestra sobre o Dia Mundial 

da Criança 
 

CPCJ 
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26 de Abril Concerto de Música – 
Comemorações dos 40 anos 
do 25 de Abril 
 

C.M.Baião 

28 de Abril Reunião Centro de Emprego Amarante 
/ C.M.Baião 

29 de Abril Reunião Associação Empresarial de 
Baião 

2 de Maio Teatro – Mamma Mia 
 

Escola de Eiriz 

8 de Maio Reunião Centro de Emprego Amarante 

10 de Maio Fórum – Prevenir para 
proteger 

B.V.Baião 

17 de Maio Colóquio Sindicato dos CTT 
18 de Maio Encontro de Homenagem – 

Frei Ignácio 
Grupo Oração e Vida 

22 de Maio Reunião  
 

Associação Empresarial de 
Baião 

23 de Maio Reunião – Eleições Europeias P.S 

24 de Maio Comemorações dos 30 anos 
da Associação dos 
Trabalhadores da C.M.Baião 

A.T. da C.M.Baião 

24 de Maio Teatro – Os Pires de Sacavém AASTC / C.M.Baião 

4 de Junho Seminário – Novas Ideias, 
Novos Negócios 

C.M.Baião 

6 de Junho Reunião  
 

Centro de Emprego Amarante 

9 de Junho Reunião – Exército Português 
 

C.M.Baião / Centro de 
Emprego Amarante 

18 de Junho Reunião Centro de Emprego Amarante 
/ C.M.Baião 

18 de Junho Reunião – Funcionários da 
C.M.Baião 

C.M.Baião 

20 de Junho Reunião Associação Empresarial de 
Baião 

21 de Junho Reunião Associação Empresarial de 
Baião 

25 de Junho Reunião Centro de Emprego Amarante 
/ C.M.Baião 

26 de Junho Férias Desportivas C.M.Baião 
27 de Junho Férias Desportivas C.M.Baião 
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8 de Julho Reunião Associação Empresarial de 
Baião 

9 de Julho Reunião Associação Empresarial de 
Baião 

10 de julho Férias Desportivas C.M.Baião 
11 de Julho Férias Desportivas C.M.Baião 
12 de Julho Palestra AGITO 
17 de Julho Férias Desportivas C.M.Baião 
19 de Julho Encontro Nacional de 

Cenografia 
C.M.Baião 

20 de Julho Encontro Nacional de 
Cenografia 

C.M.Baião 

23 de Julho Férias Desportivas C.M.Baião 
24 de Julho Férias Desportivas C.M.Baião 
25 de Julho Férias Desportivas C.M.Baião 
25 de Julho Reunião Centro de Emprego Amarante 

/ C.M.Baião 
30 de Julho Reunião Centro de Emprego Amarante 

/ C.M.Baião 
6 de Agosto Reunião Centro de Emprego Amarante 

/ C.M.Baião 
15 de Agosto Reunião Rota do Românico 
16 de Agosto Reunião Rota do Românico 
12  de Setembro Seminário Santa Casa da Misericórdia 

de Baião  
20 de Setembro Reunião CPCJ 
26 de Setembro Reunião Associação Empresarial de 

Baião 
27 de Setembro Reunião Associação Empresarial de 

Baião 
30 de Setembro Reunião Associação Empresarial de 

Baião 
8 de Outubro Ação de sensibilização – 

Idosos em Segurança 
CLDS 

9 de Outubro Entrega de Diplomas – 
Funcionários da Autarquia 

C.M.Baião 

25 de Outubro Música de Intervenção AASTC 
   
28 de Outubro Reunião Centro de Emprego Amarante 

/ C.M.Baião 
11 de Novembro Reunião Centro de Emprego Amarante 

/ C.M.Baião 
12 de Novembro Reunião Associação Empresarial de 

Baião 
15 de Novembro Entrega de diplomas à 

formação 
C.M.Baião 

22 de Novembro Espectáculo Musical  Rota do Românico 
27 de Novembro Reunião com os colaboradores C.M.Baião 



11 
 

da Autarquia 
2 de Dezembro Reunião Associação Empresarial de 

Baião 
5 de Dezembro Ensaios para o Sarau de 

Dança 
C.M.Baião 

6 de Dezembro Ensaios para o Sarau de 
Dança 

C.M.Baião 

7 de Dezembro Sarau de dança C.M.Baião 
10 de Dezembro Reunião Associação Empresarial de 

Baião 

11 de Dezembro Teatro - Filandorra C.M.Baião 
12 de Dezembro Teatro - Filandorra C.M.Baião 
14 de Dezembro Festa de Natal da Escola de 

Música da Casa do Povo de 
Campelo 

Casa do Povo de Campelo 

18 de Dezembro Festa de Natal da Santa Casa 
da Misericórdia de Baião 

Santa Casa da Misericórdia 
de Baião 

 
 
 
Cinema no Auditório Municipal de Baião 
2014 
 
Data de exibição Nome do filme 

 
15 de fevereiro 
 

Gru –O Mal Disposto 

15 de março 
 

 O Hobbit 

11 de outubro 
 

Godzilla 

29 de novembro 
 

Aviões – Equipa de Resgate 

 
 
 
1.1.2 – Património e Turismo 
 
 
 

Atividades do Museu Municipal: 

 

-  Visitas orientadas ou visitas roteiro ao património cultural do concelho:  

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.  
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Datas: ao longo do ano  

 Público-alvo: preferencialmente o escolar (dentro e fora do concelho); público em geral; 

 Ex: Núcleo de Arqueologia & Monumentos Megalíticos da Serra da Aboboreira - 

Este ano, destacamos as visitas realizadas a alunos e professores, solicitadas pela 

Faculdade de Letras do Porto no âmbito das comemorações de Abril por o 

CASA ter sido um projeto de investigação criado após 1974. 

 

 

-  Realização de oficinas pedagógicas no Museu e/ou nas Escolas de âmbito patrimonial: 

“A pré-história”  

“A Arte na pré-história” 

“Construção de objetos pré-históricos” 

“A formação de Baião” 

 “Alta Idade Média” - secundário;  

Datas: ao longo do ano letivo 

Público-alvo: 1º ciclo; 3º ciclo e ensino secundário; 

 

 

-  Visitas orientadas a sítios de interesse patrimonial com degustação e animação musical 

 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 integração na Rota do Românico e a parceria desenvolvida com a empresa “Transerano” 

permite incluir na visita ao Mosteiro de Ancede uma mostra de artesanato e produtos 

locais, incluindo uma “Prova de Vinhos”.  

Este ano destacamos o aumento das visitas realizadas com público estrangeiro de vários 

pontos do Mundo (Espanha, Itália, Brasil, Suécia, Áustria, Alemanha; França, Canada, 

Bélgica, Holanda e Reino Unido) 

  

 Datas: ao longo do ano. 

Público-alvo: Visitantes e turistas. 
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-  Palcos do Românico – Espetáculo Sem Pés Nem Cabeça. 

 O Museu Municipal acolheu uma atividade organizada pela Rota do Românico, realizada 

pelo grupo de teatro Cão Danado e destinada ao jardim de infância de Prenhô. Esta 

atividade foi ainda completada por uma outra organizada pelo Museu que consistiu numa 

primeira abordagem ao espaço do Museu. Selecionaram-se 2 objetos da exposição como: 

 - O moinho manual pré-histórico, em que os meninos puderam experimentar a sua 

utilização com cereal seco para este público tão específico 

 - Tampa de sepultura romana, explicando como na época eram definidos os nomes das 

pessoas, tendo em conta ser filho de…. Todos os alunos disseram o seu 1º nome 

completando com um dos nomes de seu pai, à maneira romana. 

 

 

-  Comemorações dos 500 anos de Foral da Teixeira 

 Desde o ano interior que se deu início à preparação das Comemorações dos 5oo anos de 

Foral, atribuído por Manuel I à Teixeira. Tal como no ano anterior foi elaborada uma 

memória descritiva e uma proposta de alinhamento de acordo com o património e as 

memórias de cada freguesia; propostas de distribuições de temas por cada agrupamento e 

associação; elaboração de apresentações temáticas; reuniões várias ao fim do dia, noite e 

fins de semana com professores, departamentos, juntas e associações culturais, desportivas 

e IPSS`s. 

 

1. Este ano as Comemorações tiveram um primeiro momento na freguesia da Teixeira, no 

dia 13 de abril, contando para tal com a colaboração da própria junta da Teixeira e com 

os habitantes da freguesia. Iniciaram-se com um cortejo histórico manuelino desde a 

igreja até ao pelourinho da Teixeira, onde participou a comunidade da Teixeira e 

Teixeiró juntamente com outro público do concelho. No final o Foral foi atribuído pelo 

arauto ao Senhor da Teixeira protagonizado pelo próprio presidente de Junta. 

A animação decorreu com muita alegria com a participação dos Andarilhos, da 

comunidade de Frende, com as lavadeiras e com a comunidade de Loivos do Monte 

que protagonizaram a cena da fuga e do julgamento do ladrão, assim como, as 

vendedeiras. 
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2. As ruas foram decoradas, tendas de comes e bebes e venda de produtos, que nos fez 

entrar no espirito medieval da festa. 

 

 

3. Na Vila de Baião, o evento principal ocorreu nos dias 31 de maio e 1 de junho, 

contando com o cortejo histórico de Baião 

- Espaços e temas 

       Foi pensado, após auscultação de várias pessoas com experiência na organização 

participação em eventos da mesma natureza, criar vários espaços temáticos, 

devidamente separados, ou por infraestruturas físicas ou por nuances cénicas. Para tal 

foram criados quatro espaços temáticos 

(Romano, Medieval, época Moderna e século XX). 

- Participantes 

Participaram no evento a comunidade, no cortejo cerca de 539 figurantes, nos teatros 

(ações cénicas) cerca de 325 atores, artesãos, grupos de música locais, associações 

culturais, recreativas e desportivas, com desempenhos diferenciados e envolvência 

também distinta. 
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- Mercados temáticos 

Os mercados temáticos trouxeram uma grande diversidade de atividades, em vários 

pontos da Vila, em especial o aumento de tendas de produtos locais. 

  Esses espaços tentaram recriar os vários períodos da história, proporcionando aos   

visitantes uma viagem pelo tempo e história de Baião. 
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 -  Atividades do CEDOC 

 As comemorações do aniversário de nascimento do Prof. Dr. Orlando de Carvalho 

realizaram este ano no dia 6 de dezembro em Santa Marinha do Zêzere, com o Coro 

Gregoriano do Porto na Igreja de Santa Marinha, tendo cantado 4 poemas da autoria do 
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Professor. Seguiram-se várias iniciativas destas comemorações, como a: atuação da banda 

de música de Santa Marinha do Zêzere, Exposição de fotografia de Ricardo Fonseca no 

CEDOC e a apresentação do livro “O Meu Mestre” de Maria Margarida Moreira; 

Conferência / debate centrado no tema das lutas académicas e a sua atualidade social com 

base na experiência da vida académica de Orlando de Carvalho. A conferência foi 

proferida pelo Doutro Alberto Martins. O debate contou ainda com a partição de Pedro 

Romeu (presidente da Direção da Associação Académica da UTAD) e Ruben Alves 

(presidente da Federação Académica do Porto)   

 

 

 

-  Atividades da Biblioteca Municipal 

 

- Ateliês temáticos 

A Biblioteca Municipal desenvolveu, uma vez mais, ao longo do ano, vários ateliês 

temáticos, de acordo com as festividades tradicionais, nomeadamente:  

- Carnaval (3 de março): Apresentação etimológica da palavra “Carnaval”, 

representação da estória «O Capuchinho Vermelho», realização de um jogo de mímica 

e construção de máscaras. Requisição de livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páscoa (17 e 22 de abril): Construção de um porta-ovos, visualização do filme «Ops, 

rebeldes sem Páscoa». Requisição de livros. 
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- Natal (22 de dezembro): Peça de teatro realizada pelas crianças «O boneco de neve e a 

magia do Natal»; preenchimento de uma ficha de leitura relacionada com a peça de 

teatro; construção de uma base para copos alusiva à festividade. Requisição de livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Quinta da Leitura» 

À semelhança de anos anteriores, a Biblioteca Municipal continuou a desenvolver a 

iniciativa «Quinta da Leitura», todas as quintas-feiras do mês de agosto, durante o 

período de férias de verão da comunidade escolar. Este ano, a iniciativa contou com a 

colaboração de uma nutricionista que esteve presente numa das sessões (14 de agosto) 

para falar com as crianças sobre alimentação saudável. Após a leitura da estória «Ruca 

não quer comer», pela técnica da biblioteca, foi apresentado um powerpoint, através do 

qual a nutricionista Daniela Mota explicou aos participantes em que consiste uma 

alimentação saudável e quais as funções das vitaminas. Após esta apresentação, jogou-se 

o «Prova Cega» em que as crianças, de olhos vendados, provaram alguns alimentos e 

tentaram descobrir de qual se tratava. No final, confecionou-se um lanche saudável, com 

fruta, iogurte e bolacha. 
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-  Dia Mundial do Livro 

Para assinalar o Dia Mundial do Livro, comemorado a 23 de abril, a Biblioteca Municipal 

organizou a apresentação do livro «Fotobiografia de Alves Redol», que contou com a 

presença do seu autor, António Mota Redol, que se deslocou aos três agrupamentos do 

concelho para a sua apresentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Dia Internacional do Livro Infantil 

A Biblioteca Municipal assinalou este dia no Auditório Municipal de Baião, a 2 de abril, 

com a apresentação da peça de teatro «O grilo verde», uma adaptação do livro de António 

Mota, pela Companhia de Teatro Filandorra. À apresentação da peça assistiram vários 

jardins de infância do concelho.  
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- Dia Mundial das Bibliotecas 

Para assinalar o Dia Mundial das Bibliotecas, comemorado a 1 de julho, a Biblioteca 

Municipal recebeu, dia 9, a visita do Jardim de Infância da OBER. As crianças puderam 

assistir a um filme relacionado com a data - «Ruca vai à Biblioteca» - e fizeram uma 

ilustração do que viram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Bibliotecar» (Palcos do Românico) 

A Biblioteca Municipal aliou-se à iniciativa «Bibliotecar», do projeto Palcos do 

Românico e, a 28 de abril, realizou-se uma sessão em que os participantes refletiram 

sobre a biblioteca e a leitura, havendo lugar a exercícios de expressão dramática.  

 

- “Animação de Leitura” 

Sempre que solicitado, a Biblioteca Municipal disponibiliza-se para realizar esta 

iniciativa tendo em conta a idade das crianças que ouvirão a estória. É selecionada, 

sempre que possível, uma que possa ir ao encontro da temática biblioteconómica. 
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- Outras iniciativas 

No âmbito das férias desportivas realizadas pelo setor de juventude e desporto, a 

Biblioteca Municipal colaborou com a iniciativa, recebendo os jovens participantes na 

Biblioteca, tendo preparado algumas atividades.  

 

 

A pedido de outras instituições, como o Centro Social de Soalhães ou centros de 

formação, a Biblioteca Municipal organiza atividades sempre que as mesmas são 

solicitadas, desde trabalhos manuais, passando por sessões de leitura e conversas 

informais sobre o trabalho desenvolvido numa biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervenções patrimoniais 

 

-· Carta Arqueológica e Patrimonial 

 Na sequência do trabalho realizado no ano anterior foi ainda necessário proceder a revisões 

finais das fichas de inventário realizadas assim como a realização de novas fotografias. 

 

-  Projeto “O património natural e cultural como fator de desenvolvimento e competitividade 

do Baixo Tâmega” 

 Dada a continuidade deste projeto, o Museu Municipal continuou a ser responsável pela 

coordenação da parte relativa ao património cultural. Foram revistos todos os textos para a 

volume 2 dedicado ao património cultural, selecionaram-se novas fotografias e fizeram-se 
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propostas de maquetagem, definindo o local para cada uma das fotografias e a sua 

dimensão. Fomos ainda responsáveis pela revisão final. 

 

 

 

 

TURISMO 
 

Promoção e divulgação Turística 

-  Participação em Feiras  

- XI Feira do Mundo Rural – Quinta de Bonjoia, Porto de 13 a 15 de Junho  

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

na cidade do Porto. 

As cestas de Frende, as bengalas de Gestaçô, o biscoito da Teixeira, o mel, o vinho e a 

ginja do convento de Ancede, os licores e compotas de Baião representaram o 

concelho de Baião neste certame. 

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 

 

  - Feira de Artesanato de Vila do Conde de 26 de Julho a 10 de Agosto 

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. 

 

- XXV Feira de Artesanato de Baião de 20 a 24 de agosto 

Integrada nas Festas Concelhias e em Honra de S. Bartolomeu, é o Posto de Turismo 

que se responsabiliza pela organização deste evento. 

Trata-se, de um evento de âmbito nacional no qual participam artesãos de vários 

pontos do país, nomeadamente da região norte e centro de Portugal, embora com forte 
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presença dos artesãos locais. Este ano, estiveram presentes 50 artesãos num total de 30 

stands, onde foi possível apreciar uma diversidade de matérias primas, como por 

exemplo o ferro, o vidro, a cerâmica, o barro, o papel, o sabão, o tecido, o couro, a 

madeira e as fibras vegetais (giesta piorno, o junco, a cortiça, o linho, a lã, sem 

esquecer os deliciosos queijos, os doces e compotas tradicionais e os licores e 

aguardentes. Destes materiais, resultaram artefactos e artigos de grande qualidade 

artística e de inegável valor económico. De salientar as bengalas, as cestas, os licores, 

as compotas, biscoitos da Teixeira, broa de carne, barcos rabelos, lãs, rendas e 

bordados, madeiras, couros, etc.  

O Posto de Turismo voltou a elaborar um inquérito de satisfação aos artesãos 

presentes no certame. 

 

- Feira de Artesanato de Mesão Frio de 29 e 30 de Novembro e 6 e 7 de 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 

 

-  Apresentação da VI edição dos “Fins-de-semana Gastronómicos” 17 de Janeiro  

O Município de Baião foi um dos municípios nortenhos representados, a 17 de janeiro, na 

apresentação da iniciativa "Fins-de-semana Gastronómicos". O evento realizou-se nos 

Paços do Concelho de Barcelos, tendo estado presentes, em representação de Baião, as 

iguarias peras bêbadas e creme de água queimado. 

 

-  Adesão do Município de Baião à TUREL  

O Município de Baião à Turel - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e 

Religioso. Baião passa assim a ser o terceiro município do distrito do Porto e o primeiro 

do Douro a integrar a Turel. 

 

-  Cereja de Baião na ribeira do Porto 
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O Posto de Turismo participou na promoção e divulgação da cereja do Mosteiro de Santo 

André de Ancede junto de centenas de turistas estrangeiros e nacionais, mas também de 

portuenses, que entre os dias 15 e 18 de maio visitaram a zona da Ribeira, no Porto. 

Aquele que é um dos principais cartões-de-visita turísticos da cidade recebeu, naqueles 

dias, pontos de venda e promoção daquele fruto tão apreciado. As cerejas, como diz a 

tradição, "vão umas atrás das outras" e, sendo acondicionadas em embalagens próprias, 

revelaram-se um condimento delicioso para os turistas que passeavam junto ao Douro. 

Paralelamente,  

 

-  Byonritmos – Música, dança e alegria 11 a 13 de Agosto 2014 

O Posto de Turismo esteve presente na 9º edição do Byonritmos 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. 

 

-  Abertura do Posto de Turismo durante as Festas Concelhias de em honra de S. 

Bartolomeu 

O Posto de Turismo esteve aberto no período de 20 a 24 de Agosto das 09h00 às 24h00 

durante o decorrer das Festas concelhias e em honra de S. Bartolomeu. 

 

-  Visitas Orientadas 

Integradas nas Festas Concelhias e em honra de S. Bartolomeu, o Posto de Turismo, 

promoveu visitas guiadas ao Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, ao Mosteiro 

de Santo André de Ancede e à Fundação Eça de Queiroz. 

 

-  Exposições promovidas no Posto de Turismo 

 

Expositor 

 

Título Tipo de Exposição Datas 

 

Ricardo Fonseca 

 

Regresso às 

Origens 
Fotografia 20 agosto a 20 outubro 

 

Luísa Moreira 
O Meu Mestre Ilustrações 

8 novembro a 20 

dezembro 



26 
 

Monteiro 

 

 

-  Dia Mundial do Turismo - 27 de Setembro 

Apresentação de uma nova brochura promocional do Albergue de Mafómedes e uma 

linha de produtos de higiene direcionados para a hotelaria, com a imagem de marca 

"Baião Vida Natural" no Restaurante Tasca do Valado com apresentação do balanço das 

políticas públicas locais no setor do património da cultura e do turismo e do seu impacto 

económico na comunidade local do Município de Baião 

 

-  Apresentação de Livro “O Meu Mestre” 8 de Novembro 2014 

 Apresentado no Posto de Turismo o livro “O Meu Mestre” da autora Maria Margarida 

Moreira. Uma obra onde a autora aborda a importância da filosofia para a sociedade 

contemporânea.  

 

 

Gastronomia & Vinhos 

 

–  Provas de Vinho 

Integradas nas visitas realizadas ao Mosteiro de Ancede, passou a ser possível usufruir de 

uma prova de vinhos verdes da sub-região de Baião, mediante o pagamento de uma taxa. 

Nessas provas é ainda disponibilizado vinho para venda ao público. 

 

–  Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa de 28 a 30 de Março 

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. 

O Posto de Turismo voltou a elaborar um inquérito de satisfação aos visitantes e outro 

aos restaurantes presentes no certame. 

 

–  Festival do Anho Assado e do Arroz de Forno de 25 a 27 de Julho 



27 
 

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. 

O Posto de Turismo voltou a elaborar um inquérito de satisfação aos visitantes e outro 

aos restaurantes presentes no certame. 

 

-  Douro Wine Fest de 18 a 21 de Setembro 

Participação no Douro Wine Fest, evento que reuniu em torno da temática, produtores de 

vinhos da Região, chef’s de cozinha, unidades de restauração entre outros representantes 

do tecido empresarial do sector turístico do destino Douro. Com o objetivo de atrair 

visitantes ao território, potenciar e dinamizar a economia local e regional aumentando a 

notoriedade do destino Norte de Portugal no produto Gastronomia e Vinhos. 

Organizado pela Turismo do Porto e Norte de Portugal em parceria com várias 

instituições locais e regionais. 

 

- Sabores de Baião no Porto 3, 4 e 5 de Outubro 2014 

O Posto de Turismo esteve presente no Porto nos “Sabores de Baião no Porto” 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. 

O Posto de Turismo elaborou um inquérito de satisfação aos visitantes presentes no certame. 

-  VII edição dos “Fins-de-semana Gastronómicos”  de 5 a 7 de Dezembro  

O Município de Baião participa pela quinta vez consecutiva nos fins-de-semana 

gastronómicos, uma iniciativa promovida pela entidade Turismo Porto e Norte, que decorrerá 

de 5 a 7 de Dezembro, no concelho de Baião. 

Os 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 

aderiram à iniciativa "Fins-de-semana Gastronómicos" e a ementa consiste no afamado Arroz 

de Favas com Frango Alourado e Creme de Água Queimado como sobremesa. 

Do programa de animação destacam-se as visitas orientadas ao Mosteiro de Santo André de 

Ancede, à Fundação Eça de Queiroz; provas de vinhos e showcooking. 

 

 
ESTATÍSTICA  
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1.1.3 – Finanças 
 
ECONOMIA E FINANÇAS 
 
 
MANUTENÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO INVESTIMENTO 

 

1- Manutenção do não lançamento da Derrama – imposto sobre os resultados líquidos anuais 

das empresas. 

2- Fase final da Revisão do Plano Diretor Municipal de Baião, o que trará grandes benefícios 

para o incremento da competitividade do concelho, nomeadamente o desbloqueamento de 

zonas agrícolas localizadas junto aos eixos viários, permitindo um aumento da área de 

construção; transformação das zonas industriais em espaços empresariais com áreas de 

restauração e exposição e ainda a definição de locais com apetência turística e as zonas com 

recursos naturais. 

FINANÇAS 

1- O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2014, manteve-se em de 21 dias. 

2- Manutenção do serviço de Revisão Legal de Contas que iniciou em 2008. 

 
– 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 31/12/2014 4.338.063,97€ 
Compromissos ainda não satisfeitos 695.856,07€ 
Total  5.033.920,04€ 
 
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 600 mil euros.  
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1.1.4 – Obras Públicas e Fundos Comunitários 
 
 
ACESSIBILIDADES  

- Executaram-se cerca de 12,874 km de empreitadas (estão excluídos os executados através de 

protocolos estabelecidos entre a Câmara Municipal de Baião e as Juntas de Freguesia). 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

- Foram construídos 0,757 Km de rede de abastecimento de água, de forma que mais 

munícipes tiveram acesso à rede pública de abastecimento de água.  

 

SANEAMENTO BÁSICO 

- Foram construídos 1,088 Km de rede de saneamento básico, o que significa que mais 

munícipes ganharam acesso à rede pública de saneamento básico. 

 

- Baião aderiu em 2011 à SIMDOURO (Sistema Multimunicipal de Saneamento do Grande 

Porto). Foram efetuadas obras de remodelação na ETAR da Pala – Ribadouro.  

 

OBRAS DE GRANDE DIMENSÃO 

 

- Em 2014 foram concluídas as obras de construção do Centro Escolar de Santa Marinha 

do Zêzere, da Piscina Municipal de Ancede e ainda as obras da Regeneração Urbana 

da Vila de Baião – Esplanada da Praça D. Manuel de Castro. 

 

 - Foram ainda executados trabalhos na obra Estrada de Mirão à Ermida (obra que esteve 

parada devido a dificuldades com o adjudicatário). 

 

- De referir também o início das obras no âmbito da eficiência energética, nomeadamente 

Iluminação Pública, Piscina Coberta, Pavilhão Multiusos e Pavilhão de Santa Marinha do 

Zêzere. 

 
 
 
SEGURANÇA NO TRABALHO EM OBRAS PÚBLICAS 
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1. Análise de Planos de Segurança e Saúde de obras públicas; 

2. Coordenação de segurança em obra de obras publicas. 

 
 
1.1.5 – Proteção Civil 
 

1 - PLANEAMENTO: 

• Elaboração e envio para aprovação do Instituto da Conservação da Natureza 

e Florestas (ICNF) do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI) (2015-2019); 

• Elaboração do Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do Concelho 

de Baião e Condicionalismos às Novas Edificações em Espaço Florestal 

e Rural fora das Áreas Edificadas Consolidadas;  

• Elaboração do Plano Operacional Municipal (POM) 2014; 

• Elaboração dos Conteúdos Reservados, Cartografia de Risco e Cenarização 

do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil;  

• Elaboração e aprovação por parte do Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF) dos relatórios de Conflitos entre os Aglomerados 

Propostos e a Perigosidade de Incêndio e entre os Aglomerados 

Propostos e as Áreas Ardidas nos Últimos 10 anos, no âmbito da Revisão 

do Plano Diretor Municipal (PDM). 

 

 

2 - PREVENÇÃO ESTRUTURAL E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAS 

FLORESTAIS: 

• Beneficiação de 3 pontos de água; 

• Beneficiação anual da Rede Viária Florestal numa extensão de 19 km; 

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

 

 

 

3 – VIGILÂNCIA FLORESTAL: 

• Implementação, em parceria com as Associações Culturais, Recreativas, 

Desportivas e Sociais do Município da REDE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA, 

DETECÇÃO E ALERTA, de incêndios florestais, durante o Período Crítico; 
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4 - EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO: 

• Participação e Coorganização do Colóquio “O Uso Múltiplo para a 

Valorização Económica da Floresta”, no âmbito das comemorações do Dia 

Mundial da Árvore e das Florestas, em colaboração com o CLDS, a 

Cooperativa Agrícola de Baião e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e no qual participaram cerca de 50 pessoas; 

• Participação e apoio à Organização no Fórum “Prevenir para Proteger - 

Fórum Local sobre Incêndios Florestais”; 

• Realização de ações sensibilização/formação sobre os “Cuidados a ter para 

proteger a Floresta” destinados a pessoas que usufruem do Rendimento 

Social de Inserção, envolvendo cerca de 20 pessoas; 

• Visita Guiada ao Carvalhal de Reixela com 3 turmas do Agrupamento de 

Escolas do Vale de Ovil (cerca de 50 alunos); 

• Realização da 3ª Edição do “Dia Verde do Município” com plantação de 

4950 árvores de espécies autóctones (carvalhos, castanheiros, freixos, 

azevinhos, tramazeiras, etc.) efetuada por voluntários dos Estabelecimentos 

de Ensino e das Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Sociais do 

Município. 

• Participação e Coorganização da Comemoração do Dia da Proteção Civil, 

no Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, com realização de ações de 

sensibilização sobre segurança rodoviária, simulacro de acidente rodoviário e 

mostra de meios de Bombeiros e GNR, envolvendo toda a Comunidade 

Escolar, no âmbito do Plano Municipal de Segurança Rodoviária; 

• Participação e Coorganização do Exercício “Choque Frontal”, em Santa 

Marinha do Zêzere, envolvendo as Corporações de Bombeiros da Zona 

Operacional 05, GNR e INEM e testando o Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil de Baião, com a participação de 93 operacionais e 27 viaturas; 

 

 

5 – EMPENHAMENTO OPERACIONAL: 

• Realização de ações 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. – cerca de 30 ações. 
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1.1.6 – Recursos Humanos 
 
 
 
SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO 

 

Serviço externo de segurança e saúde no trabalho aos colaboradores da Câmara Municipal de 

Baião. O serviço de saúde no trabalho realizou 106 exames e consultas médicas aos 

colaboradores da autarquia e o serviço de segurança no trabalho efetuou visitas a todos os 

postos de trabalho de forma a serem avaliadas as condições de trabalho e potenciais riscos. 

Durante as visitas aos locais de trabalho foi efetuada uma pequena formação onde foram 

abordados os principais perigos de cada tarefa efetuada nos diversos setores. 

 
 
 
CONSELHO CONSULTIVO MUNICIPAL 

 

 

O Conselho Consultivo é o órgão de consulta do Presidente da Câmara que aborda as grandes 

linhas de intervenção municipal sob a sua responsabilidade, contribuindo para uma 

progressiva intervenção dos cidadãos na vida autárquica e na definição das políticas locais. 

 

O Conselho Consultivo Municipal para o mandato 2013-2017 foi constituído por despacho do 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara datado de 9 de Maio de 2014, e, nos termos do mesmo, 

tem, genericamente, as seguintes competências: 

 
a) Apresentar pareceres, recomendações, sugestões e propostas sobre assuntos 

relacionados com o Concelho, designadamente no âmbito das responsabilidades e 

competências, próprias ou delegadas, adstritas ao presidente da Câmara; 

b) Pronunciar-se sobre as questões que lhe sejam submetidas pelo Presidente da Câmara, 

sobre matérias de natureza social, económica, cultural e outras; 

c) Contribuir para a elaboração de orçamentos participativos. 
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Ainda segundo o despacho acima mencionado, o Conselho Consultivo reúne ordinariamente 

uma vez por semestre e extraordinariamente sempre que o seu Presidente o convocar. 

 

No ano de 2014, período a que reporta este relatório, o Conselho Consultivo Municipal reuniu 

duas vezes, nos dias 30 de maio e 8 de novembro. 

 

Ordem de Trabalhos da Reunião realizada no dia 30 de maio de 2014: 

1. Tomada de Posse; 

2. Documentos de prestação de Contas do Ano de 2013; 

3. Outros Assuntos. 

 

Ordem de Trabalhos da Reunião realizada no dia 8 de novembro de 2014: 

1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

2. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2015; 

3. Outros Assuntos. 

 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Ano 
Reuniões 
realizadas 

Assuntos Agendados Resultado das votações 

Total Para 
conhecimento 

Média por 
reunião 

Unanimidade Maioria Retiradas 

2013 (*) 5 64 6 13 52 6 0 

2014 24 379 34 16 336 6 3 

 
TOTAL 443 40 

 
388 12 3 

 

Quadro 1: Número de reuniões realizadas, assuntos agendados e resultado das votações 

(desde o início do novo mandato 2013-2017)  
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Gráfico 1: Propostas agendadas durante o ano de 2014 

 

 

 

Gráfico 2: Resultado das votações das propostas durante o ano de 2014 

 

Analisando o quadro e gráficos acima apresentados, verifica-se que durante o ano de 2014 

foram realizadas 24 reuniões de Câmara, e agendadas um total de 379 propostas, das quais 34 

para conhecimento, o que se traduz numa média de 16 propostas por reunião. Relativamente 

ao resultado das deliberações, e considerando apenas as 342 propostas sujeitas a votação, ou 
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seja, excluindo as propostas para conhecimento e as retiradas da ordem de trabalhos, 336 

(98%) foram aprovadas por unanimidade e 6 (2%) foram aprovadas por maioria. 

 

 
1.2 – ASSUNTOS SOCIAIS, AUTARQUIAS DE FREGUESIA, DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO, JUVENTUDE E SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO  
 

1.2.1 – Assuntos Sociais 
 

O Pelouro dos Assuntos Sociais da Câmara Municipal de Baião tem como função 

implementar políticas integradoras e de apoio aos cidadãos mais desfavorecidos, promovendo 

a inclusão e a coesão social. 

Nesse sentido, o Pelouro coloca ao dispor dos cidadãos o Gabinete de Apoio à Família, que 

presta serviços e informações nos domínios do apoio psicológico, social e jurídico.  

No âmbito do Pelouro dos Assuntos Sociais são também promovidos eventos destinados aos 

cidadãos Séniores e à família, destacando-se a Festa de Natal Sénior e o Passeio Sénior. 

É responsável ainda por dinamizar a Rede Social de Baião e estabelece anualmente os 

critérios de atribuição de apoios autárquicos às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social e Equiparadas, encarando-as como parceiros estratégicos na prossecução dos princípios 

da subsidiariedade, integração, articulação, participação e inovação, efetuando para o efeito, 

quer a análise técnica das candidaturas apresentadas, quer a avaliação e a monitorização 

sustentada das intervenções e necessidades dessas mesmas instituições. 

Compete ainda ao Pelouro dos Assuntos Sociais a promoção, a execução e a avaliação de 

projetos de fomento de habitação social e cooperativa, bem como, representar a Câmara 

Municipal de Baião nas suas relações com a Administração Central, com outras Autarquias ou 

Entidades Públicas ou Privadas, nos domínios da intervenção social. 

O Pelouro dos Assuntos Sociais é também corresponsável pela dinamização e monitorização 

da Unidade Móvel de Saúde. 

 

- A – Intervenção Comunitária e Combate à Exclusão Social 

 

1. Atendimentos a munícipes e famílias em situações de vulnerabilidade 

 

Apoio Social Apoio Apoio Total de 



41 
 

Linha 

Amiga FSS ASE PEA UMS 

Loja 

Social 

Apoio 

Genérico/prático 

Psicológico Jurídico atendimentos 

22 406 77 2 93 91 304 164 28 1187 

 

De 2013 para 2014 verificou-se uma diminuição global de 3,7% nos atendimentos a pessoas e 

famílias. A diminuição mais relevante verificou-se na valência de apoio jurídico onde os 

atendimentos representaram apenas cerca de 2% do total. 

Estes atendimentos justificaram, entre outros procedimentos técnicos, um conjunto de 114 

saídas externas e 6117 quilómetros percorridos. 

Como principais resultados, destaca-se o apoio multidisciplinar a 268 agregados familiares e a 

qualificação de 27 habitações.  

 

2. Linha Amiga 

Em 2014, constatou-se um aumento nas solicitações (15%) de pequenos trabalhos de 

pichelaria, eletricidade, serralharia ou pequena bricolage em casa de cidadãos carenciados 

com 60 ou mais anos de idade. 

As intervenções mais pedidas disseram respeito à área da pequena bricolage.  

 

3. Fundo de Solidariedade Social 

Considerando que são titulares do direito à atribuição da prestação de serviços e outros apoios 

no Fundo de Solidariedade Social apenas os agregados familiares que detenham rendimentos 

iguais ou inferiores a 70% do valor do Indexante de Apoios Sociais (I.A.S.) e uma capitação 

diária igual ou inferior a cinco euros, verificou-se, entre 2010 e 2014, um aumento médio nas 

candidaturas aos apoios do Fundo de Solidariedade Social na ordem dos 32,6%.  

Este facto é explicado pelo agravamento da situação social e económica nacional e 

consequente redução acentuada na capacidade dos serviços sociais da Administração Central 

para prestar apoio a situações de vulnerabilidade emergente, acompanhada pela perceção 

crescente dos munícipes acerca da eficácia e da qualidade da resposta que constitui o Fundo 

de Solidariedade Social, em Baião.    

Na mesma ordem de raciocínio verifica-se que no mesmo período existe um aumento médio 

ao nível do deferimento de apoios na ordem dos 54,5% e um aumento médio de 9,4% de 

processos arquivados. 
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Em 2014 cerca de 70% dos processos aprovados relacionaram-se com duas áreas cruciais da 

vida familiar e pessoal: Precariedade Económica e Habitação.  

São de igual natureza e em percentagem semelhante (71%) os pedidos de apoio pendentes e 

elegíveis a 31 de Dezembro de 2014. 

 

4. Ação Social Escolar 

Foram atendidas 77 pessoas neste âmbito, em 2014, e justificados 18 reposicionamentos de 

escalão de ASE por enquadramento em situação de vulnerabilidade. 

 

5. Centro de Recursos de Apoio à Família 

Foram apoiadas 3 famílias com a cedência de duas cadeiras de rodas e uma máquina 

calculadora. 

6. Unidade Móvel de Saúde 

Entre 2013 e 2014, os 6148 atendimentos efetuados significou uma variação positiva na 

ordem dos 6,6% no número de atendimentos efetuados pela Unidade Móvel de Saúde, o que 

traduz a consolidação junto da população deste recurso de proximidade em matéria de 

prestação de cuidados primários de saúde. 

Verificou-se igualmente um aumento na ordem dos 10,4% na cobertura territorial da Unidade 

Móvel de Saúde, tendo-se atingindo, em 2014, 109 lugares percorridos num total de 233 

saídas e 10.169 quilómetros.  

 

7. 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 subscrição de 5 Contratos de Inserção relacionados com a precariedade 

habitacional. 

 

8. Passeio Sénior – 8 a 10 de Setembro 

Esta iniciativa dirigida a pessoas de idade maior de todo o concelho teve a participação de 

1444 cidadãos e o itinerário incluiu paragens e convívio nos concelhos de Felgueiras, Braga e 

Viana do Castelo. 

 

9. Festa de Natal Sénior – 14 e 21 de Dezembro 
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Esta iniciativa dirigida a pessoas de idade maior de todo o concelho teve a participação de 

1134 cidadãos. 

 

- B – Inovação, Desenvolvimento e Economia Social 

 

10. Atividade da Rede Social 

Em 2014, foram dinamizadas 7 reuniões do Núcleo Executivo e 3 reuniões do Conselho Local 

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

- Revisão do Regulamento Interno; Aprovação do Plano de Ação para 2014; 

Aprovação do Diagnóstico Social; Aprovação do Plano de Desenvolvimento Social de Baião 

para 2014-2020; Aprovação da adesão ao CLASB dos Agrupamentos Escolares, Bombeiros e 

Conferências Vicentinas; Aprovação do Plano de Ação da Plataforma Territorial 

Supraconcelhia do Tâmega - 2014; Validação do inquérito à população portadora de 

deficiência, elaborado pelo CLDS+; Apresentação do Diagnóstico dos Comportamentos 

Aditivos e Desviantes pela equipa técnica do CRI Porto Oriental; Apresentação do anteprojeto 

"Observatório Social"; Aprovação do relatório de monitorização do Plano de Ação do 

CLASB para 2014. 

 

 

 

11. Participação na Agenda Regional para a Empregabilidade no Tâmega e Sousa 

 

12. Participação na Plataforma Territorial Supraconcelhia do Tâmega 

 

13. Cooperação com as IPSS’s e Equiparadas 

Em 2014, o Pelouro dos Assuntos Sociais apoiou financeiramente as IPSS’s e equiparadas 

num total de 195.823,96€ para a prossecução das atividades plasmadas em Rede Social, 

destacando-se: 

 - A execução do Contrato-Programa de Desenvolvimento Social com o Centro Social 

de Santa Cruz do Douro; 

 - A doação da EB1 do Covelo (Grilo) à ADEGRIL; 

 - A doação da EB1 do Gôve à OBER; 
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 - Os acertos finais da construção da Creche de S. José (Centro Social e Paroquial de 

Santa Marinha do Zêzere); 

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

Geriatria e Família com a Santa Casa da Misericórdia de Baião;   

 

14. – Criação da Rede de Centros de Relação Comunitários de Baião 

Os Centros de Relação Comunitária constituem uma resposta social inovadora e têm como 

princípio organizar, em resposta às necessidades da comunidade, um conjunto de respostas 

sociais integradas, procurando alcançar resultados em matéria de prevenção da exclusão 

social através da constituição de um pólo de animação e da promoção da participação cívica 

das pessoas, das famílias e dos grupos sociais como fator de desenvolvimento social local. 

Em 2014, o Pelouro dos Assuntos Sociais celebrou acordos de cooperação com as Juntas de 

Freguesia de Loivos doa Monte e de Ancede e Ribadouro para a dinamização de Centros de 

Relação Comunitários nessas freguesias, cedendo, para o efeito, um espaço contíguo às 

Habitações Sociais de Loivos do Monte e a EB1 do Convento, em Ancede.   

 

15. – Inauguração de três habitações sociais em Loivos do Monte 

 

16. – Participação no Projeto Mais Mulher 

Projeto desenvolvido pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Baião em parceria 

com o NLI de Baião/equipas de acompanhamento do RSI e o Gabinete de Apoio à Família da 

Câmara Municipal de Baião. Este projeto procura fornecer à mulher os instrumentos teóricos 

necessários para que esta seja um elemento ativo, no seio familiar, com capacidade para ser 

um agente de mudança no seu contexto social, tendo, em 2014, decorrido nas uniões de 

freguesias de Ancede e Ribadouro e Teixeira e Teixeiró, abrangendo um total de 25 

munícipes. 

 

 

17. – Revisão e atualização dos Regulamentos Municipais da Secção 

Durante 2014, o Pelouro dos Assuntos Sociais procedeu à revisão e atualização do 

Regulamento para a atribuição de apoios autárquicos às IPSS's e equiparadas; do 

Regulamento Municipal do Gabinete de Apoio à Família; do Regulamento Municipal da 

Linha Amiga e do Regulamento Municipal para a Gestão do Parque Habitacional de Baião. 



45 
 

18. – Apoio à realização do Rastreio de Cancro Oral e Pé Diabético, numa parceria com o 

a Unidade Móvel de Estomatologia e Medicina Dentária (UMEMD) da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, com a Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar, do ACES 

Tâmega I - Baixo Tâmega e ainda com a Associação Portuguesa de Podologia. 

 19. – Apoio à realização da Iniciativa “Medicina na Periferia”, numa iniciativa conjunta 

com a Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. 

 

 

1.2.2 – Autarquias de Freguesia 
 
 

Entendemos as Juntas de Freguesia como parceiros fundamentais para o 

desenvolvimento do concelho, porque somos acérrimos defensores da autonomia e do reforço 

das competências destas entidades, e, por isso, temos dedicado especial atenção.  

Nesse sentido, para além das verbas que as Juntas recebem do Orçamento de Estado e 

das obras que a autarquia realiza diretamente, nos vários pontos do concelho, criamos critérios 

claros para a atribuição de apoios a cada entidade. Esses critérios existem desde 2006 e 

consistem na atribuição de apoios às freguesias, de acordo com o número de eleitores. Estes 

apoios são solicitados pelas próprias juntas, devidamente fundamentados e de acordo com as 

suas prioridades. Há também a possibilidade da celebração de protocolos adicionais, desde 

que haja disponibilidade financeira por parte do Município de Baião. 

Já possuíamos esta visão de reforço dos meios e das competências das juntas e 

entretanto a legislação veio consagrar a formalização dos acordos de execução e dos 

contratos interadministrativos entre a Câmara Municipal de Baião e as Juntas de Freguesia. 

Estes acordos, aos quais os técnicos da autarquia têm dedicado grande atenção e apoio, 

passam para as Juntas de Freguesia a responsabilidade de assegurar a limpeza das vias e 

espaços públicos, sarjetas e sumidouros; a manutenção e reparação do mobiliário urbano 

instalado no espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão e a 

construção, execução e pavimentação das vias municipais de circulação. 

Esta transferência de competências visa uma aproximação do serviço público às 

populações, com vista à melhoria da qualidade de vida aos munícipes. Estas transferências 

representam, em 2014, um valor total de 552 mil e 998 euros, enquanto na globalidade do 

mandato estimamos transferir para as juntas 1 milhão e 843 mil euros. 
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Outra componente vital no apoio às juntas de freguesia tem sido feita por um 

Gabinete de Apoio Autárquico que presta aconselhamento nos domínios técnico e jurídico.  

Vale a pena também referenciar o diálogo próximo que tem sido desenvolvido com os 

presidentes de junta, com as populações e com entidades da sociedade civil do concelho, 

tendo em vista a definição das prioridades de investimento e as medidas mais importantes a 

realizar em cada freguesia. Este diálogo tem surgido no seguimento de iniciativas como a 

Presidência Aberta ou a Câmara à Porta. Estas soluções têm dado origem àquilo que 

designamos como “Orçamentos Participados”. 

 As juntas foram e são parceiros fundamentais noutras áreas, como por exemplo o 

reordenamento da rede educativa. Neste domínio pudemos estabelecer protocolos de 

delegação de competências para o transporte escolar e agora estamos a avançar noutro 

sentido, que passa por proporcionar às juntas competências de atendimento descentralizado, o 

que irá permitir que vários assuntos camarários sejam ali tratados pelos munícipes. Estes 

protocolos que regulam o atendimento ao público seguem-se à criação dos Postos de 

Atendimento ao Munícipe nas vilas de Ancede e de Santa Marinha do Zêzere e arrancaram já 

numa primeira fase na freguesia de Valadares. 

 

1.2.3 – 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. 
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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.  

 

DADOS RELATIVOS – OCUPAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS E 

PRATICANTES: 

 

 2005 2013 2014 Evolução 

Atletas 

Federados/Não 

Federados  

80 600 

572  

Equipas 

Federadas 
4 15 

14  

Utentes Piscina 120 839 851  

Instituições 

Piscina 
0 10 

8  

Utentes Multiusos 0 

501  

(343 utentes + 158 utentes 

Inst) 

341  

(291 utentes + 50 instituições) 

 

Utentes Pavilhão 

SMZ 
0 

490  

(140 utentes + 350 alunos 

EB2,3) 

510  

(160 utentes + 350 alunos 

EB2,3) 

 

Total 204 2.455 2296  

 

 

 

- 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. 
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1. PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE BAIÃO – DADOS DE UTILIZAÇÃO 

Atualmente 845 utentes usufruem desta instalação, sendo que em 2014 perfizeram 17433 

entradas. Deste total, 6497 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 deste equipamento. 

 

• Nº inscritos na natação: 181 

• Nº inscritos na hidroginástica: 41 

• Nº utilizadores nos banhos livres: 517 

• Nº Instituições a usar: 8 (112 utentes) 

 

COMPARAÇÃO ANUAL DE UTILIZADORES 

 

  2013 2014 

Utilizadores 839 845 

 

 

2. AQUABAIÃO – 30 JANEIRO 

 

Tal como em anos transatos, teve lugar na piscina municipal coberta, o festival aquático 

“AquaBaião”. Nesta iniciativa estiveram envolvidos os alunos de natação e hidroginástica, 

assim como utentes que normalmente utilizam esta instalação para banhos livres. Decorreram 

provas de natação para várias idades, assim como aulas de hidroginástica e jogos lúdicos em 

meio aquático. Estiveram presentes cerca de 80 utentes. 

 

3. MÊS DA HIDROGINÁSTICA – FEVEREIRO 2007 A 2014 – 8ª 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 de 45 pessoas, algumas das 

quais continuaram a praticar regularmente a modalidade. 
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4. ESTÁGIO DO “AMARANTUS CLUBE” – 12 E 13 ABRIL 

 

O “Amarantus Clube” realizou, em Baião, o seu primeiro estágio de Pólo aquático feminino, 

tendo participado 15 atletas e 5 treinadores, que usufruíram das nossas instalações 

desportivas, nomeadamente da Piscina Municipal Coberta e Casa de Chavães, onde ficaram 

alojados. 

 

 

5. PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS (CAMPELO, SANTA MARINHA DO 

ZÊZERE E ANCEDE): 

 

5.1. INAUGURAÇÃO DA PISCINA DESCOBERTA DE ANCEDE – 1 

AGOSTO 

 

Salienta-se a importância da autarquia em distribuir o investimento público pelos três polos de 

desenvolvimento do município - as vilas de Ancede, Baião e Santa Marinha do Zêzere.  

 

5.2. DADOS DE UTILIZAÇÃO: 

 

a) Piscina de Santa Marinha – 7199 entradas – aberta ao público em 28 de junho e 

encerramento a 7 de setembro (70 dias) – média de ocupação diária: 102 pessoas; 

 

COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

 

  2012 2013 2014 

Entradas 11024 11431 7199 

 

 

b) Piscina de Campelo – 7704 entradas – aberta ao público em 28 de junho e encerramento 

a 7 de setembro (70 dias) – média de ocupação diária: 110 pessoas; 
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COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

 

  2012 2013 2014 

Entradas 9886 10690 7704 

 

 

c) Piscina de Ancede – 3926 entradas – aberta ao público em 1 de agosto e encerramento a 7 

de setembro (35 dias) – média de ocupação diária: 112 pessoas. 

 

 

- 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. 

 

6. PAVILHÃO MULTIUSOS DE BAIÃO 

 

Com 341 utilizadores mensais, em 2014 foram contabilizadas 8318 entradas (sala de 

aquecimento + principal). Deste total, 903 pertenciam a instituições do concelho, 

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

a Associação de Trabalhadores da C.M.B, que puderam usufruir de forma gratuita do pavilhão 

multiusos. 

 

 

Relação de inscritos/utilizadores: 

 

• Dança: 49 utilizadores 

• Fitness: 57 utilizadores 

• Futsal/modalidades: 185 utilizadores 

• Nº Instituições: 3 

• Nº utentes instituições: 50 utilizadores 
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COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

 

  2012 2013 2014 

Entradas 7523 7128 8318 

 

 

7. COMEMORAÇÃO DO DIA DA SAÚDE – 7 ABRIL 

 

Organizada pela Câmara Municipal de Baião, esta atividade contou com a presença dos 

idosos de 5 instituições concelhias onde foram realizados jogos lúdicos adaptados à população 

em questão. Esta atividade contou com 80 participantes.  

 

8. FINAL TAÇA PORTUGAL DE VOLEIBOL FEMININO – 8ª EDIÇÃO – 13 ABRIL 

 

Evento realizado desde 2007 no Pavilhão Multiusos de Baião, com transmissão televisiva em 

direto, em parceria com a Federação Portuguesa de Voleibol e Associação de Voleibol do 

Porto. Esta atividade envolveu cerca de700 pessoas.  

 

9. ESTÁGIO DE PRÉ TEMPORADA DO MINDELO FUTEBOL CLUBE – 7 E 8 

SETEMBRO 

 

Tal como em anos anteriores, esta equipa de futsal escolheu Baião para a realização do seu 

estágio de pré temporada. Estiveram presentes 32 atletas e treinadores que pernoitaram na 

casa da Juventude, tendo usufruído da piscina coberta para banhos livres e uma aula de 

hidroginástica. 

 

10. ESTÁGIO DA JUVENTUDE DESPORTIVA DE MEINEDO – 19/21 SETEMBRO 

 

Realizou-se em setembro o estágio de pré temporada do Meinedo. Além do Pavilhão 

Multiusos, este grupo pôde ainda usufruir da piscina municipal coberta. A comitiva foi 

constituída por 30 pessoas. 
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11. PAVILHÃO DESPORTIVO DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE 

 

Com 510 utilizadores mensais, em 2014 esta estrutura teve uma frequência total de 7443 

entradas. Do total de entradas, 1619 pertenciam aos Bombeiros Voluntários de Santa 

Marinha do Zêzere. 

 

 

 

COMPARAÇÃO ANUAL DE ENTRADAS 

 

 2012 2013 2014 

Entradas 7208 7362 7443 

 

 

- C - Rali/TT/Motonáutica 

 

12. PASSEIO DE TODO TERRENO – MOTOCLUBE BAIONENSE – 8 MARÇO 

 

Esta atividade foi organizada pelo Motoclube Baionense, 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. 

 

 

13. CAMPEONATO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO – 30 MAIO 

 

Este evento teve lugar no dia 30 de maio e contou com o apoio da Câmara Municipal de 

Baião no secretariado assim como na logística necessária para o licenciamento da prova. 

Nesta atividade estiveram presentes 30 participantes de fora do concelho. 

 

14. FÓRMULA FUTURO – 27 SETEMBRO 

 

Decorreu na Albufeira da Pala mais um grande prémio de motonáutica, numa organização 

conjunta da CMB, da Federação Portuguesa de Motonáutica e do Clube Náutico de 
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Ribadouro. Neste fim-de-semana decorreu a prova da fórmula futuro onde jovens de Baião e 

arredores puderam experimentar pilotar um barco. Nesta prova participaram atletas que 

representam a modalidade na seleção nacional.  

 

 

15. GRANDE PRÉMIO DE MOTONÁUTICA – 28 SETEMBRO 

 

Decorreu na Albufeira da Pala mais um Grande Prémio de Motonáutica, numa organização 

conjunta da CMB, da Federação Portuguesa de Motonáutica e do Clube Náutico de 

Ribadouro. Nesta prova participaram 12 pilotos distribuídos por 3 categorias, de entre os 

quais Arnaldo Magalhães apoiado pela autarquia.  

 

 

16. RALI DE BAIÃO – 4 OUTUBRO 

 

A edição deste ano do Rali de Baião foi das mais espetaculares e emocionantes de que há 

memória, com a dupla Fernando Peres e José Pedro Silva (pilotaram um Mitsubishi Evo VIII) 

a conquistar a vitória com uma vantagem tangencial de menos de um segundo sobre o piloto 

baionense Vítor Pascoal, que fez equipa com Luís Ramalho (apresentaram-se num Mitsubishi 

Evo VII). Estiveram presentes 20 carros. 

 

 

- D - BTT/Cicloturismo/Trail 

 

17. I PASSEIO DE CICLOTURISMO – 27 ABRIL 

 

Inserido nas comemorações dos 40 anos do 25 de abril, realizou-se a 1ª Edição deste evento. 

O passeio contou com a participação de 107 ciclistas que se dividiram por 2 percursos de 

50km e 8 km. No final das provas, os participantes usufruíram de churrasco convívio onde 

não faltou a boa disposição. 
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18. ULTRA TRAIL DO MARÃO – 3 MAIO 

 

Os cerca de 350 esforçados participantes subiram a encosta da Serra da Aboboreira rumo ao 

planalto da mesma e desceram, depois, para Amarante, onde a prova terminou. A CMB 

apoiou esta prova financeira e logisticamente.  

 

 

- E - Dança/Fitness/Ginástica 

 

19. GINÁSTICA LABORAL 

 

Com inicio em março, esta iniciativa conta com a participação de cerca de 40 funcionários 

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.  

 

20.  III SARAU GÍMNICO – 9 JUNHO 

 

Realizado em 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. 

 

21. MÊS VIVA FITNESS - JULHO 

 

Além das aulas semanais que decorrem no Multiusos, esta modalidade saiu à rua e foi 

apresentada na praça Dr. Francisco Sá Carneiro durante o mês de julho, aos sábados de 

manhã. Teve sempre lotação esgotada. 

 

22. IV SARAU DE DANÇA DE BAIÃO – 6 DEZEMBRO 

 

O Auditório Municipal de Baião encheu-se de luz, cor e ritmo, graças à realização do IV 

Sarau Anual de Dança. Mostraram o que valem os alunos da Escola" Dança Baião", da Escola 
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Básica e Secundária de Baião, 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 

 

23. CAMPUS DE FÉRIAS – 16 JUNHO A 25 JULHO 

 

Tal como em anos anteriores, a Câmara Municipal de Baião 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 200 crianças dos 6 aos 14 anos.  

 

 

- G - Associativismo 

 

24. REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – 5 ABRIL 

 

O encontro reuniu 11 entidades de cariz desportivo e recreativo, bem como 7 representantes 

de índole cultural. Serviu, também, para ouvir a opinião dos dirigentes associativos acerca dos 

desafios com que se deparam e para dialogar sobre o modo como a autarquia pode contribuir 

para concretizar os objetivos destas entidades. 

 

25.  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E 

RECREATIVAS 

 

De 2005 a 2014, foram transferidos 1.272.178,94 € (contabilizando os valores para 

regularização do arrelvamento do campo de futebol da ADB, esses valores ascendem a 

1.275.900,00 €) para as Associações Desportivas e Recreativas, mediante o estabelecimento 

de contratos - programa com estas entidades. Em 2014 esse valor foi de 156.100,00€. 
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Associações Desportivas Federadas 

A.D. Baião A.D. 

Ancede 

FC Frende A.C.R Santa Cruz 

Douro 

87.000,00€ 24.100,00€ 5.750,00€ 6.000,00€ 

 

Associações Desportivas Não Federadas 

Agricur Motoclube 

Baionense 

BTT Team 

Bayke 

Amigo ByonRitmos S Columbófila 

1.500,00€ 8.250,00€ 1.250,00€ 2.750,00€ 18.500,00€ 1 000,00€ 

 

 

26. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÕES CULTURAIS 

 

Em 2014 foram atribuídos apoios no valor de 49.600,00€. 

 

ASSOCIAÇÃO Apoio 2014 

  

Banda Ancede   13.500,00 €  

    

Banda SMZ   14.600,00 €  

    

Rancho AD Ancede     1.600,00 €  

    

Rancho Baião     5.600,00 €  

    

ACRSCD     5.600,00 €  

    

Ceifeiras Valadares     1.600,00 €  

    

Ecosimbioses     1.500,00 €  
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Casa Povo Campelo     2.000,00 €  

    

Concertinas Lameirão     1.000,00 €  

    

Milénio Jovem     1.000,00 €  

    

Assoc. Sócio Cultural Frende     1.600,00 €  

  
TOTAL   49.600,00 €  

 

 

1.2.4 – Juventude 
 
 

ATIVIDADES DO SETOR DA JUVENTUDE 
 

 

Há um conjunto de medidas que lhes são dirigidas e que são transversais a 

outros pelouros. 

Quando falamos da forte aposta na educação, por exemplo, o nosso desejo é 

criar condições para dar as bases aos nossos jovens para que eles possam alicerçar e 

alcançar a sua realização profissional, seja nas oportunidades que lhes surjam ou na 

criação do seu próprio emprego. Quando apostamos no associativismo ou desporto 

estamos a contribuir para que muitos jovens tenham melhores condições para 

desenvolver as suas atividades nas Bandas Musicais, nos Ranchos Folclóricos, nos 

diversos clubes desportivos ou noutras instituições. Quando apoiamos a realização 

de estágios profissionais, nomeadamente em parceria com outras entidades 

concelhias, estamos a apostar nos nossos jovens. 

Assim, destacamos aqui algumas atividades /iniciativas: 

 

CINEMA FORA DE SÍTIO 

 

Esta iniciativa realizou-se pela primeira vez em 2014 com o agendamento de 

duas sessões, uma na Vila de Santa Marinha do Zêzere e outra na Vila de Ancede. 

Contudo, razões climatéricas apenas permitiram que se realizasse uma sessão, em 
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Santa Marinha do Zêzere, no dia 12 de julho, no Centro Cívico. Assistiram ao filme 

“12 Anos Escravo” cerca de 100 pessoas. Esta sessão teve um custo de 550 euros. 

 

BYONRITMOS 

 

Na linha do que foram as últimas edições deste festival, a nona edição deste 

evento realizou-se em agosto nos dias 11, 12 e 13. Aderiram a este evento mais de 

3000 pessoas, que encheram os espaços exteriores da Casa da Juventude e Desporto, 

em Chavães, e onde puderam usufruir de espetáculos de música, teatro, dança e 

workshops variados. Na organização estiveram mais de três dezenas de voluntários, 

naturais do Concelho de Baião. Este ano a organização manteve o Palco Antena 1 

assim como a inscrição no Portugal Festival Awards e a colaboração com a CP. O 

apoio da Autarquia foi de 18.500 euros. 

 

UNIVERSIDADE JÚNIOR 

 

A Autarquia apoiou a participação de 11 jovens de Baião, numa parceria com 

a CPCJ, nas atividades da Universidade Júnior, organizadas pela Universidade do 

Porto. Esta participação acarretou ao Município um investimento que ronda os 

1.800€ e decorreu entre 6 e 11 julho de 2014. 

 

 

CASA DA JUVENTUDE E DESPORTO, EM CHAVÃES 

 

Esta estrutura da Câmara Municipal tem acolhido diversas iniciativas, das 

quais se destacam: estágio de futebol, natação e acolhimento de diversos grupos e 

entidades para o desenvolvimento de variadas atividades (Escoteiros, Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal, Motoclube Baionense, Associação Viver 

Canidelo, Associação Eco Simbioses, entre outros). 

 

 

 

CENTRO HÍPICO  
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Este espaço permitiu o desenvolvimento de atividades equestres e prática de 

Desportos motorizados, estes últimos, em parceria com o Motoclube Baionense.   

O Centro Hípico desenvolve as seguintes modalidades: hipoterapia 

individual e de grupo (alunos da EB 2,3 / S de Baião da Unidade de Autismo e 

utentes da Santa Casa de Misericórdia de Baião e de Resende dos Centros de 

Atividades Ocupacionais); aulas de equitação, individual e de grupo; promove, 

ainda, o aluguer de boxes e passeios a cavalo. Durante o ano de 2014, houve 

igualmente a participação no Cantar dos Reis, Carnaval de Ancede, Programa RTP 

“Verão Total”, Comemorações dos 500 Anos do Foral da Teixeira e Campus de 

Férias. 

 

 
 
1.2.5 – Sociedade da Informação 
 

ATIVIDADES DO SETOR DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  
 

A ação do Pelouro das Novas Tecnologias tem-se baseado em duas linhas de ação 

fundamentais. A primeira, voltada para dentro da própria organização, criando condições de 

eficácia e eficiência, permitindo, assim, uma melhor capacidade de resposta aos munícipes. A 

segunda linha de ação, voltada para fora, veio no sentido de aproximar – por diversas vias – 

os cidadãos dos serviços autárquicos e do Município. 

Ora, dando continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos transatos, passa-se a elencar as 

atividades propostas e desenvolvidas por este Pelouro no presente ano:  

 

1. ATENDIMENTO ON-LINE 

 

A Autarquia continuou a disponibilizar um conjunto de serviços online, aproveitando as 

vantagens da internet, aproximando, ainda mais, a Autarquia dos cidadãos, numa filosofia "a 

Autarquia a qualquer hora e em qualquer lugar” 

 

Quadro 1 – Atendimentos ON-LINE em 2014 

 

Serviço 2014 Desde a abertura 
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Cartões do Munícipe emitidos com 

conta Web 

26 588 

Pedidos submetidos online 0 19 

Consultas Web 16 646 

 

2. BMS – BALCÃO MULTI SERVIÇOS/ PAM – POSTO de ATENDIMENTO ao 

MUNICIPE 

 

A descentralização 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 descentralização de serviços faz com que, nestas estruturas, possam ser tratados assuntos 

relacionados com o Município (PAM - Posto de Atendimento ao Munícipe) e com a 

Administração Central (BMS – Balcão Multisserviços), 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 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).  
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 Quadro 2 – Atendimentos Totais dos Serviços Descentralizados 
 
 

Local 2012 2013 2014 Evolução 
(%) 

Desde a 
abertura 

BMS de SMZ 2.900 3.013 2.905 -4% 16.898 
PAM de SMZ 3.248 3.797 4.167 10% 19.290 

Total de Utentes - Sta. Marinha do Zêzere 36.188 
PAC de Ancede 1.034 872 1.270 46% 5.342 
PAM de Ancede 1.946 1.870 2.807 50% 11.702 

Total de Utentes - Ancede 17.044 
PAC de Campelo 581 854 521 -39% 3.164 

TOTAL 
Serviços 

Descentralizados 
9.718 10.243 11.670 14 % 52.396 

 
 

Serviços Descentralizados de Sta. Marinha do Zêzere 
 
Quadro 3 – Atendimentos Balcão Multiserviços em 2014, por serviço disponibilizado. 
 

ENTIDADES – Administração 
Central 

2011 2012 2013 2014 Evolução 

I.M.T.T. - (Instituto de Mobilidade e 
Transportes Terrestres) 

1268 1205 1624 1091 -33% 

ISS - (Instituto Segurança Social) 926 970 853 1048 +23% 
DGAJ - (Direcção Geral 
Administração Justiça) 

67 104 76 170 +124% 

ADSE - (Sistema de Saúde Fun. 
Publico) 

141 124 136 170 +25% 

EDP - (Electricidade de Portugal) 236 140 104 141 +36% 
IRN - (Instituto dos Registos e 
Notariado) 

57 54 91 88 -3% 

CNP - (Centro Nacional Pensões) 109 130 57 66 +16% 
DGCI - (Direcção Geral Contribuições 
Imposto) 

32 69 36 45 +25% 

Diversos 71 44 12 41 +242% 
Telecomunicações - (PT; Optimus; 
TMN; Vodafone) 

44 17 16 14 -13% 

CGA - (Caixa Geral de Aposentações) 5 7 2 13 +550% 

SNS - (Serviço Nacional de Saúde) 0 33 4 10 +150% 
SEF - (Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras) 

0 0 0 4 - 

Via Verde 0 3 2 4 +100% 

AS - (Assistência Social) 0 0 0 0 - 
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TOTAL Atendimentos 2956 2900 3013 2905 -4% 

 
Quadro 4 – Atendimentos Posto de Atendimento ao Munícipe em 2014, por serviço 
disponibilizado. 
 

SERVIÇOS – CM Baião 2011 2012 2013 2014 Evolução 
Água 1865 2459 2999 3321 +11% 
Transportes Escolares 182 300 382 345 -10% 
Obras Particulares 173 138 85 98 +15% 

Reclamações e Pedidos Diversos 66 77 73 94 +29% 

Saneamento 277 150 177 87 -51% 
Educação 2 7 2 78 +3800% 
Licenciamento Comercial 29 39 27 54 +100% 
Juventude 14 14 8 41 +443% 
Florestas e Recursos Florestais 15 32 21 19 -10% 
Carta de Caçador 12 8 9 18 +100% 
Resíduos Sólidos 6 13 6 10 +67% 
Iluminação Pública 9 2 2 1 -50% 
Pedido de Certidões 0 2 0 1 - 
Licenças de Ciclomotor 4 7 6 0 -100% 

TOTAL Atendimentos 2654 3248 3797 4167 10% 

 
Serviços Descentralizados de Ancede 

 
Quadro 5 – Atendimentos Posto de Atendimento ao Cidadão 2014, por serviço 
disponibilizado. 

 
ENTIDADES – Administração 

Central 2011 2012 2013 2014 Evolução 
I.M.T.T. - (Instituto de Mobilidade e 
Transportes Terrestres) 

933 785 533 603 13% 

ISS - (Instituto Segurança Social) 16 71 163 284 74% 
DGCI - (Direcção Geral Contribuições 
Imposto) 

0 0 3 175 5733% 

IRN - (Instituto dos Registos e 
Notariado) 

0 0 0 66 - 

Diversos 40 75 125 44 -65% 

EDP - (Electricidade de Portugal) 23 21 7 38 443% 
DGAJ - (Direcção Geral 
Administração Justiça) 

31 26 7 30 329% 

ADSE - (Sistema de Saúde Fun. 
Publico) 

35 25 29 28 -3% 

Telecomunicações - (PT; Optimus; 
TMN; Vodafone) 

0 0 0 0 - 
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CNP - (Centro Nacional Pensões) 0 0 0 0 - 
SEF - (Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras) 

0 0 0 0 - 

AS - (Assistência Social) 0 0 0 0 - 
CGA - (Caixa Geral de Aposentações) 0 0 0 0 - 

SNS - (Serviço Nacional de Saúde) 2 47 0 0 - 

Via Verde 0 0 0 0 - 

      

TOTAL Atendimentos 1080 1050 867 1268 46% 

 
 

Quadro 6 – Atendimentos Posto de Atendimento ao Munícipe em2014, por serviço 
disponibilizado. 
 

SERVIÇOS – CM Baião 2011 2012 2013 2014 Evolução 
Água/Saneamento 1269 1409 1343 1511 13% 

Reclamações e Pedidos Diversos 85 114 91 650 614% 

Educação 51 120 229 338 48% 
Florestas e Recursos Florestais 256 252 207 263 27% 
Iluminação Pública 0 0 0 31 - 
Obras Particulares 2 0 0 8 - 
Transportes Escolares 3 0 0 4 - 
Resíduos Sólidos 0 0 0 0 - 
Licenciamento Comercial 1 0 0 0 - 
Pedido de Certidões 0 0 0 0 - 
Juventude 0 0 0 0 - 
Licenças de Ciclomotor 28 0 0 0 - 
Carta de Caçador 3 0 0 0 - 

TOTAL Atendimentos 1698 1895 1870 2805 50% 

 
 
3. ATENDIMENTO ÚNICO – AUTARQUIA  
 

A implementação de um novo sistema de atendimento ao público, baseado num Balcão 

Único, dotado de condições para dar resposta – em muitos casos imediata – às várias 

solicitações dos munícipes, bem como prestar todo o tipo de informações.  

 

Quadro 7 – Atendimentos Balcão Único em 2014 
 

  Atendimentos 
2012 2013 2014 Desde a sua abertura 
2.604 4.394 1.575 62.661 
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4. ESPAÇOS INTERNET  
 
Quadro 8 – Utilizadores Internet em 2014, PAC de Ancede e de Santa Marinha do 
Zêzere 
 

Local Visitas 
2014 Desde a entrada em 

funcionamento 
Santa Marinha do Zêzere 228 9.781 
Ancede 893 9.513 

TOTAL  1.121 19.294 
 
 
 
5. PROGRAMA “A MINHA RUA” 
 
Quadro 9 – Ocorrências em 2014 
 

2014 
6 

 
Com um total de 6 ocorrências reportadas, versando as seguintes áreas: 

- Iluminação pública;  

- Ruas e pavimento; 

- Pedido de substituição de contentores de lixo;  

- Recolha de animais; 

 
6. REDE WIRELESS  
 
Quadro 10 – Acesso à Rede Wireless sem 2014 
 

2014 Utilizadores Registados 
8 Novos Registos 4.472 

 
7. OUTRAS ACÇÕES SIGNIFICATIVAS  
 
- Apoio informático às Juntas de Freguesia e Escolas/Centro Escolar e Pólos Escolares do 

Concelho (aquisição de material informático);  

- Apoio aos utilizadores internos em questões de hardware e software;  

- Apoio nas aplicações da Medidata e GSE/GSP; 

- Manutenção da rede informática, comunicações e servidores;   

- Manutenção da segurança e política de backups;  
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- Elaboração de aplicações à medida para diversos sectores da autarquia; 

- Manutenção da página Web da autarquia; 

- Elaboração de páginas Web à medida; 

 

1.3 – EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E 
ENSINO SUPERIOR 
 

1.3.1 – Educação 
 

 

A Educação constitui uma das áreas de intervenção prioritária da Câmara Municipal de Baião, 

com o desempenho das suas atribuições legais nesta área, 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. 

 

1. REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 
 

1.1 CARTA EDUCATIVA 
 

De acordo com o plano operacional estabelecido na Carta Educativa, a abertura do Centro 

Escolar de Santa Marinha do Zêzere, no início do ano letivo 2014-15, finalizou o processo de 

modernização da rede escolar do 1.º CEB.  
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Tabela 1Funcionamento do Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere 

CENTROS ESCOLARES 
 

ALUNOS 
 

TX. OCUP. 
(%) 

VALOR COMPARTICIPAÇÃO 

 
CENTRO ESCOLAR DE SANTA MARINHA 

ZÊZERE 

 
176 

 
70% 1.870.753,00  

 
 

Tabela 2 Etapas do Reordenamento Escolar: Suspensão de Escolas do 1.º CEB, em 2014 

 
ESCOLAS BÁSICAS 

 
N.º ALUNOS 

TX. OCUP. 
(%) 

ANO SUSPENSÃO 

1- BARREIRO 20 40% 2013-14 

2- BARRONCAL 24 48% 2013-14 

3- CIMO DE VILA 15 30% 2013-14 

4- FONSECA 35 70% 2013-14 

5- IGREJA – VIARIZ  15 30% 2013-14 

6- IGREJA – SMZ  42 56% 2013-14 

7- LADOEIRO 19 38% 2013-14 

8- LOIVOS DA RIBEIRA 8 16% 2013-14 

9- RUA 13 26% 2013-14 

10- SÃO PEDRO 13 52% 2013-14 

11- URGUEIRA 23 46% 2013-14 

 

FREQUÊNCIA 
MÉDIA/ESCOLA 

TX OCUP. 
MÉDIA 2013-14 

21 41% 

Tabela 3 Reordenamento da Rede Pré-escolar 2014-15 (Transferência de Instalações) 

JARDIM DE 
INFÂNCIA 

N.º CRIANÇAS TX. OCUP. (%) ANO ABERTURA 

LADOEIRO 13 52% 2014-15 

SANTA MARINHA 
DO ZÊZERE 

25 100% 2014-15 

 
1. Processo de Reordenamento da Rede Escolar 1.º CEB, no Agrupamento de Escolas de 

Sudeste de Baião, envolveu a suspensão de 11 escolas, cujos alunos foram 

concentrados nos Centros Escolares de Gestaçô, e de Santa Marinha do Zêzere. 

2. A Rede de Educação de Pré-escolar foi também reestruturada, em função da 

transferência de instalações dos jardins de infância de São Pedro, agora centralizado 
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no Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere, e de Ladoeiro, que passou a funcionar 

na EB1 de Ladoeiro, com a extinção da valência de 1.º CEB.  

 

 
1.2 PLANEAMENTO DA REDE ESCOLAR 
 

Tabela 4 Evolução do orçamento em Educação 

2006 2012 2013 2014 

 
 

Média 
Orçamental 
2006-2014 

ÍNDICE DE 
CRESCIMENTO 

(%) 
2013-2014 

 
801.583,85 

(a) 
 

 
7.517.218,50 

(b) 
 

 
3.012.020,20 

(c) 
 

 
 
1.967.574,83 
(d) 

 
3.324.599,35 
(e) 

-35% 

 
(a) Em 2006 não estavam integradas as verbas relativas ao pessoal não docente transferido ao abrigo do 

Contrato de Execução; 
(b)  Montante considerando os montantes investidos na construção de Centros Escolares; 
(c)  Montante referente a 2013 com atualização até dezembro. 
(d) Montante referente a despesas pagas, excluindo remunerações com pessoal não docente e 

intervenções de obras nas escolas. 
(e) Média orçamental dos 4 anos referenciados no quadro. 
 

 

Tabela 5 Evolução das Taxas de Escolarização 2006-2013-14 

CICLO EDUCATIVO 
 

2006-2007 
 

2012-2013 
 

2013-2014 
Índice 

crescimento (%) 

 
PRÉ-ESCOLAR 

 

 
62% 

 
88% 

 
87% 

 
25% 

 
1.º CEB 

 

 
118% 

 
101% 

 
100% 

 
-18% 

 
2.º CEB 

 

 
112% 

 
106% 

 
103% 

 
-9% 

 
3.º CEB 

 

 
116% 

 
103% 

 
100% 

 
-16% 

 

SECUNDÁRIO 

 

48% 

 

53% 

 

64% 

 

16% 
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1. O índice de pré-escolarização bruta evoluiu 25%, embora menos 1pp, do que em 2012-

13, entre 2006 e a atualidade. 

2. O índice de escolarização bruta ao nível do 1.º CEB decresceu 18%, situando-se nos 

atuais 100%, traduzindo a integração total dos alunos com idade de frequência neste 

nível de ensino. 

3. O índice de escolarização bruta ao nível do 2.º CEB decresceu 9%, face a 2006-2007, 

traduzindo a integração dos alunos com idade de frequência neste nível de ensino. 

4. O índice de escolarização bruta ao nível do 3.º CEB expressa de igual a permanência 

dos alunos até final do 9.º ano de escolaridade, com os atuais 100%, representando 

um decréscimo de 16%, traduzindo a integração dos alunos com idade de frequência 

neste ciclo de estudos, com menor desvio etário. 

5. O índice de escolarização bruta ao nível do ensino secundário registou uma evolução 

significativa de 16%, refletindo o aumento dos alunos que frequentam este nível de 

ensino. 

 

 

Tabela 6 Índice de sucesso escolar (%) 

 
CICLO EDUCATIVO 

 

 
2012-2013 

 

 
2013-2014 

 
1.º CEB 
 

 
95 

 
97 

 
2.º CEB 
 

 
86 

 
93 

 
3.º CEB 
 

 
85 

 
76 

 
SECUNDÁRIO CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES 

 
75,8 

 
78,3 
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SECUNDÁRIO PROFISSIONAL 

 
90,3 

 
96,7 

 
1.3 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES 
 

1. Constituição de Equipa de Intervenção para obras de reparação e manutenção de 

edifícios escolares e seus equipamentos, cuja ação se estima em 314.947,50  

 

1.4 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS BÁSICAS E JARDINS DE 
INFÂNCIA 

 

1- 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 e 

aquecimento, segundo o critérios e valores estipulados para o presente ano escolar: 

 

 

Tabela 7Apoios para o Funcionamento das Escolas e Jardins de Infância para 2013-14 

 
MODALIDADE 

 
 

CRITÉRIOS 
 

 
MONTANTE DISTRIBUÍDO PELOS 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 2013-14 
 

 
APOIO PARA O 

FUNCIONAMENTO 
DAS ESCOLAS 

BÁSICAS  
 

Expediente e 
Limpeza 
(225,00€/Sala) 
Aquecimento 
(229,50/Turma) 

14.426,22 

 
APOIO PARA O 

FUNCIONAMENTO 
DOS JARDINS DE 

INFÂNCIA  
 
 

Expediente e 
Limpeza 
(225,00€/Sala) 
Aquecimento 
(229,50/Turma) 

4.563,78 

 
2. GESTÃO DE REFEIÇÕES E REFEITÓRIOS ESCOLARES 
 
Desde 2005 que o Município de Baião promove o Programa de Refeições Escolares no 1.º 
CEB e assegura as refeições na vertente do Apoio à Família na Educação Pré-escolar, 
considerando a seguinte evolução: 
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Tabela 8 Refeições Escolares no Pré-escolar e no 1.º CEB: 

 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
ANO 

 
INVESTIMENTO 

 
ALUNOS/REFEIÇÃO 

2012-13 
 48.695,85 196 

2013-14 
 

49.768,79* 182 

 
1.º CEB 

2012-13 
 

187.143,95 681 

2013-14 
 

156.104,83* 698 

 
1. Em 2013-14 o investimento no Programa de Refeições Escolares perfez o total de 

205.873,62* e cerca de 880 alunos com refeição no 1.º CEB e Pré-escolar.  

*Valor referente a pagamento durante 2014.  

 

 

2.1 PROGRAMA FRUTA ESCOLAR 
 

Programa para a distribuição de fruta escolar aos alunos do 1.º CEB, duas vezes por semana, 

de forma variada alternando entre as 6 de espécies de fruta disponíveis. Programa sujeito a 

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. 

 

Tabela 9 Programa de Distribuição de Fruta Escolar 

 
ANO LETIVO 

 
ALUNOS 

 
INVESTIMENTO 

 
2012-13 

 
813 

 
3.370,54 

2013-14 742 4.423,10 
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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, Prolongamento de Horário na Educação Pré-escolar, segundo o escalão 

atribuído pelo abono de família. 

Tabela 10Ação Social na Educação Pré-escolar 

 
 

ANO 
LETIVO 

TOTAL DE 
CRIANÇAS 

 
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 escalões 

1 a 3 

Rel. (%) 
Dos escalões 

4 a 6 
 

2012-2013 
 

 
206 

163 43 79% 21% 

 
2013-2014 

 
194 116 78 60% 40% 

 
1. É percetível que apesar da redução do total de crianças na educação pré-escolar, o peso 

percentual daquelas que são beneficiárias dos escalões 1 a 3 mantém ainda assim uma 

importância considerável, sobre o total dos alunos que frequentam cada um dos ciclos 

educativos, revelando a importância deste apoio educativo para os agregados 

familiares. 

 

 

 

Tabela 11 Ação Social no 1.º CEB 

ANO 
LETIVO 

TOTAL DE 
ALUNOS 

ESCALÕES DA AÇÃO SOCIAL 1.º CEB PARA 
REFEIÇÕES ESCOLARES 

Escalão 1 Escalão 2 
Rel. (%) Dos 

Escalões 
1 a 2 

2013-2014 748 327 148 63% 
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2012-2013 

 
833 357 154 61% 

 
2006-2007 

 
1125 436 97 47% 

 
3.1 ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR 
 

Tabela 12 Atribuição de Prémios de Mérito Escolar 

 
ANO LETIVO 

 

 
CRITÉRIOS DE 
ATRIBUIÇÃO 

 
ALUNOS 

BENEFICIÁRIOS 

 
INVESTIMENTO 

TOTAL DA MEDIDA 
 
 

2013-2014 

1. Desempenho 
académico 

2. Perfil pessoal e 
social 

1.º CEB 
2.º CEB 
3.º CEB 

SECUNDÁRIO 
SEC. 

PROFISSIONAL 

 
 

2.500,00 
 

 
 

1. O Município de Baião atribui a bolsa de mérito escolar que consiste na entrega de uma 

distinção de mérito com o correspondente prémio 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 agrupamento de escolas, após valorização segundo 

critérios pré-estabelecidos.  

 

 
4. TRANSPORTES ESCOLARES 
 

Tabela 13 Alunos Transportados por Ciclo de Ensino 

 
ANO 

LETIVO 
 

Total de 
ALUNOS 

1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB SECUNDÁRIO 

 
2013-2014 

 
 496 354 533 537 

 2414 430 389 593 694 
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2012-2013 
 

 
 

Tabela 14 Investimento em Transportes Escolares 

ANO LETIVO 1.º CEB 
2.º e 3.º CEB e 
SECUNDÁRIO 

2013-2014 185.768,54 444.173,17 

 
2012-2013 

 
114.373,12 

 
531.743,69 

 
 

2007-2008 
 

67.780,38 
 

482.007,36 
 

 
 
5. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

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

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

local, em diversos domínios, tendo em 2013-2014 decidido sobre a elaboração do Projeto 

Educativo Concelhio, entre outras decisões de caráter corrente sobre medidas educativas, 

formativas e de emprego. 

 

 

5.1 CONSELHOS GERAIS DAS ESCOLAS 
 

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. 

 

6. GESTÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 
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Tabela 15 Evolução Da Despesa com Pessoal Não Docente – Contrato de Execução 241/2009 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS E 

PROFISSIONAIS 

 
2009 

 

 
2012 

 
2013 2014 

 
Var. 
(%) 

2013/14 
 

ASSISTENTES 1.º 
CEB 

 
246.365,17 

 
185.940,73 176.588,54 167.088,00 

 

 
ASSISTENTES 2.º E 

3.º CEB 
610.958,49 568.910,19 460.926,73 352.926,00 

ASSISTENTES 2.º E 
3.º CEB SEM 

FUNÇÕES LETIVAS 
99.321,57 101.047,00 79.233,62 59.000,00 

 
TOTAL 

976.023,59 855.897,92 716.748,89 579.014,00 -19% 

 
 
7. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Tabela 16 Desenvolvimento das AEC no 1.º CEB e AAAF no Pré-escolar 

ANO 
LETIVO 

PRÉ-
ESCOLAR 
CRIANÇAS 

INVESTIMENTO 
ALUNOS 
1.º CEB 

INVESTIMENTO 

 
2013-2014 

 
194 2.661,92 748 0,00* 

 
2012-2013 

 
180 156.337,80 833 219.625,00 

 
2009-2010 

 
236 190.433,63 961 278.110,04 

 
* De acordo com a atualização imposta pelo Despacho 9265-B/2013 de 15 de julho a 

competência pela organização das Atividades de Enriquecimento Curricular passou a ser dos 

Agrupamentos de Escolas, tendo ficado o Município com a responsabilidade de garantir os 

materiais de apoio às atividades de apoio à família, durante o prolongamento de horário. 
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8. GESTÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO 

Tabela 17 Ponto de Situação de Processos Pendentes com o Ministério da Educação e Ciência (MEC) 

 
DESIGNAÇÃO 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
Indeferimento do Projeto do Centro Escolar de 

Teixeira e comparticipação de encargos 
 

 

A candidatura que se apresentou ao MEC 
recebeu parecer desfavorável deste, com o 
fundamento de que não se tratava de um projeto 
prioritário em função do agravamento da 
diminuição de alunos.  
Em estudos iniciais foram gastos 7.741,82. 

 
Centro Escolar de Gestaçô – comparticipação 

das obras 1.ª fase 
 

 
Pedido para pagamento referente ao gasto de 
219.410,92 da 1.ª fase da construção 

 
Atualização  

do Contrato de Execução n.º 241 

-Anexos I do pessoal não docente, tendo em 
consideração a saída de efetivos e atualização 
dos rácios; 
-Clarificação do processo relativo à transição de 
carreira e remuneração da técnica superior Alice 
Madalena Oliveira Silva; 
-Definição de regras para a contratação de 
pessoal não docente (tarefeiras e contratos de 
emprego e inserção); 
-Pagamento de encargos com tarefeiras 2011-
2013 no total de 5424,00; 
-Atualização do Anexo II referente ao Programa 
das Atividades de Enriquecimento Curricular 
2013-14, considerando que o Município não é 
Entidade Promotora. 

 
 

9. ATIVIDADES EDUCATIVAS COM AS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA 
 

1. Desenvolvimento de atividades educativas e de caráter lúdico junto das escolas e 

jardins de infância, considerando uma oferta de complemento de aprendizagens, 

enquadradas em épocas festivas, como o natal, com a apresentação de teatro, 

considerando o seguinte público: 

 
Data Ação Público 

Ao longo do ano letivo 
Programa Junior 

Achievement – Aprender a 
Empreender 

• Alunos 1.º CEB, 4.º ano:  
Centro Escolar de Campelo – 42; 
Centro Escolar de Eiriz – 63; 
Escolas Básicas do 
Agrupamento de Sudeste de 
Baião – 184 
• Alunos 3.º CEB, 8.º ano: 
EB2,3/S de Baião – 79; 
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EB2,3 de Ancede – 74; 
EB2,3 de Santa Marinha Zêzere 
– 58. 

Ao longo do ano letivo 
Sessões de informação 
para alunos e pais sobre 
Alimentação Saudável 

 
Alunos do 1.º CEB dos 
Agrupamentos de Escolas 

4 de novembro Auto da Barca do Inferno 

 
261 alunos do 9.º ano de 

escolaridade dos 3 
agrupamentos de escolas 

11 de dezembro Os Músicos da Aldeia 
585 crianças e alunos do 
pré-escolar e do 1.º CEB 

da rede pública e solidária. 

12 de dezembro Os Músicos da Aldeia 
584 crianças e alunos do 
pré-escolar e do 1.º CEB 

da rede pública e solidária. 

 
 
 
 
1.3.2 – Formação, Qualificação Profissional, Emprego e Ensino Superior 
 
 
 
O Pelouro desenvolve a sua atividade em áreas fundamentais da vida das pessoas, como a 

formação e o emprego; se por um lado a formação vai muito para além da relação com o 

mercado de trabalho, tendo uma influência muito significativa no dia a dia das pessoas, nas 

suas relações familiares, nomeadamente na educação dos filhos, e no seu desempenho 

pessoal, social, e na sua emancipação, por outro, a possibilidade que tem sido dada a muitos 

munícipes de assinar contratos de trabalho de um ano, através de programas do Centro de 

Emprego, tem-se revelado um excelente instrumento de integração e/ou reintegração no 

mercado de trabalho, permitindo melhorar as suas competências socioprofissionais através da 

manutenção do contacto com mercado de trabalho e com outros trabalhadores e atividades. 

 

SETOR DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

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 
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estruturante e alinhada com esses propósitos. Mas, mais do que fundamental, o 

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

entidade empregadora, assim como constitui para o trabalhador um dever, 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.  

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 nas 

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. 

 EMPREGO 
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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 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, tem em funcionamento dois Gabinetes de 

Inserção Profissional (GIPs) com objetivos e atividades definidas. 

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.  
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- 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.  

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 

1- Formação Interna; 

   

Intervenção Formativa N.º de 

Formandos 

 

Primeiros Socorros  12  

Primeiros Socorros 12  

Primeiros Socorros  15  

Primeiros Socorros  16  

CAM Mercadorias  8  

Design Gráfica  8  

Excel  15  

Word 12  

Excel – SMZ  13  

Excel Avançado  12  

Marketing Público  16  

Necessidades Educativas Especiais - Eiriz 12  

Necessidades Educativas Especiais - SMZ 13  

Relacionamento Interpessoal - Eiriz 12  

Espaços do Cidadão  5  

A revisão do Regime Jurídico da Urbanização: Uma Reforma 1  
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Esperada  

A Nova Lei de Bases do Ordenamento do Território  1  

Curso Especialização em Contratação Pública das Autarquias 

Locais  

2  

Contraordenações Municipais e Execuções Fiscais  1  

Seminário Lei n.º 75/2013 5  

O Regime Jurídico das Autarquias Locais e as Entidades 

Intermunicipais  

1  

Gestão de Energia e Eficiência Energética  1  

Encerramento de Contas e Orçamento de Estado para 2014 1  

Podas  7  

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  9  

Transporte Coletivo de Crianças  1  

Lei n.º 35/2014 de 20 de Junho 16  

Total                                              27 227  

 

 

2- Formação Externa;  

   
N.º de Intervenções Formativas N.º de 

Formandos 
Local 

Turismo Ambiental e Rural – EFA NS 20  Campelo 

Técnico de Produção Agrária – EFA NS 20 Ancede 

Operador Florestal – EFA B3 20 Sta Marinha Zêzere 

Operador de Jardinagem – EFA B1 20 Campelo 

Técnico Auxiliar de Saúde – EFA NS 23 Campelo 

Téc. de Turismo Ambiental e Rural – EFA 

NS 

21 Sta Marinha Zêzere 

Geriatria – EFA B3 20 Campelo 

Saúde- Vida Ativa 23 Chavães 

Saúde- Vida Ativa 22 Chavães 

Alemão- Vida Ativa 25 Chavães 
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Inglês- Vida Ativa 24 Chavães 

Apoio familiar e à comunidade 21 Chavães 

Apoio familiar e à comunidade 22 Chavães 

Inglês – Vida Ativa 27 Ancede 

Francês- Vida Ativa 24 Ancede 

Saúde- Vida Ativa 25 Sta Marinha  

Saúde- Vida Ativa 27 Sta Marinha 

Inglês- Vida Ativa 22 Frende 

Técnicas comerciais - Vida Ativa 24 Frende 

Alimentação da pessoa idosa em lares e 

centros de dia 

18 Loivos da Ribeira 

Plano de negócios- criação de pequenos e 

médios negócios 

15 Gestaçô 

Plano de negócios- criação de micro 

negócios 

19 Gestaçô 

Inglês – Vida Ativa 22 Ancede 

Apoio familiar – Vida Ativa 16 Loivos Ribeira 

Apoio familiar – Vida Ativa 24 Gestaçô 

Apoio familiar – Vida Ativa 24 Tresouras 

Costura 19 Campelo 

Apoio familiar – Vida Ativa 23 Valadares 

Inglês – Vida Ativa 24 SMZ 

Saúde- Vida Ativa 28 SMZ 

Inglês – Vida Ativa 24 Chavães 

Saúde- Vida Ativa 20 Chavães 

Saúde- Vida Ativa 26 Ancede 

Técnicas administrativas 19 Chavães 

Técnicas de atendimento/comunicação 24 Gestaçô 

Bordados 30 Viariz 

Competências básicas 31 Ancede 

Operador de corte de calçado 11 Felgueiras 

Operador de costura de calçado 31 Felgueiras 

Reparação e manutenção de máquinas de 1 Felgueiras 
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costura 

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 23 Loivos da Ribeira 

Arte Floral 27 Tresouras 

Organização de eventos 25 Frende 

Arte Floral  17 Campelo 

Comunicação assertiva 21 Ancede 

Geriatria 24 SMZ 

TOTAL  1114 50 

   

 

 

 3- Emprego 

 3.1- Programas CEI  

   
Programa 

 

N.º de Ocupados  

Contrato Emprego-Inserção 7  

Contrato Emprego Inserção + 35  

CEI Património 10  

  

 3.2- Estágios Profissionais  

   
Estágio 

 

N.º Estagiários  
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Engenharia Química  1  

Rececionista 1  

Assistente de Conservação e Restauro 3  

 

 3.3- Atividade dos GIPs  

 
   

ATIVIDADES  N.ºMUNÍCIPES  

Atendimento de utentes e inscrição nos serviços 3840  

Sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego, de 

qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação 

de competências (incluindo os utentes sinalizados como “Garantia 

Jovem”) 

660  

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego. 159  

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (através do 

Centro de Emprego) 

31  

 

Integração em ações de formação. 

162  

 

Sessões de apoio à procura de emprego (TPE) 

77  

Divulgação de ofertas e atividades de colocação de desempregados em 

ofertas de emprego  

203  

Participação na sessão de apresentação “Garantia Jovem”, no dia 10 de 

Fevereiro – Porto  

  

Representação da Câmara Municipal de Baião na sessão de 

apresentação do programa “+SAGAZ”, que decorreu no início de 

Março na Câmara Municipal de Lousada 

  

Presença na sessão de esclarecimento do Programa Garantia Jovem, 

que decorreu em Penafiel no dia 15 de Abril de 2014 

  

Sessões de Apoio à Procura de Emprego (TPE) efetuada na Freguesia 

de Teixeiró e Ancede, no âmbito do programa “+Mulher” a 20 

beneficiárias de RSI 
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Sessões de apresentação de ofertas de trabalho nas empresas ARTIFEL 

e SOTRATEL 

  

Divulgação da oferta e encaminhamento de desempregados para a 

empresa de calçado que iniciou atividade em Baião 

  

Divulgação e apoio na elaboração de candidaturas ao Estímulo 2013 e 

posteriormente Estímulo Emprego 

  

   

Divulgação e apoio na elaboração de candidaturas a Estágios Emprego   

 

 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 base dados e estudos.  

 

No ano de 2014, resultante deste trabalho intermunicipal, foi possível ver concretizado o 

PAPE- Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade. 

 

4 - Estágios Curriculares 

   
Instituição Área N.º 
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Colégio de S. Gonçalo Informática 1 

E Prof. António Lago Cerqueira  Técnico de Gestão 2 

E Prof. António Lago Cerqueira Hig. Seg e Ambiente  5 

Agrup. Escolas Vale Ovil  Análise Laboratorial  1 

IPP Recursos Humanos  1 

Margem Turismo Ambiental 

Rural 

3 

Esc. Sup. Tec. E Gest. Lamego  Serviço Social  1 

Agrup. Escolas Vale Ovil Turismo Ambiental 

Rural 

5 

FEUP Engenharia Civil  1 

E Prof. António Lago Cerqueira Técnico de Comércio  1 

Agrup. Escolas Vale Ovil Ótica Ocular  1 

Esc. Prof. Agricultura Des. R. MC Gestão Equina  1 

Margem  Instalações Elétricas   3 

CESAE Gestão Administrativa 

para Microentidades 

3 

Colégio S. Gonçalo  Comunicação e 

Informação Multimédia  

1 

Total                              15  30 

5 - Ensino superior 

Durante o ano de 2014, estiveram a funcionar em regime e-learning, 3 turmas da Licenciatura 

de Psicopedagogia, em parceria com o 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 
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- Organização do Seminário “Novas Ideias, Novas Negócios”, em colaboração com a AEP  

-Organização da Cerimónia da Entrega de Diplomas da Formação Externa 

- Organização da Cerimónia de Entrega de Diplomas da Formação Interna  

- Coorganização com Ágito da palestra “Igualdade de Género” 

- Implementação e Gestão do Programa de Estágios Profissionais, com: 

 AEB 

 IPSS´s 

 Bombeiros 

 Associações Culturais 

 Fundação  

 
 
 
1.4 – AMBIENTE, OBRAS PARTICULARES E URBANISMO 
 
 
B- AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Projeto ”Mil Escolas”: Acompanhamento e cooperação com o grupo que aderiu ao projeto no 

ano letivo 2013/2014.  

Público-alvo: Escola EB 2,3/s de Baião com o grupo “Lontrinhas do Rio Ovil” 

 

Eco-escolas: Acompanhamento e cooperação com os grupos do Eco-escolas. 

Público-alvo: Escola EB 2,3/s de Baião, Escola EB 2,3 de Santa Marinha do Zêzere e Escola 

EB 2,3 de Ancede. 

 

C- SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

1. Colocação de novos contentores de RSU’s – 21contentores 

2. Realização de recolha de “monstros domésticos” nas ruas de Baião e dos pedidos 

efetuados nos serviços de atendimento ao público; 

3. Limpeza, desinfeção e manutenção de contentores de RSU’s – 1239 contentores; 

4. Acompanhamento e verificação do serviço de recolha de resíduos indiferenciados; 
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5. Acompanhamento e verificação do Serviço de recolha de resíduos recicláveis pela 

RESINORTE; 

6. Acompanhamento e verificação no serviço de recolha de roupa, óleo alimentar usado e 

outros; 

7. Acompanhamento da recolha porta-a-porta, dos materiais papel e cartão, plásticos e 

vidro, aos comerciantes do município de Baião; 

8. Verificação e remoção de veículos em fim de vida da via pública; 

9. Resultados:  

i. Produção de Resíduos Sólidos Urbanos 

Durante o ano de 2014 a produção de Resíduos indiferenciados no Município de Baião foi a 

seguinte: 

2014 Indiferenciados (Kg) Kg/hab/dia* 

Totais 5.592.880 
0,747 

(media anual) 

*Considerando que o número de habitantes em Baião é de 20.522 (INE2011). 

 

Comparação do total de resíduos produzidos em 2014 com 2010, 2011, 2012 e 2013: 

 

Durante o ano de 2014 a produção de resíduos indiferenciados aumentou 6,64%, 

comparativamente com o mesmo período de 2013. Verificou-se que os meses em que são 

produzidos mais resíduos são o Julho e o Agosto devido à população flutuante. 
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Para efetuar o serviço de recolha de resíduos indiferenciados encontram-se ao dispor dos 

serviços da autarquia, 4 viaturas, que efetuaram 82.376 Km’s. 

 

Como se pode verificar no seguinte gráfico foram realizados mais 372Km’s do que no ano 

2013 e menos 8276Km’s relativamente ao ano 2010.  

 

 

Este ligeiro aumento do total de quilómetros efetuados, relativamente a 2013, resultou da 

realização de dois circuitos extraordinários por todo o concelho, para o acompanhamento do 

serviço de limpeza e desinfeção de contentores de resíduos indiferenciados. 

Contudo, também é importante referir que aumentou o número de contentores colocados nas 

ruas e o serviço de recolha de resíduos indiferenciados abrange cada vez mais lugares. 

 

ii. Despesa com a deposição em aterro de RSU’s 

No quadro seguinte é possível verificar as despesas existentes com a deposição de RSU’s em 

aterro: 

2014 Valor Total final (€) 

Total 239.431,73 € 

 

A tarifa de deposição de RSU’s em aterro é 36,30 €/ton, sendo que esta tarifa é sempre 

acrescida da taxa de gestão de resíduos que na média mensal foi de 4,087€/ton. 
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iii. Resíduos Recicláveis 

No quadro e gráfico seguintes são apresentados as quantidades totais de resíduos recicláveis 

recolhidos nos ecopontos e recolha porta-a-porta aos comerciantes, durante os anos de 2010, 

2011, 2012 e 2013: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vidro 190.135Kg 
197.980 

Kg 

193.220 

Kg 

159.036 

Kg 

221.420 

Kg 

Papel/cartão 
143.993 

Kg 

136.226 

Kg 

119.700 

Kg 

127.268 

Kg 

137.228 

Kg 

Embalagens 39.071 Kg 35.414 Kg 34.680 Kg 37.986 Kg 42.786 Kg 

 

 

Verifica-se que durante o ano 2014, as quantidades recolhidas de vidro, papel/cartão e 

embalagens aumentaram 39,23%, 7,83% e 12,64%, respetivamente, relativamente ao ano 

2013. 

Analisando o gráfico, consegue-se verificar que 2014 foi um ano em que as quantidades de 

resíduos seletivos aumentaram substancialmente. Nos últimos 5 anos, apenas existe um 

registo de produção de resíduos de papel/cartão superior ao 2014, que ocorreu em 2010. 

 

iv. Óleos Alimentares usados 

Nos 8 oleões distribuídos pelos maiores centros urbanos do concelho de Baião foram 

recolhidos 552 Litros de óleo alimentar usado, pela Resinorte, S.A. 
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v. Têxteis e outros 

Durante o ano 2014 a empresa ULTRIPLO, LDA recolheu 16.587Kg de têxteis e outros 

(roupas, tecidos, calçado, brinquedos). 

 

D- ACÇÕES DE PLANEAMENTO 

1. Acompanhamento e aplicação da legislação sobre “Cães perigosos e potencialmente 

perigosos”. 

2. Captura de canídeos na via pública; 

3. Realização de Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos. 

 
 
 
Pedido de Licenciamento de Obras Particulares 

 

- Processos de licenciamento de obras de edificação         112 

- Processos de concessão de autorização de utilização                          58 

- Alvarás de licenças de obras emitidos                                     75 

- Alvarás de autorização de utilização emitidos                             49 

- Pedidos de destaque de parcelas de terreno                    5 

- Processos de construções acessórias                             25 

- Comunicações de obras isentas de licenças                                                 117 

- Processos de propriedade horizontal                                           9 

- Licenciamentos de publicidade                   11 

- Certidões emitidas                             118 

- Ofícios elaborados e enviados                                                 2.088 

- Intervenções em processos GSE                                           7.086 

- Intervenções em processos GSP                                                             10.417 

- Balcão de atendimento ao público                             684 

- Autos de notícia                                                35 

- Participações por contraordenação                                           17 

- Processos de notificação por infrações                                                 25 

- Processos de embargo                                           1 

- Processos de insalubridade/insegurança                                                            5 
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SETOR DA ÁGUA E SANEAMENTO 

 

Ligações de contadores - 174 

Desligações de contadores - 87 

Ligações de saneamento - 28 

Limpeza de fossas efetuadas – 65 

 

1.5 – ASSUNTOS ECONÓMICOS 
 
 
 
O Município de Baião ao longo dos últimos oito 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, a recriação histórica (Foral), a regulação da Zona Industrial em que a atividade de 

comércio não fazia parte, 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 municipal. 

Estes são alguns exemplos do que foi feito pela Camara Municipal nos dois 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 e Adega Cooperativa: 

• Continuar com o processo de certificação dos produtos locais de Baião; 

• Constituir uma rede de comercialização desses produtos; 

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

território; 
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• Promover uma estratégia de fomento da criação de gado ovino, articulada com os setores 

dinamizadores da restauração e da gastronomia local. 

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 se tornar 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 2014, adotou estratégias e iniciativas 

que têm conduzido ao desenvolvimento económico, à empregabilidade, bem como à 

promoção do Concelho de Baião. 

Missão: partilhar o conhecimento e a experiência adquirida ao longo dos tempos e atrair 

projetos que contribuam para a criação de emprego e para o desenvolvimento de Baião. 

Objetivo: 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. 

 

Atividades desenvolvidas pela Vereação dos Assuntos Económicos 

No decorrer do ano de 2014 a Vereação dos Assuntos Económicos, desenvolveu várias ações 

ligadas aos setores empresarial, associativo, cooperativo e social, das quais se destacam: 

• Reuniões com a DOLMEN, para tratar de assuntos relacionados com a Bolsa de Terras; a 

iniciativa do programa PROVE; Programar reuniões com vários produtores e desenvolver 

ações de formação para qualificação da mão-de-obra e garantir o escoamento de produtos; 

a agricultura vista como uma oportunidade de criação de emprego e sustentabilidade; e 

considerar o novo QREN; 

• ACRIBAIMAR – presença no colóquio/reunião que decorreu no Auditório Municipal. 

Informações prestadas aos produtores de ovinos, caprinos e bovinos. Procedimentos a 

seguirem e os tipos de apoios a que podem candidatar-se; 

• Projetos VITIS – reestruturação da Vinha do Mosteiro de Ancede – no âmbito de uma 

candidatura de apoio à reestruturação da vinha do Mosteiro de Ancede, foi possível obter 

um apoio de cerca de 12.000,00 euros; 
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• Requalificação da vinha do Mosteiro de Ancede – acompanhamento dos trabalhos que 

estão a ser realizados com a implementação de novas culturas e ao envolvimento das várias 

pessoas que prestam serviços na requalificação da Quinta; 

• Certificação de Produtos – reuniões com os representantes do Instituto Politécnico do 

Porto, para tratar da certificação dos produtos de Baião; 

• Reuniões com empresas ligadas à consultoria em projetos de investimentos e candidaturas 

a apoios comunitários – estas empresas efetuaram apresentação de projetos de 

investimentos na área do empreendedorismo, para a região de Baião; 

• 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 criou todas as condições para que os alunos destes agrupamentos de 

escolas desenvolvessem a componente prática na Quinta do Mosteiro de Ancede. A Quinta 

não serve apenas para a produção agrícola, mas também sejam desenvolvidas atividades 

pedagógicas, aprendizagem, investigação e experimentação, servindo de complemento à 

componente teórica da formação; 

• Visitas à Quinta do Mosteiro de Ancede – alguns municípios mostraram interesse em 

conhecer todo o trabalho que está a ser realizado, enviando técnicos para visitarem a 

Quinta e tomarem conhecimento dos processos adotados no desenvolvimento agrícola;   

• Visitas a Restaurante e Outras Entidades no Porto – efetuaram-se os primeiros contactos 

com alguma restauração e casas de gourmet da área metropolitano do Porto, para a 

promoção e venda de produtos regionais de Baião. Garantiu-se o apoio de dois restaurantes 

na Ribeira do Porto, para a promoção e Venda de Cereja da Quinta do Mosteiro de 

Ancede; 

• Cooperativa Agrícola de Baião - Reunião entre o Município de Baião e os representantes 

da Cooperativa Agrícola de Baião, para tratar de assuntos relativos à cooperativa, 

produtores e agricultores, bem como a forma de implementar medidas para dinamizar e 

tornar a Cooperativa mais dinâmica e prestar melhores e mais serviços aos produtores de 

Baião; 
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• Empreendedor na Área da Produção de Produtos Agrícolas Transformados – decorreram 

reuniões com empreendedores na área de produtos transformados que pretendem organizar 

e implementar plataformas e infraestruturas para criarem produtos transformados a partir 

dos produtos agrícolas; 

• Organização da logística, para a promoção de produtos regionais de Baião no Porto. As 

pessoas envolvidas na promoção e venda, o transporte, bem como todos os acessórios 

inerentes; 

• Porto de Baião – procedeu-se à apresentação de um projeto estratégico, para a promoção e 

venda de produtos de Baião. Implementação da esplanada e envolvência nos eventos que 

decorrem na cidade do Porto; 

• Segunda fase da Zona industrial – com o objetivo de criar a segunda fase da zona industrial 

decorreram algumas reuniões com vários proprietários dos terrenos, para a possibilidade de 

aquisição dos terrenos, para a implantação de infraestruturas que permitam acolher futuros 

investidores; 

• Negociações com proprietários de pavilhões industriais localizados na zona industrial, para 

possíveis investimentos; 

• Reuniões com o Administrador da FAPOMED, que pretende aumentar a unidade de 

produção na zona industrial de Baião; 

• Reuniões com o Administrador da Empresa de Calçado de Felgueiras, 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 do calçado e 

trabalharem na empresa, bem como a organização das entrevistas para a seleção das 

pessoas; 

• Reuniões com alguns empresários, nas áreas da metalomecânica, produtos transformados e 

do têxtil, que mostraram interesse em investirem em Baião; 

• Evento gastronómico e de produtos regionais de Baião, que decorreu no Porto – reuniões 

com o Diretor do IEFP no Porto, para tratar da cedência do espaço e da logística para o 

evento dos “Sabores de Baião” organizado pelo Município de Baião naquela cidade.  

• Evento dos “Sabores de Baião no Porto” – acompanhamento permanente a todos os 

envolvidos no evento; 
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• Reuniões com Associações de Produtores que pretendem desenvolver atividades no setor 

agrícola no Concelho de Baião; 

• Reuniões com a Restauração de Baião, os produtores de Fumeiro de Baião e de outros 

produtos de Baião, para uma análise conjunto sobre o desempenho dos mesmos nos 

eventos. Também foram preparados os eventos futuros;  

• Participação no seminário sobre a Importância da Navegabilidade do Rio Douro para a 

Região Norte- Este seminário decorreu na Faculdade de Engenharia do Porto; 

• Participação no Seminário organizado pela UTAD - Organizações Agrícolas da Região 

Norte - Cenários: Evolução e Viabilização; 

• CIM – reuniões sobre o projeto “Tâmega Sousa Empreendedor”; 

• Apresentação do projeto “Organização de Produtores”, a várias pessoas do Concelho de 

Baião. Este projeto visa a criação de uma associação, da qual devem fazer parte os 

produtores do Concelho de Baião e todos os que pretenderem associar-se. 

 

Promoção do Concelho de Baião - Eventos 

Sabores de Baião no Porto – evento que decorreu no mês de outubro, com dezenas de 

produtores e de restaurantes do nosso concelho. Recebeu a visita de milhares de pessoas da 

Área Metropolitana do Porto e foram comercializadas muitas refeições e produtos locais, 

desde o biscoito da Teixeira, ao vinho verde, às compotas, licores e fumeiro, entre outros. 

Cereja da Quinta do Mosteiro de Ancede - ação de promoção na Ribeira do Porto e no 

centro da cidade, direcionada concretamente à cereja da Quinta do Mosteiro de Santo André. 

Para o efeito foi concebida uma embalagem e uma imagem muito apelativas e dedicadas à 

nossa cereja. Obteve-se um sucesso assinalável. 

Promoção do turismo, da restauração e dos produtos locais, têm sido apostas do 

Município de Baião nos últimos anos. São exemplos: medidas implementadas para a 

dinamização da Quinta do Mosteiro de Santo André, a colaboração com a casa “Porto de 

Baião”, que todas as semanas recebe os nossos produtos locais, o Mercado de Produtos Locais 

que se realiza todos os sábados ou os eventos “Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa” e 

“Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno”. 
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Desenvolvimento Económico e Empregabilidade 

 

 

Empresa na área do Calçado – criadas as condições necessárias para uma empresa de 

Felgueiras na área do calçado investir em Baião para aumentar a sua produção. Teve o apoio 

do Município de Baião na procura de espaços para instalar a produção e na articulação com o 

Centro de Emprego de Amarante e o Centro de Formação Profissional da Indústria do 

Calçado, em Felgueiras, para a realização da formação. No presente esta empresa emprega 25 

cidadãs e cidadãos baionenses. Estima-se que numa segunda fase venha a aumentar o número 

de empregos criados. É um sinal muito positivo para o nosso concelho. 

Várias empresas dos setores do calçado, têxtil e de produtos transformados têm mostrado 

interesse em investir em Baião. Há a necessidade de criar condições para que seja possível a 

sua instalação neste Concelho. Para o efeito está o Município de Baião em negociações com 

os proprietários de algumas infraestruturas industriais, para que seja possível criar as 

condições necessárias a todos os que decidirem investir no Concelho de Baião. 
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2 – Análise Orçamental 
 
Pretende-se, com este capítulo, proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à 

execução orçamental de 2014, nomeadamente, no que se refere ao comportamento e evolução 

histórica das suas principais variáveis. 

 

2.1 – Estrutura do Orçamento 2014 
 
 
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 2014 

  Execução % Designação Execução % 

Receitas     Despesas     

Correntes 11.758.195,63 85,10 Correntes 10.076.866,37 69,65 

Capital 2.038.878,16 14,76 Capital 4.391.707,74 30,35 

Outras 19.414,00 0,14       

Total Geral 13.816.487,79 100 Total Geral 14.468.574,11 100 
 

 
 

A receita total arrecadada é constituída por receitas correntes 11.758.195,63 euros (85,10%), 

por receitas de capital 2.038.878.16 euros (14,76%) e por outras receitas 19.414,00 euros 

(0,14%). 

A despesa totalizou 14.468.574,11 euros, decomposta por 10.076.866,37 euros (69,65%) de 

despesas correntes e por 4.391.707,74 euros (30,35%) de despesas de capital. 
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2.1.1- Evolução da Execução Orçamental  

 

Quadro II 

Evolução da Execução Global do Orçamental (€) 2010-2014 

Receitas 

2010   2011   2012   2013 2014 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 9.912.402 62,34 10.285.789 72,27 10.132.466 65,31 11.336.653 69,95 11.758.196 85,10 

Capital 5.985.457 37,64 3.933.103 27,63 5.376.991 34,66 4.860.530 29,99 2.038.878 14,76 

Outras 3.266 0,02 13.536 0,1 3.834 0,3 10.546 0,06 19.414 0,14 

Total Geral 15.901.125 100 14.232.428 100 15.513.291 100 16.207.729 100 13.816.488 100 

                      

Despesas 

2010   2011   2012   2013 2014 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 9.670.167 60,73 10.052.420 70,19 9.099.185 58,99 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 

Capital 6.252.026 39,27 4.269.638 29,81 6.325.615 41,01 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 

Total Geral 15.922.192 100 14.322.059 100 15.424.800 100 15.597.433 100 14.468.574 100 
 
 
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 2014, destaca-se uma redução, em relação 

ao ano de 2013, em cerca de 163 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 tanto nas receitas como nas 

despesas, no entanto, no ano de 2014, o investimento foi superior à receita de capital em cerca 

de 2 milhões e 350 mil euros resultante de uma gestão rigorosa das despesas como se pode 

verificar no gráfico seguinte. 
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Receitas 
 
Em 2014, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 13.816.488 euros, montante 

constituído por receitas de natureza corrente – 11.758.196 euros (85,10%), de capital – 

2.038.878 euros (14,76%) e outras – 19.414 euros (0,14%). 

 

Quadro III - Evolução da Execução Orçamental da Receita 2010 - 2014 
  

Receitas 

2010   2011   2012   2013 2014 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 9.912.402 62,34 10.285.789 72,27 10.132.466 65,31 11.336.653 69,95 11.758.196 85,10 

Capital 5.985.457 37,64 3.933.103 27,63 5.376.991 34,66 4.860.530 29,99 2.038.878 14,76 

Outras 3.266 0,02 13.536 0,10 3.834 0,03 10.546 0,06 19.414 0,14 

Total Geral 15.901.125 100 14.232.428 100 15.513.291 100 16.207.729 100 13.816.488 100 
 

O Quadro III e o gráfico seguinte permitem aferir a tendência linearmente crescente das 

receitas correntes nos anos de 2010 a 2014. 

As receitas de capital evidenciam oscilações diretamente relacionadas com o financiamento 

comunitário dos investimentos e a utilização dos empréstimos contratados. 

 



100 
 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

Gráfico 2 - Evolução da Receita 2010 - 2014

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Outras

 

 

 

 

 

 

 

Despesas 
 
 

Quadro IV - Evolução da Execução Orçamental da Despesa 2010 - 2014 
  

Despesas 
2010   2011   2012   2013 2014 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 
Correntes 9.670.167 60,73 10.052.420 70,19 9.099.185 58,99 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 
Capital 6.252.026 39,27 4.269.638 29,81 6.325.615 41,01 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 
Total Geral 15.922.192 100 14.322.059 100 15.424.800 100 15.597.433 100 14.468.574 100 

 
 
Podemos visualizar no mapa e gráfico seguinte que apesar da taxa de execução de 69,65% se 

registou uma diminuição das despesas correntes no ano de 2014 em relação ao ano de 2013. 

No que se refere às despesas de capital verifica-se uma quebra de cerca de 1 milhão de euros 

em relação ao ano de 2013, 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 80 059 

euros e um saldo de gerência de 951 389 euros, o qual transitará para a gerência de 2015. 

 
2.2– Análise das Receitas 
 

Quadro V - Estrutura da Receita 

RECEITAS Valor € % 

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) 1.342.205,33 9,71 

Impostos indiretos 274.529,75 1,99 

Taxas, multas e outras penalidades 210.387,12 1,52 

Rendimentos de propriedade 493.642,29 3,57 

Transferências correntes 8.355.205,97 60,47 

Venda de bens e serviços correntes 960.545,57 6,95 

Outras receitas correntes 121.679,60 0,88 

Receitas Correntes 11.758.195,63 85,10 

Venda de bens de investimento 155.105,43 1,12 

Transferências de capital 1.883.772,73 13,63 

Ativos Financeiros   0,00 

Passivos financeiros   0,00 

Outras receitas de capital   0,00 

Receitas de capital 2.038.878,16 14,76 

Reposições não abatidas no orçamento 19.414,00 0,14 

Outras receitas 19.414,00 0,14 

RECEITAS TOTAIS 13.816.487,79 100,00 
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O Quadro V mostra-nos a distribuição das receitas por capítulos e o contributo de cada um na 

receita total. Observamos que este município diminui em 3% a dependência das 

Transferências do Estado (passou de 77% para 74%). 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) e a Venda de Bens e Serviços Correntes. 

 

Gráfico 4 - Estrutura da Receita
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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 
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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.  

 

2.2.1.1 – Receita Corrente 
 

Quadro VI - Impostos Diretos 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 615.530,00 56,68 775.963,65 57,81 160.433,65 

Imposto Único de Circulação 316.746,00 29,17 318.106,73 23,70 1.360,73 

Imposto Municipal s/ Trans. ( IMT) 153.771,00 14,16 248.134,95 18,49 94.363,95 

Impostos Diretos Diversos   0,00 0,00 0,00 0,00 

Totais 1.086.047,00 100,00 1.342.205,33 100,00 256.158,33 
 
 
O Quadro VI detalha a receita de Impostos Diretos do Município. Constata-se que a 

arrecadação da receita foi superior ao previsto em 256 158 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 34.142,00 10,67 12.901,18 4,70 -21.240,82 

Ocupação de via pública 2.035,00 0,64 1.516,96 0,55 -518,04 

Publicidade 3.517,00 1,10 498,83 0,18 -3.018,17 

Saneamento 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Energia Eólica 279.230,00 87,26 257.625,97 93,84 -21.604,03 

Outros 1.077,00 0,34 1.986,81 0,72 909,81 

Totais 320.011,00 100,00 274.529,75 100,00 -45.481,25 
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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 22 mil euros e 

da receita de Loteamentos e Obras num valor de 21 mil euros. Esta diminuição está 

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 377,00 0,16 0,00 0,00 -377,00 

Loteamentos e Obras 126.735,00 53,19 80.423,68 38,23 -46.311,32 

Ocupação da via pública 909,00 0,38 1.074,88 0,51 165,88 

Caça, uso e porte de arma 201,00 0,08 105,69 0,05 -95,31 

Saneamento 98.405,00 41,30 110.179,72 52,37 11.774,72 

TDFTH 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Taxas pela emissão certificado de registo 15,00 0,01 0,00 0,00 -15,00 

Outras 1.978,00 0,83 1.251,36 0,59 -726,64 

Juros de mora 246,00 0,10 14.655,19 6,97 14.409,19 

Juros compensatórios 4.050,00 1,70 1.085,40 0,52 -2.964,60 

Coimas e penalidades por contra ordenações 5.235,00 2,20 1.142,50 0,54 -4.092,50 

Multas e penalidades diversas 116,00 0,05 468,70 0,22 352,70 

Totais 238.272,00 100,00 210.387,12 100,00 -27.884,88 
 

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 uma diminuição da receita de Loteamentos e Obras, por particulares, em cerca 

de 46 mil euros. 
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Quadro IX - Rendimentos de Propriedade 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Juros 47.140,00 8,24 5.703,49 1,16 -41.436,51 

Dividendos 9.966,00 1,74 30.632,55 6,21 20.666,55 

Participação nos lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rendas - Terrenos 100,00 0,02 0,00 0,00 -100,00 

Rendas - Edp 481.184,00 84,15 434.051,00 87,93 -47.133,00 

Rendas - Outros 33.408,00 5,84 23.255,25 4,71 -10.152,75 

Totais 571.798,00 100,00 493.642,29 100,00 -78.155,71 
 

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 78 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 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 5.920.812,00 71,27 5.920.812,00 70,86 0,00 

Fundo Social Municipal 382.153,00 4,60 382.153,00 4,57 0,00 

Participação Variável no IRS 173.912,00 2,09 173.912,00 2,08 0,00 

Outros 1.379.831,51 16,61 1.566.062,12 18,74 186.230,61 

Participação em Projetos Cofinanciados 160.233,63 1,93 2.661,49 0,03 -157.572,14 

Serviços e Fundos Autónomos 291.154,42 3,50 309.605,36 3,71 18.450,94 

Segurança Social           

Instituições sem fins Lucrativos           

Resto do Mundo           

Totais 8.308.096,56 100,00 8.355.205,97 100,00 47.109,41 
 

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. 
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Quadro XI - Venda de Bens e Serviços Correntes/ Outras Receitas Correntes 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Venda de Bens 339.863,00 29,95 344.997,31 31,88 5.134,31 

Serviços 633.594,00 55,84 586.255,16 54,17 -47.338,84 

Rendas 60.570,00 5,34 29.293,10 2,71 -31.276,90 

Outras Receitas Correntes 100.617,72 8,87 121.679,60 11,24 21.061,88 

Totais 1.134.644,72 100,00 1.082.225,17 100,00 -52.419,55 
 

- Da Venda de Bens e Serviços faz parte a receita proveniente da venda de água com um 

valor de 335 560 euros.   

- Para a rubrica Serviços releva a receita de Aluguer de Espaços e Equipamentos (197 669 

euros), Resíduos Sólidos (99 418 euros), Serviços Sociais (84 287 euros), Serviços 

Desportivos (68 032 euros), Transportes Escolares (63 477 euros) e Trabalhos por Conta de 

Particulares (24 026 euros). 

- A rubrica Rendas é constituída pelas rendas de Edifícios, que inclui a receita de Outros 

Edifícios (28 777) e de Habitações (516 euros). 

- Releva para Outras Receitas Correntes essencialmente a receita proveniente do Iva 

autoliquidado dos serviços de construção civil, que é devolvido ao estado, (51 283 euros) e de 

compensações de seguros de acidentes de trabalho (19 706 euros). 

2.2.1.2 – Receita de Capital 
 

Quadro XII - Receita de Capital 

RECEITAS   % Execução % Desvio 

Venda de Bens de Investimento 1.341.860,69 32,50 155.105,43 7,54 -1.186.755,26 

Transferências de Capital   0,00   0,00 0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 657.868,00 15,94 657.868,00 31,96 0,00 

Outros   0,00   0,00 0,00 

Projetos Cofinanciados 1.722.874,77 41,73 1.011.928,24 49,16 -710.946,53 

Serviços e Fundos Autónomos 405.496,79 9,82 213.976,49 10,40 -191.520,30 

Ativos Financeiros   0,00   0,00 0,00 

Passivos Financeiros   0,00   0,00 0,00 

Outras Receitas de Capital 130,79 0,00 19.414,00 0,94 19.283,21 

Totais 4.128.231,04 100,00 2.058.292,16 100,00 -2.069.938,88 
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Da análise deste quadro constata-se que a receita arrecadada foi inferior ao previsto em 2 069 

938 euros. Para este facto contribuiu essencialmente a não concretização da venda de bens de 

investimento e 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3– Análise das Despesas 
 
 

Quadro XIII - Estrutura da Despesa 

DESPESAS Valor € % 

Despesas com o Pessoal 4.825.772,01 33,35 

Aquisições de Bens e Serviços 4.195.329,58 29,00 

Juros e Outros Encargos 56.619,17 0,39 

Transferências Correntes 959.406,29 6,63 

Subsídios   0,00 

Outras Despesas Correntes 39.739,32 0,27 

Despesas Correntes 10.076.866,37 69,65 

Aquisição de Bens de Capital 2.980.690,29 20,60 

Transferências de Capital 834.710,77 5,77 
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Ativos Financeiros 106.611,50 0,74 

Passivos Financeiros 469.695,18 3,25 

Despesas de Capital 4.391.707,74 30,35 

DESPESAS TOTAIS 14.468.574,11 100,00 
 
 
 
Verificamos que a maior parcela do orçamento é absorvida pelas Despesas com o Pessoal 

(33,35%), seguida da Aquisição de Bens e Serviços (29,00%) e a Aquisição de Bens de 

Capital (20,60%).  

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 (350 988), Alimentação (210 859 

euros), Matérias-Primas e Subsidiárias (171 694 euros), Água para Venda (100 835 euros) e 

Material de Transporte (88 540 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 (678 533 

euros), Trabalhos Especializados (527 531 euros), Encargos de Instalações (364 030 euros), 

Iluminação Pública (412 802 euros), Recolha de Resíduos Sólidos (236 172 euros), 

Conservação de Bens (105 025 euros), Outros Serviços (126 935 euros), Comunicações - 

telemóveis, telefones, internet e correspondência (166 306 euros) e Publicidade (75 620 

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 

(430 162 euros), Famílias (248 623 euros) – nomeadamente Programas Ocupacionais e Fundo 

de Solidariedade, Freguesias (167 188 euros) e Associação de Municípios (91 193 euros). 

As despesas incluídas na rubrica Outras Despesas Correntes estão relacionadas com retenções 

de impostos, restituições e indemnizações a munícipes por acidentes de trabalho. 

Na Aquisição de Bens de Capital incluem-se as despesas com Escolas (927 471 euros), 

Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares (753 091 euros), Instalações Desportivas e 

Recreativas (476 706 euros), Parques e Jardins (174 084 euros), Equipamento Básico (144 
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231 euros), Recuperação de Edifícios Municipais (126 896 euros), Equipamento 

Administrativo (109 896 euros) e Equipamento de Informática (88 455 euros). 

As Transferências de Capital são constituídas essencialmente pelas transferências para 

Freguesias (524 406 euros), Instituições sem Fins Lucrativos (268 520 euros) e Famílias – 

Fundo de Solidariedade (39 134 euros). 

Na rubrica Ativos Financeiros estão as despesas de realização do capital social da empresa 

Águas do Noroeste (101 612 euros) e ainda a adesão do município à associação religiosa 

TUREL (5 000 euros). 

No que respeita aos Passivos Financeiros estão contempladas nesta rubrica as amortizações 

pagas dos empréstimos de médio e longo prazos (469 695 euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 4.943.765,35 45,44 4.825.772,01 47,89 -117.993,34 

Aquisições de Bens e Serviços 4.733.761,24 43,51 4.195.329,58 41,63 -538.431,66 

Juros e Outros Encargos 64.578,36 0,59 56.619,17 0,56 -7.959,19 

Transferências Correntes 1.095.295,62 10,07 959.406,29 9,52 -135.889,33 

Subsídios   0,00   0,00 0,00 

Outras Despesas Correntes 42.069,00 0,39 39.739,32 0,39 -2.329,68 

Despesas Correntes 10.879.469,57 100,00 10.076.866,37 100,00 -802.603,20 
 

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 (42%). 

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 quatro anos. Podemos constatar uma diminuição na despesa corrente total, em relação 
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ao ano de 2013, que se reflete principalmente nas Despesas com Pessoal (210 910 euros) e na 

Aquisição de Bens e Serviços (112 738 euros).  

De realçar, ainda, que nas Transferências Correntes está incluído o valor de 248 623 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. 

 
Quadro XV - Evolução da Despesa Corrente 

  2010   2011   2012   2013 2014 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Despesas com o Pessoal 5.263.881,17 54,43 5.167.087,82 51,40 4.695.541,25 51,60 5.036.682,97 49,18 4.825.772,01 47,89 
Aquisições de Bens e 
Serviços 3.715.499,03 38,42 4.080.720,76 40,59 3.690.262,22 40,56 4.308.067,63 42,07 4.195.329,58 41,63 

Juros e Outros Encargos 75.585,48 0,78 106.120,52 1,06 88.458,30 0,97 64.384,83 0,63 56.619,17 0,56 
Transferências 
Correntes 367.919,51 3,80 453.491,98 4,51 390.948,33 4,30 602.465,36 5,88 959.406,29 9,52 

Subsídios 171.860,75 1,78 154.985,75 1,54 145.382,78 1,60 188.726,17 1,84   0,00 
Outras Despesas 
Correntes 75.420,74 0,78 90.013,50 0,90 88.592,42 0,97 40.196,27 0,39 39.739,32 0,39 

TOTAL 9.670.166,68 100,00 10.052.420,33 100,00 9.099.185,30 100,00 10.240.523,23 100,00 10.076.866,37 100,00 
 
 

 
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 4.165.848,81 73,87 2.980.690,29 67,87 -1.185.158,52 

Transferências de Capital 892.126,08 15,82 834.710,77 19,01 -57.415,31 

Ativos Financeiros 106.611,67 1,89 106.611,50 2,43 -0,17 

Passivos Financeiros 475.190,00 8,43 469.695,18 10,70 -5.494,82 
  5.639.776,56 100,00 4.391.707,74 100,00 -1.248.068,82 

 

De referir que a rubrica Transferências de Capital inclui, de entre outras, as Transferências 

para as Freguesias (524 406 euros), IPSS’S (85 000 euros), Associações Culturais (79 420 

euros), Bombeiros (50 000 euros), Associações Desportivas (49 100 euros) e Entidades 

Religiosas (5 000 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. 
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2.5.2 – Evolução da Despesa de Capital 
 

Quadro XVII - Evolução da Despesa de Capital 

  2010   2011   2012   2013 2014 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 
Aquisições de Bens de 
Capital 4.747.398,78 75,93 2.969.112,39 69,54 4.632.604,90 73,24 3.846.894,72 71,81 2.980.690,29 67,87 

Transferências de Capital 974.055,77 15,58 717.136,21 16,80 902.396,45 14,27 877.844,87 16,39 834.710,77 19,01 

Ativos Financeiros 66.864,00 1,07 138.004,00 3,23 217.504,00 3,44 78.008,00 1,46 106.611,50 2,43 

Passivos Financeiros 463.706,99 7,42 445.385,89 10,43 573.109,77 9,06 554.161,81 10,34 469.695,18 10,70 

TOTAL 6.252.025,54 100,00 4.269.638,49 100,00 6.325.615,12 100,00 5.356.909,40 100,00 4.391.707,74 100,00 

 

Da análise do Quadro XVII há a realçar uma diminuição na Aquisição de Bens de Capital, em 

relação a 2013, em cerca de 965 mil euros, relacionado com a comparticipação efetiva de 

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 
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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 8 617 756 

euros, os quais se concretizou num volume de execução de 6 942 375 euros.  

 
Pela análise das Grandes Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2014, constata-se 

ainda uma taxa de execução anual das GOP’s de 80,56 %. 

 
 
 
 
 
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 2014, 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 - 2014 

Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 

Financeira % 
Peso 
% 

1. Funções Gerais 619.129,70 367.778,95 59,40 5,30 
1.1.0. Serviços Gerais da Administração 
Pública 541.421,00 295.254,55 54,53 4,25 

1.1.1. Administração Geral 541.421,00 295.254,55 54,53 4,25 

1.2.0. Segurança e Ordem Públicas 77.708,70 72.524,40 93,33 1,04 
1.2.1. Proteção Civil e luta contra 
incêndios 77.708,70 72.524,40 93,33 1,04 

2. Funções Sociais 5.736.625,95 4.770.467,81 83,16 68,72 

2.1.0. Educação 2.099.956,87 1.967.574,83 93,70 28,34 

2.1.1. Ensino não superior 1.099.098,63 1.052.101,10 95,72 15,15 

2.1.2. Serviços auxiliares da educação 1.000.858,24 915.473,73 91,47 13,19 

2.2.0. Saúde 18.460,00 17.958,75 97,28 0,26 

2.2.0. Saúde 14.530,00 14.520,64 99,94 0,21 

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 3.930,00 3.438,11 87,48 0,05 

2.3.0. Segurança e Ações Sociais 652.155,04 589.686,09 90,42 8,49 

2.3.2. Ação Social 652.155,04 589.686,09 90,42 8,49 

2.4.1. Habitação e Serviços Coletivos 28.241,28 27.230,20 96,42 0,39 

2.4.2. Ordenamento do Território 408.397,55 280.925,17 68,79 4,05 

2.4.3. Saneamento 154.122,00 123.338,52 80,03 1,78 

2.4.4. Abastecimento de Água 259.921,67 235.664,72 90,67 3,39 

2.4.5. Resíduos Sólidos 283.280,00 266.103,73 93,94 3,83 
2.4.6. Proteção Meio Ambiente e C. 
Natureza 368.251,43 183.401,89 49,80 2,64 

2.5.0. Serv. Culturais, Rec.e Religiosos 1.463.840,11 1.078.583,91 73,68 15,54 

2.5.1. Cultura 876.329,11 539.477,07 61,56 7,77 

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 572.511,00 534.106,84 93,29 7,69 
2.5.3. Outras Atividades Cívicas e 
Religiosas 15.000,00 5.000,00 33,33 0,07 

3. Funções Económicas 1.608.214,28 1.200.427,76 74,64 17,29 
3.1.0. Agricultura, Pecu. Sil., Caça e 
Pesca 43.080,00 38.470,08 89,30 0,55 

3.2.0. Indústria e Energia 29.872,00 28.134,00 94,18 0,41 

3.3.0. Transportes e Comunicações 1.093.342,79 719.125,21 65,77 10,36 

3.3.1. Transporte Rodoviários 1.093.342,79 719.125,21 65,77 10,36 

3.4.0. Comércio e Turismo 441.919,49 414.698,47 93,84 5,97 

3.4.1. Mercados e Feiras 77.033,00 71.248,57 92,49 1,03 

3.4.2. Turismo 364.886,49 343.449,90 94,13 4,95 

4. Outras Funções 653.786,04 603.700,10 92,34 8,70 
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4.2.0 Transferências entre Administrações 626.881,24 577.795,30 92,17 8,32 

4.3.0. Diversas não especificadas 26.904,80 25.904,80 96,28 0,37 

Total 8.617.755,97 6.942.374,62 62,74 100,00 
 

 

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 (68,72%), e nestas, em 

especial nas atividades relacionadas com a educação (28,34%), serviços culturais, recreativos 

e religiosos (15,54%) e ação social (8,49%). 

 
Nas funções económicas constatamos que o investimento é quase todo direcionado para os 

transportes rodoviários - acessibilidades (10,36 %) e turismo (4,95%). 

 

No que se refere a outras funções há a destacar as transferências para as freguesias (8,32 %).  

 

Por fim, as funções gerais, estas têm um peso de (5,30 %) e refletem os investimentos em 

terrenos, transferências para os Bombeiros, trabalho temporário, equipamento de transporte, 

equipamento administrativo, equipamento e software informático e outros que poderão ser 

identificados nos documentos de gestão integrados na prestação de contas. 

 

 

 
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. 
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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 2010 2011 2012 2013 2014 

Empréstimos Bancários 5.785.416,62 
 

5.340.030,73 5.131.920,96 4.807.759,16 4.338.063,97 

Fornecedores 819.706,62 523.735,49 922.217,16 295.895,76 1.567.805,13 

 

O saldo em dívida aos Fornecedores de 1.567.805,13 euros, prende-se por um lado com o registo 

do capital social a realizar com as Águas do Noroeste, S.A., no valor de 237.093,50 euros, com o 

registo como adiantamento da 1ª e 2ª prestação da venda de infraestruturas de saneamento à 

SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A., com um valor total de 238.128,92 euros, 

contabilização do subsídio de investimento da Praça Centro, no valor de 17.471,53 euros, com a 

contabilização do FAM (Fundo de Apoio Municipal), valor a subscrever em 7 anos, com a quantia 

de 608.823,62 euros e a verba restante (466.287,56 euros) refere-se a faturas que deram entrada 

nos serviços do Município no final do ano de 2014 e início de 2015. 

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  
 
O limite da dívida total corresponde a 150% da média das receitas correntes líquidas cobradas nos 
últimos 3 exercícios económicos. 
 
 
Média da Receita Corrente dos últimos 3 anos (Cobrança Líquida) 10.575.962,26 

Limite da dívida total (10.575.962,26 x 150%) 15.863.943,39 
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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" 

 
II. Verificação do cumprimento do Limite da Dívida 

 
DÍVIDA TOTAL NO INÍCIO DO ANO 2014 

(1) Limite da dívida total artigo 52º nº1, da lei 73/2013 15.863.943,39 

      

(2) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 01-01-
2014 6.064.415,00 

(3) SM + AM + SEL + entidades participadas 9.127,00 

(4) = (2) + (3) Dívida total 6.073.542,00 

(5) Dívidas não orçamentais 962.489,00 

(6) = (4) - (5) Dívida total excluindo dívidas não orçamentais 5.111.053,00 

(7) = (1) - (6) Margem da dívida total para 2014 10.752.890,39 

(8) = (7) x 20% Margem da dívida disponível em 01-01-2014 2.150.578,08 

DÍVIDA TOTAL NO FIM DO ANO 2014 

(9) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 31-12-
2014 6.850.825,97 

(10) SM + AM + SEL + entidades participadas 1.633,00 

(11) = (9) + (10) Dívida total 6.852.458,97 

(12) Dívidas não orçamentais 951.389,40 

(13) = (11) - (12) Dívida total excluindo dívidas não orçamentais 5.901.069,57 

(14) = (1) - (13) Margem da dívida total no final do ano de 2014 9.962.873,82 

(15) = (8) - [(13) - 
(6)] Margem da dívida disponível total em 31-12-2014 1.360.561,51 

Apesar de estar incluído na dívida total no fim do ano, a contribuição global do município para 

o Fundo de Apoio Municipal, no montante de 608.823,62, não releva para o limite da dívida 

total, conforme disposto na Lei n.º 82-B/2014, de 31/12, que aprovou o orçamento do Estado 

para 2015, no artigo 98.º, n.º 8. 
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Normativo legal: 

Lei nº 73/2013 – Regime Financeiro das Autarquias Locais 

 
Artigo 52º, nº 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" 

 Artigo 52º, nº 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 início 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 

 
 

Verificação do equilíbrio corrente - Ano de 2014 

Receita Execução Despesa Execução Poupança Corrente 

Corrente cobrada bruta 11.758.195,63 

Corrente paga 10.076.866,37 

1.244.647,24 Amortizações médias 436.682,02 

Total 10.513.548,39 
 


