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1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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1.1 - Desporto e Associativismo 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscinas Municipais Cobertas 

 

A atuação nesta área continua a pautar-se por 

objetivos claros, que estão relacionados com as 

condições estruturais que foram criadas, tirando 

partido delas, para que se possa introduzir na vida 

quotidiana de cada um o gosto pela atividade física, e 

com isto procurar explorar a participação desportiva 

dos Baionenses, quer através de uma prática formal 

e organizada, quer de forma informal; individual ou 

coletiva. A este nível, a nossa ação baseou-se em 

quatro pilares fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

            O primeiro foi a definição clara e objetiva do 

tipo de apoios às associações desportivas, através da 

criação de normas que atendem à especificidade de 

cada instituição, valorizando o seu trabalho e 

dinamismo. O segundo foi a disponibilização de 

instalações e equipamentos às instituições 

concelhias, a título gratuito ou em condições muito 

vantajosas, como estímulo à sua utilização. O terceiro 

consistiu na atração, para Baião, de eventos 

desportivos de alto nível, com o duplo objetivo da 

consolidação de uma imagem positiva do concelho e 

de estímulo e motivação para a prática de 

modalidades desportivas diversas. 
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Atualmente 902 utentes usufruem desta instalação, sendo que em 2017 perfizeram 18821 

entradas. Deste total, 9956 entradas pertenciam a instituições do concelho, nomeadamente a 

Santa Casa da Misericórdia de Baião, a Obra do Bem Estar Rural (OBER), os Bombeiros 

Voluntários de Baião, o Jardim de Infância do Pranhô, o Centro Social de Santa Cruz do Douro, 

a Unidade de Autismo de Baião, a Escola Básica e Secundária de Baião, integrando  o Desporto 

Escolar, a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Ancede, e a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de 

Santa Marinha do Zêzere, com grupos de alunos com necessidades educativas especiais), a 

Associação para o Desenvolvimento do Grilo (ADEGRIL), e o Centro de Relação Comunitária de 

Viariz, que puderam usufruir de forma gratuita do espaço. 

 

Comemoração do Dia Internacional da Mulher 

 
A iniciativa direcionada a todas as mulheres que se quiseram associar na comemoração deste 

dia, através da prática da atividade física, como forma de motivar o convívio e a troca de 

experiências, de forma gratuita, no dia 8 de março. 

Comemoração do Dia do Pai 

Para o dia 19 de março, foi concebido um conjunto de atividades entre banhos livres e atividades 

lúdicas destinados a todos os pais que se fizessem acompanhar pelos seus filhos. Nesta 

atividade estiveram presentes dezassete pessoas. 

Mês da Hidroginástica  

Esta iniciativa pensada para promover a prática da modalidade aquática possibilita a entrada 

gratuita dos munícipes interessados. As aulas realizaram-se nos dias 5, 12, 19 e 26 de abril. 

Participaram nesta atividade quarenta e cinco pessoas, na sua maioria mulheres. 

  

Tipo de 
Utilizadores 

2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pessoas 
individuais  

120 752 839 851 854 870 902 

Instituições  0 8 10 8 8 8 10 

Total 120 760 849 859 862 878 912 

 
Quadro 1: Evolução do n.º de utilizadores por tipologia. 
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Comemoração do Dia da Saúde 

 
Para comemorar esta data, e contribuir para a apropriação de hábitos de vida saudável, 

proporcionou-se a todos, a 7 de abril, banhos livres, de entrada gratuita. 

Comemoração do Dia da Mãe  

No dia 7 de maio, foi oferecida a todas as mães a entrada gratuita, para banhos livres, nas 

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

Comemoração do Dia da Família 

 
Esta iniciativa procurou envolver as famílias, no dia 14 de maio, no contexto da prática da 

atividade física, como forma de estreitamento de laços familiares, e o convívio com outras 

famílias. Deste modo, mediante o pagamento de dois banhos livre de adulto, os restantes 

membros da família entraram de forma gratuita, usufruindo de banho livre e atividades lúdicas.  

Semana Aquática 

 
Este programa de atividades, marca o reinício da época desportiva 2017/2018 na Piscina 

Municipal Coberta de Baião. Contempla a entrada gratuita a todos os utentes inscritos e 

população em geral para usufruírem de banhos livres. Durante esta semana, aderiram à iniciativa 

cerca de cinquenta participantes. 

Piscinas Municipais Descobertas 

Tal como a valência anterior, as piscinas descobertas proporcionam durante o período de verão, 

e de forma descentralizada, o acesso a um espaço de encontro para todos, com a possibilidade 

de integrarem atividades específicas de acordo com o público alvo.  

 

 

Designação da Piscina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ancede * * 3926 5716 6887 5557 

Campelo 9886 10690 7704 7198 8600 6556 

Santa Marinha do Zêzere 11024 11431 7199 7883 9216 6223 

Total 20910 22121 18829 20797 24703 18336 

 
*não se encontrava em funcionamento. 

Quadro 2: Frequência das piscinas municipais descobertas (n.º). 
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Dia da Juventude 

Atividade conjunta dos pelouros do Desporto e Juventude, promoveu-se a 12 de agosto a 

entrada gratuita dos jovens com idades entre os 12 e os 24 anos nas piscinas descobertas, onde 

sessenta participantes puderam integrar sessões de atividades lúdicas em meio aquático, 

participar na descoberta do património local, com visita ao Mosteiro de Ancede e experienciarem 

a equitação no Centro Hípico. 

Pavilhão Multiusos e Pavilhão de Santa Marinha do Zêzere 

Estruturas polidesportivas, de recreação lúdica e cultural, proporcionam diariamente, e ao longo 

do ano, o acesso a grupos e instituições e a todos quantos desejem concretizar um conjunto 

variado de atividades, a saber: 

 

VI Sarau de Dança 

  
Realizada a 7 de janeiro, pela primeira vez no Pavilhão Multiusos, esta atividade consistiu na 

apresentação do trabalho realizado pela Escola de Dança ao longo do ano, contando com a 

participação de escolas e projetos ligados à dança, nomeadamente a Academia de Dança Liliana 

Castro, Movimentos e Variações e o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da Santa Casa 

da Misericórdia de Baião. Além da vertente da dança, esta iniciativa contou ainda com a recolha 

de fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro. 

Torneio de Boccia Sénior 

 
Esta Atividade do plano anual de atividades do Pelouro do Desporto, que decorreu a 22 de 

março, destinada a integrar diferentes públicos e necessidades, este torneio fez a seleção das 

equipas que representaram o Concelho no Torneio da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa (CIM-TS) de Boccia Sénior. Com a participação de inúmeras instituições de intervenção 

na 3.ª idade, foram mais de cem pessoas entre idosos e acompanhantes, que ajudaram a 

projetar o evento. 

Designação dos 
Polidesportivos 

2013 2014 2015 2016 2017 

Campelo 501 341 341 588 604 

Santa Marinha do Zêzere 490 510 530 555 532 

Total 991 851 871 1143 1136 

 
Quadro 3: Frequência dos polidesportivos, incluindo utilizadores escolares. 
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Triangular Inter-escolas de Futsal 

 
A 19 de abril realizou-se o Torneio Triangular de Futsal envolvendo os três Agrupamentos de 

Escolas do Concelho, em escalões de Sub-15 masculinos e femininos, que contou com a 

participação de árbitros federados da Região. Participaram neste torneio oitenta jovens, tendo 

este evento servido para preparar a participação do Município de Baião nas Olimpíadas da CIM-

TS 2017.   

Mês da Dança 

 
Com o objetivo de divulgar hábitos de vida saudável aliado a aprendizagem artística, 

proporcionou-se aos jovens a experiência de participar em aula de dança, na companhia de um 

amigo ou amiga, durante o mês de Maio. Esta iniciativa teve lugar ao longo do mês de maio de 

2017. 

Sarau Gímnico 

Nesta Iniciativa, de 9 de junho, organizada pelo grupo de Educação Física do Agrupamento de 

Escolas de Vale de Ovil, participaram as turmas do Programa Vivafitness e a Escola de Dança 

Byondance, com diversos dançarinos e um total de quatro esquemas coreográficos. 

Estágio de Futsal das equipas do Pinheirense, do Gondomar, e do Mindelo 

Com os estágios de futsal em agosto e setembro, a presença destas equipas no Concelho é uma 

mais valia para a promoção deste no exterior e das condições que oferece. Em ambos os 

momentos a estadia terminou com um jogo amigável, com vista à realização de um jogo da Liga 

no Município. Estiveram envolvidos nestas atividades mais de cem pessoas. 

Apresentações da Escola de Dança Baião 

Em 2017, sublinham-se as seguintes atividades: 

4 de março, participação nas Comemorações do Dia Internacional da Mulher, no Auditório Municipal; 

9 de junho, participação no VII Sarau Gímnico do AEVO, no Pavilhão Multiusos de Baião; 

15 de julho, participação no festival Baião na Praça, na Praça Dom Manuel de Castro; 

18 de agosto, participação no Desfile de Moda em Baião, na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, com 5 

apresentações; 

28 de abril, Flash Moob, com a comemoração do Dia Internacional da Dança com apresentações curtas 

de esquemas coreográficos, sem anúncio ou publicidade prévia, instiga-se a participação dos presentes 

através da surpresa. Esta atividade teve lugar Praça Heróis do Ultramar, no espaço exterior do 

Agrupamento de Escolas de Vale do Ovil e na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro. 
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Rali e Motonáutica 

Rali de Baião - Amarante 2017 

 
Mais uma edição que marca a parceria entre os municípios de Baião, e Amarante, e o Clube 

Automóvel de Amarante. Pela primeira vez, esta prova integrou a Super Especial de Rali, 

realizada no Centro Hípico, com a presença de vários aficionados da modalidade que aí se 

concentraram. A Câmara Municipal de Baião tratou de toda a logística no que se refere à 

preparação dos troços a utilizar, assim como a preparação do parque se assistência e parque 

fechado. Houve ainda uma comparticipação financeira de 8.000,00€. 

Campeonato do Mundo de F2 Motonáutica 

Pelo segundo ano consecutivo, realizou-se na albufeira da Pala o Grande Prémio de F2 de 

Motonáutica. Numa parceria da Câmara Municipal de Baião, Clube Náutico de Ribadouro e 

União Internacional de Motonáutica, a prova decidiu o campeão do mundo desta modalidade. O 

gabinete de desporto acompanhou a atividade nos três dias de outubro. 

 

Outras Atividades de relevo: 

Encontro Regional de Andebol, em junho; 

Outdoor Fitness 2017, em julho; 

Olimpíadas do Desporto CIM-TS, em julho; 

Comemorações do Dia Internacional do Idoso, em julho; 

Inauguração do Centro de Bicicletas de Todo Terreno (BTT), em julho; 

TransMarão, em setembro; 

Comemorações do Dia do Coração, em outubro. 
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Associações Desportivas e Recreativas  

Porque o movimento associativo é preponderante no domínio da integração social, através da 

participação dos elementos das comunidades onde se inserem, prestando um papel de relevo 

na divulgação das modalidades desportivas, de intervenção artística e cultural, ambiental, entre 

outras que formam a identidade local, o Município tem na consolidação da ação destes 

movimentos um objetivo central que procura reforçar. 

 

Em 2017 foram transferidos 227.200,00€ para as Associações Desportivas, Culturais e 

Recreativas, mediante o estabelecimento de contratos-programa com estas entidades.  

No Quadro abaixo discriminam-se os valores entregues a cada entidade de acordo com a 

avaliação dos Planos de Atividades. 

 

 

 

 

 

Atletas Federados e Não 
Federados e Equipas 

Federadas  
2013 2014 2015 2016 2017 

Atletas Federados/Não 
Federados 

600 572 666 588 604 

Equipas Federadas 15 14 36 14 19 

Total 615 586 702 602 623 

 
Quadro 4: Evolução do N.º de Atletas Federados e Não Federados e Equipas Federadas inscritas. 
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Associações Locais Valor Anual Atribuído 

Associação Desportiva de Baião 60.000,00 € 

Associação Desportiva de Ancede 11.100,00 € 

Associação Cultural Recreativa Santa Cruz do Douro 15.100,00 € 

Futebol Clube de Frende 6.000,00 € 

BYONRITMOS 20.000,00 € 

Motoclube Baionense 11.750,00 € 

AMIGO 4.500,00 € 

BAIDEBAIKE 2.500,00 € 

Águias Futebol Clube de Míguas 0,00 € 

Sociedade Columbófila 1.000,00 € 

Associação Milénio Jovem 2.000,00 € 

Clube Náutico de Ribadouro 24.000,00 € 

Associação Cultural e Recreativa do Gôve 2.500,00 € 

Clube de Caçadores de Baião 1.000,00 € 

Santa Casa da Misericórdia (Desporto Adaptado) 1.000,00 € 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil  4.000,00 € 

Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere 16.600,00 € 

Casa do Povo de Campelo 2.600,00 € 

Banda Marcial Ancede 15.000,00 € 

Rancho Folclórico de Baião 7.100,00 € 

Rancho Folclórico As Ceifeiras de Valadares 5.600,00 € 

EcoSimbioses 1.500,00 € 

Os Alegrinhos, Associação Desportiva e Cultural do Ingilde 1.250,00 € 

Associação de Concertinas do Lameirão 1.000,00 € 

Associação Caminhos Jacinto 5.000,00 € 

Associação de Danças e Cantares de Gestaçô -   € 

Associação Sociocultural Santa Maria de Frende 2.600,00 € 

Associação Para o Desenvolvimento da Aldeia -   € 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal 1.500,00 € 

Associação Cultural de Loivos da Ribeira  -   € 

Associação Desenvolvimento Local e Rural de Ancede -   € 

Associação Cultural da Teixeira 1.000,00 € 

 Quadro 5: Distribuição dos apoios financeiros por associação concelhia. 
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1.2 - Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Setor da Educação interveio na gestão do parque 

escolar, na sua manutenção e equipamento dos 

Edifícios Escolares, Refeições e Transportes 

Escolares, Gestão do Pessoal não Docente, 

gestão da componente de Apoio à Família na 

educação pré-escolar, gestão dos apoios à Ação 

Social Escolar, e dinamização do Conselho 

Municipal de Educação.  

 

 

 

 

O plano de intervenção tem como objetivos 

principais o combate ao abandono e insucesso 

escolar, a saída escolar precoce, proporcionado a 

continuidade dos percursos escolares às crianças e 

jovens do Concelho. Não é de somenos importância 

o fato de se proporcionar novas experiência e o 

contato com novas realidades, que engrandecem e 

colocam os nossos alunos ao nível dos estudantes 

que vivem nas cidades, e promovem a igualdade de 

oportunidades. O Projeto Educativo Concelhio 

concorre como instrumento de planeamento para 

promoção para o sucesso educativo, por uma 
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Construção, Manutenção e Apoio ao Funcionamento dos Estabelecimentos de Educação 
e Ensino 

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

o funcionamento das atividades educativas nas escolas e jardins de infância da rede pública, 

considerando os dados que neste ponto consideramos mais relevantes, a saber: 

Quadro 6: Intervenções de obras e apoios ao funcionamento das Escolas. 

Programa de Refeições Escolares 

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

destinados ao 1.º CEB e ao Pré-escolar, com vista a proporcionar a todos os agregados 

familiares com crianças integradas em estabelecimento de educação e de ensino a possibilidade 

dos seus educandos usufruírem de refeições saudáveis e diversificadas, de acordo com os 

referenciais para a Alimentação Saudável em contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 
NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DA 

CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO 
AO FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E 
ENSINO 

TIPOLOGIA DA AÇÃO VALOR (€) 

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 
ESCOLARES E EQUIPAMENTOS 

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

83.744,13 

Requalificação e modernização de instalações do 
Pavilhão Polidesportivo da EB2,3 de Ancede-Eiriz 

83.330,00 

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

11.550,00 

APOIO AOS PLANOS ANUAIS DE 
ATIVIDADES 

Concessão de apoio monetário 3.000,00 

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

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

1.º CEB, a saber: 

 

 
    Quadro 8: Execução do Programa de Fruta Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE FRUTA 
ESCOLAR NO 1º CEB 

 

INVESTIMENTO (€) 

 

CRIANÇAS ABRANGIDAS 
(N.º) 

4.004,45 634 

 

PROGRAMA DE FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES ESCOLARES NO 

PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB 

REFEIÇÕES 
SERVIDAS 

(N.º) 
INVESTIMENTO (€) 

CRIANÇAS 
COM 

REFEIÇÃO 
(N.º) 

TAXA DE 
COBERTURA 
DO SERVIÇO 

(%) 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 144364 168.261,00 747 96% 

PARCERIA COM CASA LAVRADOR 
(Cedência de instalações para unidade 

de confeção) 
51986 31.191,60 _ _ 

PARCERIA COM CECAJUVI 
(Cedência de instalações para unidade 

de confeção) 
50864 30.518,40 _ _ 

  

 Quadro 7: Execução do Programa de Refeições Escolares. 
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Ação Social Escolar 

No âmbito da Ação Social Escolar, a atribuição dos apoios socioeducativos, nas vertentes de 

Refeições escolares no 1.º CEB, e da Componente de Apoio à Família (CAF), no Pré-escolar, 

com a alimentação e o prolongamento de horário, para incentivo à frequência, e prevenção do 

abandono escolares, de acordo com a distribuição abaixo: 

Transportes Escolares  

Implementação de circuitos de transporte em função das necessidades da população escolar, 

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

inerentes a este serviço. Abaixo se apresenta o Quadro síntese:  

        ¹Não estão contabilizados os gastos com as viaturas municipais ao serviço do transporte escolar. 

Quadro 10: Execução da medida de transportes escolar. 

 

 

TRANSPORTES ESCOLARES¹ 
CRIANÇAS 

ABRANGIDAS 
(N.º) 

TAXA DE 
COBERTURA DO 

SERVIÇO (%) 
INVESTIMENTO (€) 

TRANSPORTES NO 1.º CEB 432 73% 212.128,84 

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

1090 _ 327.173,47 

 

Oferta Educativa Crianças Beneficiárias Por Escalão 

Educação Pré-Escolar 

Total de 
Crianças 

Escalão 1-3 Escalão 4-6 

Relação (%) dos 
alunos dos 
principais 

escalões de 
comparticipação 

face ao total  

141 114 27 92% 

1.º Ciclo Ensino Básico 

Total de 
Alunos 

Beneficiários 
Escalão 1 Escalão 2 

Relação (%) dos 
alunos dos 
principais 

escalões de 
comparticipação 

face ao total  

421 262 159 86% 

Total de crianças: 562 376 186 67% 

 
Quadro 9: Distribuição dos apoios socioeducativos, de acordo com a oferta educativa, e principais escalões de apoio.
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Conselho Municipal de Educação  

No âmbito do Projeto Educativo Concelhio, o Conselho Municipal de Educação apreciou, e 

acompanhou a implementação do mesmo, com a tomada de conhecimento das atividades 

desenvolvidas no ano letivo de 2016/2017, bem como o trabalho de preparação do Plano 

Integrador e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar, no âmbito do Aviso NORTE 66-2016-

29, cujo beneficiário coordenador é a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Foram 

realizadas duas reuniões ordinárias, a 5 de abril e 21 de julho. 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de 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 sejam os Transportes 

Escolares, Refeições Escolares, obras e manutenção das Escolas Básicas de Eiriz e Sudeste de Baião, e 

gestão do pessoal não docente; 

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

combate ao abandono escolar.  

 

Gestão do Pessoal Não Docente  

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

o seguinte: 

 

 

 

 
 
 
 
 *inclui pessoal não docente do ensino básico sem funções letivas e pré-escolar.                                     
 
 Quadro 11: Execução da despesa com o PND. 

 

 

Prémio de Mérito Escolar 

Atribuição do Prémio de Mérito Escolar e Prémio de Cidadania premiando os melhores alunos 

do ensino básico, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e do ensino Secundário regular e profissional, dos 

agrupamentos de escolas, não apenas sobre a aprendizagem, mas também nas competências 

sociais relevantes, somando um total de 2.950,00€. A entrega dos prémios ocorreu a 17 de 

novembro, relativo ao ano letivo de 2015/2016. 

 

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS EM EDUCAÇÃO N.º 241/2009 

DESPESA COM REMUNERAÇÕES DE 
PESSOAL NÃO DOCENTE (PND) (€) 

PND do Pré-escolar, 1.º, 2.º, e 3.º CEB 1.248.125,43 
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Síntese das Atividades Desenvolvidas em Contexto Educativo do Pré-escolar e do 
Ensino Básico 

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

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

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

apresentada no quadro abaixo: 

 

  

  

PROGRAMA DE 
ATIVIDADES 

EDUCATIVAS E 
COMPLEMENTO 

CURRICULAR 

PÚBLICO ALVO 
PÚBLICO 

ABRANGIDO 
(N.º) 

ÁREA 
EDUCATIVA/FORMAÇÃO PARCERIAS 

Teatro Auto da Barca 
do Inferno 

Alunos do 9.º ano de 
escolaridade 

219 Português 

Companhia de Teatro 
Filandorra; Escola 

Egaz Moniz de 
Resende 

Teatro História de 
uma Boneca (…) na 
Noite de Natal 

Pré-escolar/1.º 
CEB/Utentes dos Centros 

de Atividades 
Ocupacionais 

1114 de caráter Lúdico 
Agrupamentos de 

Escolas; Santa Casa 
da Misericórdia 

P
ro

je
to

 E
d

u
ca

ti
v

o
 C

o
n

c
e

lh
io

 

Prevenção Rodoviária Alunos do Ensino Básico 160 Segurança rodoviária 
Agrupamento de 
Escolas de Eiriz-

Ancede 

Formação em Suporte 
Básico de Vida 

Assistentes Operacionais 
e Técnicos  

59 Prevenção e segurança 
Agrupamentos de 

Escolas de Sudeste de 
Baião e Eiriz-Ancede 

Projeto Aprender Com 
e A Cavalo 

Alunos do 4.º ano de 
escolaridade 

159 Equitação Centro Hípico 

Jornadas da 
Segurança, Defesa e 
Paz 

Crianças do Pré-escolar e  
do 1.º CEB 

59 Segurança, Defesa e Paz 
Agrupamentos de 

Escolas de Sudeste de 
Baião 

Á
re

a
 A

m
b

ie
n

ta
l 

Galardão Bandeiras 
Eco-Escolas 

Alunos do Ensino Básico 
e Secundário 

n.a Educação ambiental 
Agrupamentos de 

Escolas 

Repovoamento dos 
Rios Ovil e Teixeira Alunos do Ensino Básico 47 Educação ambiental 

Agrupamentos de Escolas 
do Concelho e Instituto da 
Conservação da natureza 

e Florestas (ICNF) 

 

Quadro 12: Relação das principais atividades lúdicas e de formação, por tipo de público, área, e parceiro institucional. 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2017
  

18 
 

1.3 - Assuntos Sociais 

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

resultados nas seguintes áreas de atuação: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intervenção 
Comunitária para 

a promoção da 
inclusão social

Qualidade 
Assistencial

Lazer e Animação 
Social

Inovação, 
Desenvolvimento 
e Economia Social

 

A proteção e o apoio aos agregados familiares socialmente vulneráveis, visando o aumento do seu bem-

estar social, através do conjunto de práticas concretas na intervenção comunitária para a promoção da 

inclusão social, através do Gabinete de Apoio à Família (GAF), do Fundo Social de Baião, do Centro de 

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

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

qualidade assistencial, pelo qual foi possível contribuir para a inclusão social de famílias que se encontravam 

em vulnerabilidade psicossocial no concelho de Baião.  
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Intervenção Comunitária Para a Promoção da Inclusão Social 

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

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

 

 
 

Valência 
 

Serviço 
 

População Abrangida 
 

Destinatários 

 
Encaminhamento 

Jurídico 

 
Informação e Orientação 

23 

Agregados familiares ou 
pessoas singulares 
carenciadas de todo o 
concelho 

 
Apoio 

Psicológico 

Psicoterapia de Apoio 
Terapia Familiar 
Apoio Psicológico em Crise 

173 

Agregados familiares ou 
pessoas singulares 
carenciadas de todo o 
concelho 

 

Apoio Social – 
Atendimentos e 

diligências técnicas 

 

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

555 

 

Agregados familiares ou 
pessoas singulares 

carenciadas de todo o 
concelho  

 

 

Apoio Social - Visitas 
Domiciliárias 

 

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

 

58 

 

 

 

Agregados familiares ou 
pessoas singulares 

carenciadas de todo o 
concelho 

Famílias 
intervencionadas 

através dos 
programas e 

respostas em curso  

----- 246 

Agregados familiares ou 
pessoas singulares 

carenciadas de todo o 
concelho 

Habitações 
intervencionadas 

através dos 
programas e 

respostas em curso  

----- 

 

15 

 

Agregados familiares ou 
pessoas singulares 

carenciadas de todo o 
concelho  

 

 

Quadro 13: Caraterização das valências do Gabinete de Apoio à Família.  
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Programa / Recurso Destinatários Objeto 

 

Linha Amiga 

(Regulamento nº 
466/2014, de 21 de 

Outubro) 

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

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

 

Fundo Social de Baião 
(FSB) 

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

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

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

 

Ação Social Escolar 
(ASE) 

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

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

 

HABIBAIÃO 

(Regulamento nº 
467/2014, de 21 de 

Outubro) 

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

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

 

 

Centro de Recursos de 
Apoio às Famílias 

(CRAF) 

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

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

 

Via Verde Família 

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

São respostas sociais de primeira linha, 
céleres e eficazes, para crise e ou de 
emergência social, apoio social dos 
cidadãos e agregados familiares 
vulneráveis, e o seu encaminhamento, 
sempre que se justifique, para serviços de 
acompanhamento técnico multidisciplinar. 

 

Quadro 14: Programas sociais segundo o seu âmbito de intervenção. 
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Linha Amiga 

A prossecução do Programa Linha Amiga tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida, 

com intervenção na segurança e no controlo das atividades da vida diária, como a melhoraria da 

habitação própria permanente, e as condições em que aí vivem pessoas de idade maior ou com 

dificuldades na autonomia e mobilidade.  

 

 

Fundo Social De Baião 

Desde 2015, que o Fundo Social de Baião é uma resposta social de âmbito municipal com vista 

a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, em áreas como a família, a 

habitação, a educação, a saúde e a participação cívica. Entre 2017, o Fundo Social de Baião 

geriu cerca de 146 candidaturas, tendo efetuado mais de 50% delas. 

Significativamente, os processos aprovados relacionaram-se com duas áreas cruciais da vida 

familiar e pessoal: Precariedade Económica e Habitação. Ao nível da habitação, tanto as 

candidaturas aprovadas, como as pendentes relacionaram-se quer com a reabilitação de 

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

ao arrendamento habitacional.   

 Quadro 16: Distribuição dos casos informados segundo o seu estado de resolução. 

 

 

 

 
 

  

Solicitações efetuadas Solicitações satisfeitas 
Solicitações 
arquivadas 

Solicitações 
pendentes 

21 11 1 9 

 Quadro 15: Distribuição dos casos informados segundo o seu estado de resolução. 

Solicitações efetuadas Solicitações satisfeitas 
Solicitações 
arquivadas 

Solicitações 
pendentes 

73 26 13 34 

Natureza das Candidaturas Pendentes 

Reabilitação 
habitacional 

Arrendamento 
habitacional 

Outros domínios Orçamento pendente 

13 4 17 23.967,99 € 
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Programa Via Verde Família 

No quadro desta resposta social, a intervenção, tal como o nome indica, procura fazer-se rápida 

e eficaz, atuando em situações de crise e ou de emergência social, nos casos em que é 

necessário prestar o apoio social a pessoas e/ou agregados familiares vulneráveis, bem como, 

o seu encaminhamento, sempre que se justifique, para serviços de acompanhamento técnico 

multidisciplinar. 

Quadro 17: Distribuição dos casos informados segundo o seu estado de resolução. 

 

 

Qualidade Assistencial 

Unidade Móvel de Saúde (UMS) 

Este recurso que há anos tem vindo a comprovar a sua importância na prestação de cuidados 

de saúde primários de qualidade e de proximidade, num território onde a dispersão do 

povoamento, e a exposição de mais efetivos ao envelhecimento, entraves à sua mobilidade, 

fazem deste meio de proximidade imprescindível no acompanhamento do bem estar da 

população. 

 

Quadro 18: Atendimentos efetuados no período 2006-2017. 

 

 

  

Solicitações efetuadas Solicitações satisfeitas 
Solicitações 
arquivadas 

Solicitações 
pendentes 

177 114 15 48 

Natureza das Candidaturas Pendentes 

Ação Social Escolar 
Cedência de material e 

equipamento 
doméstico e médico 

Outros domínios Orçamento pendente 

9 13 26 2.000,00 € 

 

Atendimentos efetuados em 
2017 

Atendimentos efetuados entre 
2006 e a data presente 

Número de vacinas 
administradas em 2017  

4615 67710 85 
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Lazer e Animação Social 

      

A ação dos serviços tem congregado um conjunto de atividades com o objetivo de garantir e 

reforçar, a cada ano, oportunidades de convívio geracional, entre iguais, e integrando elementos 

de outras faixas etárias, pois se considera que o combate ao isolamento e a promoção da 

socialização, contribuem para esbater diferenças, melhorar a qualidade de vida, e partilha 

vivencial. 

 

Quadro 19: Principais atividades realizadas. 

 

 

Inovação, Desenvolvimento e Economia Social 

Rede Social 

Em 2017, foram dinamizadas 5 reuniões do Núcleo Executivo e 3 reuniões do Conselho Local 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Atividade Destinatários Número de participantes 

Passeio Sénior a Fátima e Miramar 
Pessoas de idade maior de 

todo o concelho  
1319 

VIVER BAIÃO 2017 (Casa da 
Juventude e Desporto de Chavães) 

Pessoas de idade maior de 
todo o concelho 

292 
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Atividade Localização (Âmbito 
de Ação) 

Entidades 
Cooperantes/ou 

Beneficiárias  

Natureza da 
Candidatura 

Utentes (Tipo/N.º) 

Atribuição de 
87.737,30€ em 

apoios 
autárquicos às 
IPSS’s para a 

prossecução dos 
projetos 

aprovados em 
Rede Social 

Santa Marinha do 
Zêzere 

Centro Social e 
Paroquial de Santa 
Marinha do Zêzere 

Viatura para Serviço 
de Apoio Domiciliário 

Pessoas 
desfavorecidas 

Santa Cruz do Douro 
e São Tomé de 

Covelas 

Centro Social de 
Santa Cruz do Douro 

Viatura para 
transporte coletivo de 

idosos 
Comunidade em geral 

Santa Casa da 
Misericórdia de Baião 

Contrato Programa n.a 

Apoio ao Desporto 
adaptado 

Pessoas com 
necessidades 

especiais 
Intervenção junto de 
agregados familiares 

abrangidos pela 
medida de RSI no 
Parque atividades 

radicais. 

10 jovens  

Santa Leocádia e 
Mesquinhata 

CECAJUVI 

Requisição de 
serviços de tradução 

para Passeio pelo 
Concelho com 
famílias Sírias 

Famílias sírias 

Centros de 
Relação 

Comunitária 

Viariz 

Município de Baião; 
Junta de Freguesia de 

Viariz; Centro 
Paroquial de Santa 
Marinha do Zêzere 

n.a 15 

Tresouras 

Município de Baião; 
Junta de Freguesia de 

Loivos da Ribeira e 
Tresouras; Centro 
Paroquial de Santa 
Marinha do Zêzere 

n.a 8 

Teixeira 

Município de Baião; 
Junta de Freguesia de 

Teixeira e Teixeiró; 
Obra do Bem Estar 

Rural de Baião 

n.a Em preparação 

 
Quadro 20: Principais atividades no âmbito da Rede Social. 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2017
  

25 
 

Plano de Desenvolvimento Social Mais Baião Para Todos 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Eixo I: Envelhecimento Ativo e Inclusivo     
Atividades não 

iniciadas 
Atividades em 

execução 
Atividades concluídas 

Taxa de execução 
Global 

Total de Atividades 

1 12 1 88,6% 14 

Eixo II: Emprego, Formação e Empreendedorismo     
Atividades não 

iniciadas 
Atividades em 

execução 
Atividades 
concluídas 

Taxa de execução 
Global 

Total de Atividades 

4 12 2 47,8% 18 

Eixo III: Incapacidades e Dificuldades na Autonomia e Mobilidade   
Atividades não 

iniciadas 
Atividades em 

execução 
Atividades 
concluídas 

Taxa de execução 
Global 

Total de Atividades 

4 9 2 47,8% 15 

Eixo IV: Família, Infância e Juventude     
Atividades não 

iniciadas 
Atividades em 

execução 
Atividades 
concluídas 

Taxa de execução 
Global 

Total de Atividades 

4 12 1 55,7% 17 

Eixo V: Habitação, Acessibilidades e Transportes     
Atividades não 

iniciadas 
Atividades em 

execução 
Atividades 
concluídas 

Taxa de execução 
Global 

Total de Atividades 

9 5 1 25,1% 15 

Eixo VI: Saúde         
Atividades não 

iniciadas 
Atividades em 

execução 
Atividades 
concluídas 

Taxa de execução 
Global 

Total de Atividades 

7 4 0 22,9% 11 

Resumo Geral         
Atividades não 

iniciadas 
Atividades em 

execução 
Atividades concluídas 

Taxa de execução 
Global 

Total de Atividades 

29 54 7 48,0% 90 

 
Quadro 21: Resultados dos Eixos de Desenvolvimento Social. 
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1.4 - Formação, Qualificação Profissional, Emprego e Ensino Superior 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

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

O desenvolvimento de Planos de Formação Interna cria oportunidades de 

aperfeiçoamento de competências profissionais e de cidadania, contribuindo 

para a modernização da administração e da qualidade do serviço público. 

devendo apresentar-se como estruturante e alinhada com esses propósitos.  

Proporcionar-lhes ações de formação, 
 no âmbito da formação contínua de ativos 
 (art. 131.º ss do Código de Trabalho),  
 
Participar nas ações de formação  
que lhe sejam proporcionadas  
(art. 128º nº 1 al. d) - do Código de Trabalho) 
 

 

 

 

O Setor da Formação promove a atualização dos planos de formação gerindo o 

sistema de formação profissional do pessoal em serviço, de acordo com as 

necessidades de cada área de intervenção.  

A Qualificação Profissional de acordo com o mercado de trabalho, continua a 

ser um objetivo em si mesmo central nesta área, considerando o diagnóstico 

socioeconómico e educacional da população. Neste âmbito, compete ao Setor 

do Emprego e Formação coordenar os processos legalmente acordados com o 

Centro de Emprego de Amarante e Centros de Formação Profissionais, Escolas 

Profissionais e demais entidades com competências formativas certificadas, 

implementar e supervisionar os cursos de formação profissional e manter a base 

de dados atualizada dos munícipes inscritos no GIP- Gabinete de Inserção 

Profissional. No Emprego, diagnosticaram-se as necessidades de emprego, e 

interveio-se para coordenar processos de inserção e/ou reinserção profissional 

legalmente acordados com o Centro de Emprego de Amarante, envolvendo o  

GIP, traçados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

procurando deste modo integrar efetivos em idade ativa em novas oportunidades 

de emprego, de modo a garantir maior, e melhor desenvolvimento social. 

 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2017
  

27 
 

Formação Interna 

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

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

organizou, internamente, as seguintes ações de formação:  

Intervenção Formativa 
 Formandos 

(N.º) 
 Custo 

CAM-  Mercadorias 10  1 257,18 €  

CAM – Passageiros  4   502,82 €  

TCC- Transporte Coletivo de Crianças 1    181,50 €  

CAM- Mercadorias e Passageiros  1    220,00 €  

O Código dos Contratos Públicos - Revisto 1   185, 00 €  

O Código dos Contratos Públicos - Revisto 3    555,00 €  

Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação  2     50, 00 €   

Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados: Como Implementar 2 80, 00 €  

LOE 2017: Ainda as Aquisições de Serviços 5      450, 00 €  

Secretariado de Direção  2 160, 00 €  

LOE 2017: Implicações Financeiras nas Autarquias Locais  2 180, 00 €  

SNC-AP (e-learning) 6 Gratuito  

Projeto de Formação Financeira na CIM-TS / Formação de Formadores  2 Gratuito   

Sessão Formativa para os CIACs 1 Gratuito  

Prepara o Acesso ao Financiamento - IFRRU 3 Gratuito  

Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados  1 Gratuito  

Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina 

em Portugal  

3 Gratuito  

RAP de Vila Verde 5 Gratuito   

Energy & Smart Cities  2 Gratuito  

A Biblioteca na Era Digital  2 Gratuito  

FutureDoc- Gestão Documental  103   

Total                                           161 3.821, 50 €  

Quadro 22: Relação das ações formativas internas. 
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Formação Externa 

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

Emprego e Formação Profissional, com entidades formadoras devidamente certificadas e 

escolas profissionais, o setor implementou as seguintes ações de formação, com qualificação 

profissional e/ou escolar: 

Intervenções Formativas N.º de 
Formandos 

Local  

Técnico da Ação Educativa EFA NS 24 Chavães 

Técnico de Apoio Familiar e à comunidade 28 Santa Marinha do Zêzere 

Técnico Auxiliar de saúde 24 Ancede 

Técnico Comercial VA Jovem 25 Campelo 

Técnico Comercial VA Jovem 30 Santa Marinha do Zêzere 

Técnico de cozinha e pastelaria 25 Loivos da Ribeira 

Técnico de Ação Educativa 20 Gestaçô 

Técnico Apoio Familiar e à comunidade 22 Valadares 

Acompanhante de crianças VA 23 Campelo 

Operador de Jardinagem- EFA B2 15 Campelo 

Técnico de saúde VA 28 Ancede 

Técnico de Apoio Familiar e à comunidade VA 26 Valadares 

Técnico de ação educativa VA 22 Gestaçô 

Técnico de geriatria VA 30 Santa Marinha do Zêzere  

Técnico de cozinha e pastelaria VA 21 Loivos da Ribeira 

Técnico de contabilidade VA 28 Campelo 

Acompanhante de crianças VA  18 Campelo 

 

TOTAL INICIADOS EM 2017 

 

409 

 

Quadro 23: Relação das ações formativas externas. 

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

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

às necessidades do mercado de trabalho. 
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Ensino Superior 

Com diferentes instituições do Ensino Superior, a Câmara Municipal 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. 

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

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

Emprego 

Programas Contrato de Emprego e Inserção (CEI)  

 

Os Contratos Emprego Inserção têm como objetivo principal a empregabilidade de pessoas em 

situação de desemprego, preservando e melhorando as suas competências socioprofissionais, 

através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho;  

 

Programa Pessoas Integradas 

(N.º) 

 

Contrato Emprego Inserção  8  

Contrato Emprego Inserção  9  

Contrato Emprego Inserção +   1  

Contrato Emprego Inserção + 2  

Contrato Emprego Inserção + 10  

Contrato Emprego Inserção + 10  

TOTAL  40  

 
Quadro 24: Total de contratos celebrados segundo tipo de programa de emprego. 
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 Iniciativas Locais de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Estagiários Área de Formação 

 

Habilitações 

Literárias 

Obra do Bem Estar Rural de Baião  1 
Auxiliar de Cuidados a 

Crianças  
12.º ano 

Santa Casa da Misericórdia de 

Baião 
2 Trabalho Social- LC  

Santa Casa da Misericórdia de 

Baião 
1 Psicologia - LC  

Centro Social de Santa Cruz 

Douro  
1 Psicologia - LC  

Centro Social de Santa Cruz 

Douro 
1 Ajudante Familiar  9. Ano 

Bombeiros V. Santa Marinha do 

Zêzere 
1 Pessoal de Ambulância  9.º ano 

Bombeiros V. Santa Marinha do 

Zêzere 
1 

Técnico de Atividade Física 

e Desporto  
12. Ano 

Bombeiros Voluntários de Baião  1 
Instrutor e Monitor de 

atividade 
12. ano 

Bombeiros Voluntários de Baião 1 
Técnico de Saúde do 

Trabalho e Ambiente  
 

 

Quadro 25: Estagiários integrados em programas de formação, área e nível de escolaridade, por instituição 
acolhedora, (N.º). 

  

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

desempregados; 

 Desenvolvimento do programa de estágios para jovens residentes em Baião, em parceria com a 

Associação Empresarial de Baião, para a integração profissional de estagiários, através de 

contratos de trabalho¹; 

¹Nota: desta medida faz parte a atribuição de uma comparticipação de 1500€ à AEB, paga em duas 

tranches. Uma parte no ato de celebração do contrato de trabalho e a outra passados dezoito meses. 

 Desenvolvimento de 10 estágios entre 2016 e 2017, no âmbito dos acordos celebrados com as 

IPSS´s, Associações Humanitárias, Federações e Associações Culturais sem fins lucrativos, onde 

se prevê a comparticipação do Município no valor dos encargos inerentes à contribuição devida 

à segurança social pelas entidades, referente aos estagiários, tendo resultado na contratação de 

3 jovens baionenses.  
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Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

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

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

inserção ou reinserção, no mercado de trabalho: 

Atividades Munícipes (N.º)  

Atendimento de utentes e inscrição nos serviços 3353 

Ações coletivas de informação sobre as medidas ativas de emprego e 

formação, oportunidades de emprego e de formação, programas 

comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação 

 

348 

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

atividades de colocação nas ofertas 

33 

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego (através do Centro 

de Emprego) 

111 

Divulgação de ofertas de emprego (IEFP e outros)  365 

Encaminhamento para ações de formação internas e externas ao IEFP ou 

para medidas de emprego 

971 

Ações de Apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude 

empreendedora  

247 

Quadro 26: Total de munícipes atendidos por tipo de atividade (N.º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES

Informação profissional para jovens e adultos
desempregados.

Apoio à procura ativa de emprego.

Acompanhamento personalizado de
desempregados em fase de inserção ou reinserção
profissional. 
Captação de ofertas junto de entidades
empregadoras. 
Divulgação de ofertas de emprego e atividades de
colocação. 

Encaminhamento para ofertas de qualif icação. 

Divulgação e encaminhamento para medidas de
apoio ao emprego, qualif icação e
empreendedorismo.
Motivação e apoio à participação em ocupações
temporárias ou atividades em regime de
voluntariado, que facilitem a inserção no mercado
de trabalho. 

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

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

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

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

GABINETE DE EMPREGO E INSERÇÃO

 
Quadro 27: Tipo de atividades segundo objetivos operacionais para o Emprego. 
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Gabinete de Apoio aos Desempregados  

Atendimento Subsidiados  Apresentações das Pessoas (N.º) 

Janeiro  692 

Fevereiro                           720 

Março  773 

Abril 747 

Maio  749 

Junho 750 

Julho  479 

Agosto  613 

Setembro 637 

      Quadro 28: Total de atendimentos no âmbito do programa de apoio a desempregados. 

Gabinete de Apoio aos Subsidiados realizou o atendimento aos subsidiados, e fez a 

articulação com os serviços de emprego, no quadro do cumprimento do dever obrigatório da 

apresentação quinzenal, até ao seu encerramento pelo IEF. 

Atividades de Promoção de Emprego (adicionais):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Leandro, A Flor, Auto reparadora Baionense, Betonit; 

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

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

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

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

Valadares e NZEBS. 

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

OBER, Nova Tentação, AEB, Famoso. 

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

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

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

parceria com o município: CINDOR e CFP VILA REAL.  

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

IEFP, CoopJovem da Associação CASES e Dólmen. 
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Estágios Curriculares 

     Todos os anos é solicitado ao município por diferentes entidades, com responsabilidades ao 

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

em contexto de trabalho ou estágios curriculares. 

     Estágios integrados na estrutura municipal, em 2017: 

 

Instituição 

 

Área 

Alunos/ 

Formandos (N.º)  

Associação 2000 de Apoio ao 

Desenvolvimento  
Auxiliar Serviços Gerais  4 

Colégio de S. Gonçalo de Amarante  
Comunicação e Produção 

Multimédia 
1 

Margem  Técnico de Instalações Elétricas  3 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Técnico de Instalações Elétricas 2 

Escola Superior de tecnologia e Gestão de 

Lamego 
Serviço Social  2 

Instituto Politécnico de Bragança  Gestão e Administração Pública  1 

Margem  Técnico de Instalações Elétricas  3 

Escola Básica de Eiriz  
Curso Vocacional - Produção 

Agrícola e Ambiental  
2 

Total 8 18 

Quadro 29: Total de estágios realizados por área de formação, e instituição coordenadora. 
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1.5 - Ambiente e a Gestão do Armazém Oficinas e Viaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A Eficiência Energética está no centro da ação nestes dois setores de gestão, 

cada um à sua maneira tem conduzido a poupanças no campo energético, na 

mobilidade, e mecânica, que se traduziram em ganhos para a Autarquia, 

mesmo quando as responsabilidades aumentam. Com efeito, esta atitude de 

racionalização conduz à Eficiência Ambiental ao conduzir o território a 

melhores patamares de qualidade dos espaços sejam urbanos, ou naturais. 

A contínua melhoria do processo de recolha de resíduos sólidos, traduz-se 

também na racionalização e eficácia do serviço, com atualização da 

georreferenciação dos elementos a gerir, com melhores horários das trajetos, 

e novos equipamentos, que vêm potenciar a concretização dos pressupostos 

que permanecem no cerne desta intervenção: 

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

disponibilizando à população mais e melhores serviços de recolha 

seletiva;  

2. Efetuar a recolha de monstros domésticos;  

3. Apostar em campanhas de sensibilização;  

4. Garantir a limpeza e desinfeção de contentores de recolha 

indiferenciada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

crescente número de pedidos para recolha de animais abandonados, 

nomeadamente dotando o Abrigo de mais espaço e de melhores condições 

assim como pelo esforço em promover a adoção dos animais em cativeiro, 

humanizando uma situação na qual os animais capturados se destinavam a 

abate. 
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Produção e Recolha de Resíduos Sólidos 

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

seletiva relativamente ao ano passado, nomeadamente, 36% de vidro, 24% de papel/cartão e 

13% de embalagens. A quantidade de resíduos indiferenciados teve um acréscimo mínimo. 

 

Durante o ano 2017 iniciou-se ao processo de aplicação das tarifas do serviço de gestão de 

resíduos a todos os utilizadores, de acordo com o previsto no regulamento de resíduos 

sólidos urbanos e respetiva estruturação tarifária e na legislação vigente, dado que as tarifas 

eram apenas aplicadas aos utilizadores do serviço de água e/ou saneamento. 

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

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

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

adequado e legal a estes resíduos. 

Frota do Serviço de Recolha de Resíduos 

     Para modernizar a frota do serviço de recolha de resíduos, adquiriu-se uma viatura elétrica 

para o serviço de limpeza urbana, com um sistema de aspiração e um sistema de lavagem a alta 

pressão. 

 
Ambiente 

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

rios Ovil e Teixeira conforme o quadro baixo: 

 

 

ATIVIDADE/ANO 2015 2016 2017 
Var. 

último 
ano (%) 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE 
CONTENTORES 1539 2859 3875 36% 

 Quadro 30: Total de ações de limpeza de contentores nos últimos três anos. 
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Quadro 31: Unidades introduzidas para repovoamento dos rios, segundo a espécie. 

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

mil e quinhentas trutas nos rios de Baião. 

 

Gabinete Técnico Florestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE Parcerias 
Espécie 
animal 

Quantidade 
(N.º) 

1. Repovoamento dos Rios Ovil e Teixeira 
Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas 

Truta fário 
  

4000 
  

  

Alunos do curso de 
formação de Técnicos de 

Recursos Florestais e 
Ambientais de escolas de 

Baião. 

 

 
1. Planeamento:  

 Elaboração do Plano Operacional Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (POM) 2017; 

 Aprovado o Plano Intermunicipal de Fogo Controlado para a Serra da Aboboreira;  

 Aprovado de Plano de Fogo Controlado para a Serra do Marão e existiu uma participação com a DRAP-

Norte e a REFCAST – Sociedade Portuguesa da Castanha no Programa de Luta Biológica contra a Vespa 

das galhas do Castanheiro, através de 5 largadas de parasitoides em locais estratégicos. 

 

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

 Elaboração de 122 processos com notificação de proprietários para realização de Gestão de combustíveis 

(limpeza) de 50 metros em torno de edificações;  

 Tomada de conhecimento da realização e sensibilização em 386 queimas de sobrantes por parte de 

munícipes; 

 Beneficiação de um ponto de água;  

 Beneficiação anual da Rede Viária Florestal;  

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

 
2. Sensibilização da População:  

 
 Participação na campanha de sensibilização Prevenir já realizada pelo Grupo de Intervenção de Proteção 

e Socorro; 

 Realização de ações de sensibilização, em colaboração com o CLDS Baião, para a problemática da Defesa 

da Floresta Contra Incêndios no âmbito da Campanha Riscos para a 3ª idade; 

 Visita guiada ao Carvalhal de Reixela com turmas dos Agrupamentos de Escolas, envolvendo 45 alunos; 

 Realização da 7ª Edição do Dia Verde do Município, com distribuição à população e plantação de 5200 

árvores de espécies autóctones (carvalhos, castanheiros, sobreiros e nogueiras) efetuada por alunos do 

Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, Formandos de Curso de Formação Profissional e 

Voluntários. 

 

Quadro 30: Síntese das principais ações implementadas. 
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Serviço de Captura de Canídeos Errantes 

Existem 25 processos pendentes devido a situações de impossibilidade de captura dos animais, 

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

empenhamento dos serviços, mas também pela impossibilidade do Centro de Recolha Oficial 

(CRO) de Vila Real receber canídeos, em virtude de estarem com lotação máxima, tal como 

sucede no abrigo de transição proporcionado pelo Município. 

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

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

comunicação informal. 

 

 

Quadro 32: Discriminação de processos tratados segundo a sua tipologia e quantidade. 

 

Setor do Armazém, Oficinas e Viaturas 

A despesa com a manutenção de viaturas em 2017 foi de 156.274,51 euros, aproximadamente 

16% inferior à do ano passado que tinha sido 181.600,15 euros. Para esta diminuição, contribuiu 

a renovação que está a ser efetuada na frota, com a aquisição de viaturas novas/seminovas e 

consequente abate de viaturas mais velhas que exigiam mais manutenção. 

A despesa com o combustível este ano foi de 183.814,97 euros, aproximadamente 12,5% 

superior à do ano passado, que tinha sido de 160.866,66 euros. Para este aumento existiu um 

grande contributo da subida do preço por litro do combustível. 

Relativamente ao armazém, também se manteve a organização do ano transato, continuando 

todo o processo de movimentos de material em stock no armazém a ser efetuado por uma única 

pessoa. 

 

 

  

Tipo de Procedimento Registados Finalizados Pendentes 

Requerimentos para captura de animais errantes 57 32 25 

Adoção de animais 21  ----  ---- 

Animais enviados ao Centro de Bem Estar Animal de 
Vila Real 

85  ----  ---- 
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1.6 - Obras Particulares e Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depois de cumpridas as atualizações ao Plano Diretor Municipal 

(PDM), a prioridade centrou-se na conclusão do Plano de 

Urbanização da Vila de Baião, dotando-o das novas exigências 

legislativas e adequando-o à evolução natural da malha urbana 

da vila. Apraz sublinhar a intensa atividade num setor no qual a 

componente administrativa também é fulcral para a condução 

dos diversos processos. Sempre atentos a diligências 

necessárias, quer ao nível do licenciamento, quer ao nível da 

fiscalização, para dar respostas a todos os contatos dirigidos à 

organização, como forma de satisfazer o munícipe, ou outros 

interessados que acorreram a estes serviços. 

 

É positiva a condução dos serviços no sentido da sua 

progressiva modernização, com a simplificação dos processos 

de resolução de assuntos, acompanhada da atualização do 

saber técnico. 
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Gestão e Planeamento Urbanístico 

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

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

  Quadro 33: Total de processos tratados por tipologia técnica e administrativa. 

 Concluídas as alterações ao regulamento do PDM em vigor; 

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

 Alteração ao Plano de Pormenor da atual Zona Industrial de Baião concluído e em vigor; 

 Projeto do novo Plano de Pormenor para Expansão desta Zona Industrial concluído e submetido a 

apreciação da CCDRN, estando também a aguardar o respetivo parecer; 

 Revisão e alteração do RMUE-Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, em fase de 

conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISMO: 
LICENCIAMENTO DE 

OBRAS/FISCALIZAÇÃO 

TIPOLOGIA DE PROCESSOS 
PROCESSOS 

(N.º) 

Licenciamento de obras de edificação 137 

Concessão de autorização de utilização 44 

Alvarás de licença de obras 100 

Alvarás de autorização de utilização 47 

Pedidos de destaque de parcelas de terreno 5 

Construções assessórias 25 

Comunicações de obras isentas de licença 48 

Constituição de Prédios em Regime de Propriedade Horizontal 3 

Certidões emitidas 238 

Atendimento ao público (mesa A) 1700 

Autos de Noticia 61 

Participações por Contraordenação 77 

Notificação por Infrações 131 

Processos de Salubridade e Segurança 18 
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Gabinete dos Serviços Jurídicos/Setor de Obras Particulares Contraordenações e 
Execuções Fiscais 

     Durante o ano de 2017, no gabinete GSJ-Contra-ordenações foram recebidos 494 processos, 

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

conforme se discriminam no Quadro abaixo: 

Quadro 34: Total de processos tratados segundo a tipologia técnico administrativa. 

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

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

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

Ambiente e Urbanismo, e respetivos serviços competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DOS 
SERVIÇOS 

JURÍDICOS/SETOR DE 
OBRAS 

PARTICULARES 
CONTRAORDENAÇÕES 
E EXECUÇÕES FISCAIS 

PROCESSOS 
(N.º) 

TIPOLOGIA E TRAMITAÇÃO ENCAMINHAMENTO 

58 Propostas de decisão; Arquivados Vereação 

13 Propostas de decisão; Tramitação 
Ministérios da 
Administração 

Interna 

77 Propostas de decisão; Tramitação 

Gabinete de Serviços 
Jurídicos 

117 
Fiscalizações; Pendentes a aguardar 

legalização 

---- Execução fiscal; Tramitação¹ 

22 Execução fiscal; Arquivados 

171 Execução fiscal; Notificação 
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A promoção do território, e dos seus atributos sociais e 

económicos têm tido a prioridade que merecem no sentido 

de melhorar os índices de desenvolvimento local, entre 

variadas medidas, deu-se continuidade a atividades que se 

consolidaram como imagem e oferta turística e comercial, 

como são a Feira do Cozido e Fumeiro, Feira do Anho 

Assado, a Feirinha Semanal, a Quinta do Mosteiro de 

Ancede, a Casa de Baião no Porto, o Centro Hípico, a 

Recriação Histórica, celebrando o Foral Municipal, o 

Prémio da Raça Arouquesa, a concessão de apoio 

financeiro destinado ao fomento da produção pecuária de 

ovinos e caprinos, a qualificação profissional que 

acompanham a nova dinâmica nos setores alimentar e 

turismo. Estas constituem algumas das estratégias 

implementadas e continuarão no atual mandato a fazer 

parte da política de desenvolvimento económico local. 

Estes são alguns exemplos do que foi feito pela Câmara 

Municipal nos últimos dez anos, e que hoje servem de base 

para podermos avançar com novas medidas. 

 

1.7 - Assuntos Económicos, Contratação Pública e Aprovisionamento e 
Património Municipal 
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Atividades Desenvolvidas pela Vereação dos Assuntos Económicos: 

 

Comemorações do Dia de Portugal em Ourense 

O Município de Baião esteve presente nas comemorações do Dia de Portugal em Ourense, 

Espanha. É importante realçar a importância do reforço dos laços de cooperação e de parceria 

entre o Norte de Portugal e a Galiza para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das duas 

regiões. O evento foi organizado pelo Vice-Cônsul de Portugal na Galiza, Manuel Correia da 

Silva e pelo presidente do município de Ourense. Estiveram presentes 23 municípios 

Portugueses. A cerimónia contou igualmente com a presença Turismo do Porto e Norte de 

Portugal e da Dolmen. Baião marcou presença com um expositor de promoção de vários 

produtos locais de qualidade existentes no Concelho e deu também a conhecer os atrativos 

turísticos locais. Também a cooperativa Dolmen teve um papel importante na promoção dos 

produtos da região, sob a denominação Douro Verde.  

 

Considerações Estratégicas: 

1- Desenvolvimento dos Pólos Industriais 

 Em 2017 o Município de Baião investiu 39.760 euros no pavilhão do Lote 6 da Zona Industrial de 
Campelo, dos quais 25.000 euros no pagamento da penúltima tranche do pavilhão do lote 6 e 14.760 
na construção de um muro de suporte. 

 Efetuou-se o levantamento topográfico na Zona Industrial de Eiriz, com vista à sua requalificação 
urbana, renovando a zona industrial, e criando melhores condições que ali operam. 

2- Apoio à criação de novos empregos 

 Verifica-se o crescimento do emprego nas Zonas Industriais do concelho. No final de 2012 as empresas 
situadas nestes espaços empregavam 279 trabalhadores e até hoje o aumento cifra-se em 70%, com 
as empresas a empregam 500 trabalhadores. 

3- Diversificação das Áreas de Negócio 

 Ao aumento do emprego relaciona-se, claro está, com o crescimento das empresas e a instalação de 
novas sociedades, de onde se destaca a nova manufatura de calçado, vestuário, e um operador 
especializado na produção de material médico e cirúrgico, novidade em termos de setor de atividade 
no Concelho. 

4- Promoção do Empreendedorismo 

 A cooperação autárquica com o Centro Empresarial do CLDS, a Associação Empresarial de Baião 
(AEB), e a Escola Secundária, tem capacitado o CLDS a afirmação como espaço de valorização da 
inovação, da criatividade, funcionando como interface entre as universidades, os politécnicos, os 
centros de investigação, e o nosso tecido social, produtivo e empresarial.  

 A cooperação e apoio à Associação Empresarial de Baião (AEB), no funcionamento do Balcão do 
Empreendedor e realização da Gala do Empresário. 

 A integração do Município na esfera Intermunicipal na área do Empreendedorismo, como os 
programas: Tâmega Sousa Empreendedor; Capacitação dos Empresários, Internacionalização 
das Empresas, Qualificação e Criação de Valor e ações Tâmega e Sousa Vinho Verde Wine 
Experience, entre outros, em que decorrem cinco eventos na Região Demarcada do Vinho Verde, com 
o intuito de promover as castas de vinho verde do território do Tâmega e Sousa. 

 Na Pecuária apoia-se a criação de gado ovino e caprino, articulada com os setores dinamizadores da 
restauração e da gastronomia local. 
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Encontro da Diáspora em Viana do Castelo 

O II Encontro de Investidores da Diáspora decorreu em Viana do Castelo e reuniu 341 inscritos, 

entre empresas, municípios, câmaras de comércio e associações de portugueses no estrangeiro, 

oriundos de 36 países dos cinco continentes, entre os quais: França, Brasil, Alemanha, Estados 

Unidos da América e Moçambique, além da participação de 17 governantes, que abordaram 

áreas de atividade como o comércio, a indústria, a construção civil, a tecnologia e o turismo. 

Os objetivos da participação na Diáspora passam pela procura de parcerias, de oportunidades 

de investimentos e de troca de experiências com os empresários, bem como o estabelecimento 

de laços com os empresários portugueses que se encontram no estrangeiro e que pretendem 

investir em Portugal. É fundamental a promoção das potencialidades do nosso território e 

consequentemente a atração de investidores. 

Cooperação com os produtores de Baião  

Inclui a relação direta com produtores das áreas dos vinhos, fumeiro, restauração, frutícolas, 

ervas aromáticas/chãs, cogumelos, licores e doçaria, entre outros, e a participação em diversas 

feiras de promoção dos produtos locais e regionais, como por exemplo na FITUR – Madrid; BTL 

– Fil em Lisboa; Feira do Fumeiro e Cozido à Portuguesa; Feira do Anho Assado, Douro Verde 

| Sabores & Saberes; e Portugal Agro/Fil em Lisboa. 

Cooperação com a Direção da Inova Baião (antiga Adega Cooperativa de Baião) 

    Constituiu-se o Direito de Superfície por 30 anos a favor do Município de Baião e também o 

levantamento topográfico e de arquitetura para a conceção do projeto de implantação de uma 

incubadora de empresas e organização de produtores, para apoiar os setores de atividade de 

Baião. 

Cooperação com a Associação Empresarial de Baião 

     Manifesta-se no apoio em vários domínios e áreas desde o empreendedorismo, no 

acompanhamento à rede e balcão do empreendedor, bem como na realização de eventos em 

Baião.  

Cooperação com Associações com sede em Baião 

    Visível através do apoio em vários domínios às Associações com sede no Concelho de Baião, 

para a realização e participação em eventos gastronómicos e promoção dos produtos da região, 

entre outros apoios e disponibilidades. 

Desenvolvimento e implementação do novo regulamento de Táxis, publicado no D. R. nº 

188, 2º Série em 28/09/2017 e entrou em vigor 20/10/2017; 
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Parceria com a Acribaimar, cooperando com esta entidade no subsídio à sanidade animal de 

ovinos e caprinos; 

Exploração da Quinta do Mosteiro de Ancede 

Contempla a implementação de novas culturas, o envolvimento nos trabalhos de requalificação 

da Quinta, e é espaço para Formação Profissional dos alunos dos Agrupamentos de Escolas 

Vale de Ovil; de Eiriz-Ancede e do Sudeste de Baião, no âmbito das vertentes vocacionais 

ligadas à agricultura. Outro parceiro se conta na Escola Superior Agrária de Bragança, acolhendo 

alunos da área agrícola, bem como outras entidades no conhecimento e partilha de novas 

técnicas de cultivo, e experiências efetuadas a partir do banco de sementes;   

Dinamização da Loja Porto de Baião, com promoção e venda de produtos de Baião no Porto, 

marcando presença de eventos que decorrem na cidade do Porto, e organizados pelo Município 

de Baião; 

Reuniões Operadores de Restauração de Baião, onde se incluem produtores de fumeiro e de 

outros produtos característicos do Concelho, para se avaliarem desempenhos dos mesmos nos 

eventos comuns, bem como para se prepararem novas iniciativas;  

Apoio e participação na Gala dos Empresários de Baião; 

Dinamização do Centro Hípico; 

Visível na criação de melhores acessibilidades e condições de utilização, com beneficiação de 

arranjos exteriores e instalações, para receberem modalidades hípicas de nível local e regional, 

e apoiarem o funcionamento da Escola de Equitação. 

Desenvolvimento da Unidade de Produção de Biodiesel, com significado energético para as 

viaturas que são abastecidas com Biodiesel, com a produto de 5000 L, que ajudou a baixar a 

dependência de combustíveis face ao exterior. 

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

Cerca de 10 mil pessoas passaram pelo recinto onde o evento se realizou e foram ultrapassadas 

as 13 toneladas de fumeiro vendidas no ano anterior. Os visitantes usufruíram e desfrutaram da 

hospitalidade baionense e dos excelentes produtos do nosso Concelho, contribuindo para a 

dinamização económica. Constitui um evento de excelência para a mostra da gastronomia, 

produção vinícola, e outras particularidades culturais e do património que caracterizam o 

território. Em termos de consumo, a Feira vendeu 2500 refeições, número que sobe para as 

6500 se lhe juntarmos o movimento criado nos restaurantes locais. 
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No recinto da Feira foram vendidas mais de 2000 garrafas de vinhos de Baião (contabilizados 

os restaurantes e os operadores de vinhos). A venda da broa de milho terá ultrapassado os 450 

quilos, enquanto o biscoito da Teixeira terá ficado pelos 400 quilos. Os doces regionais, no seu 

conjunto, registaram vendas na ordem dos 200 quilos. Trezentas unidades de amêndoas, 120 

unidades de queijos, e 100 unidades de compotas vendidas, são alguns dos resultados 

apurados. 

Integrado mais uma edição da Feira Stock Off, com a presença de diversas empresas locais, 

uma organização da Associação Empresarial de Baião, com o apoio da Câmara Municipal de 

Baião. 

Realização do Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno 

Mais uma iniciativa para a promoção da gastronomia e dos vinhos locais, visando a 

especialidade do Anho Assado com Arroz do Forno. Esta edição foi participada por cerca de 

8000 visitantes. Ao longo dos três dias do Festival, foram servidas perto de 3000 refeições e 

cerca de 2863 garrafas de vinho de Baião. O sucesso conseguido resulta da congregação de 

esforços e interesses dos produtores locais, dos agentes de turismo, da Autarquia e de tantas 

outras entidades que a eles se associaram. 

Participação no Festival Douro Verde | Sabores & Saberes  

Servindo-se do Porto como centro para marketing dos produtos locais e sua comercialização, os 

municípios de Baião, Cinfães e Resende, em parceria com a Cooperativa de Desenvolvimento 

Dólmen, promoveram com a presença de mais de cinquenta expositores o típico anho assado 

com arroz de forno, as cerejas, ou especialidades da carne da Raça Arouquesa, as marcas de 

vinhos verdes, exemplares da doçaria tradicional regional, entre outros pólos de atração. 

Realização da Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas 

Porque a valorização da produção e do comércio locais são uma mais valia para a divulgação 

da identidade local e podem contribuir de sobremaneira para melhorar a economia das pessoas, 

empreendeu-se este Certame que decorreu de 1 a 3 de setembro no Centro Cívico de Santa 

Marinha do Zêzere, onde uma vez mais os operadores do setor puderam promover-se junto de 

um público mais vasto, contando com o apoio das entidades locais e regionais, Junta de 

Freguesia, Câmara Municipal, e a Cooperativa de Desenvolvimento Dólmen, com patrocínio da 

Caixa de Crédito Agrícola. 

. 
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Porque é importante ir mais longe, queremos a curto e médio prazo: 

 Dinamização do Programa Via Verde Investidor, no seguimento das melhorias de infraestruturação e dos 
Planos Pormenor das Zonas Industriais de Campelo e Gôve, conceder-se-á, entre outras medidas, benefícios 
fiscais para a fixação de investidores económicos; 

 Desenvolvimento de Campanhas de Marketing de Produtos Locais associadas à Quinta do Mosteiro 
de Ancede, onde se aumentará a produção de variedades agrícolas, e frutícolas, biológicas, e em escala para 
servirem a rede de restauração, pontos Gourmet, e outros entrepostos comerciais, como meio de retorno de 
promoção e economia; 

 Reforço da parceria com a Associação Empresarial de Baião no sentido da beneficiação contínua do 
comércio local, da criação de oportunidades de empregabilidade local, do funcionamento eficaz do Balcão do 
Empreendedor, e da melhoria contínua dos eventos do Feira Stock Off, Moda Baião, e a Gala do Empresário, 
entre outros; 

 Apoiar os Produtores Locais e Regionais em eventos e feiras internacionais, dando a 
conhecer a gama de produtos de eleição e qualidade, junto de operadores económicos 
internacionais, e entre as comunidades de portugueses no estrangeiro, como forma de criar novas 
oportunidades de negócio e valorização local, em contexto de confluência europeia, e/ou mundial.  
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A missão do setor da Cultura, Património e Turismo, fundamenta-se 

na preservação da herança viva de toda a comunidade Baionense, 

reinterpretando os seus significados de acordo com a atualidade, e 

dando-lhe mais valia económica, explorando-a a nível interno e 

divulgando-a para os que nos visitam.  

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

romanização à modernidade, as terras de Baião testemunham na sua 

paisagem praticamente todos os períodos da história da humanidade, 

fazendo desta nossa terra, uma terra de Paisagens Milenares. 

A promoção do Turística tem sido uma estratégia com resultados 

evidentes na atração de pessoas e na sua participação nos eventos, 

aproximando-as dos nossos produtos, e das particularidades do 

território como mais valias. A partilha generosa das nossas riquezas é 

feita também pela divulgação da programação cultural que se pretende 

assídua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privilegia-se a função lúdica e a componente pedagógica como 

complemento da formação de públicos mais jovens, através de 

iniciativas destinadas às crianças, e jovens em idade escolar, dando 

corpo ao serviço educativo que oferecemos nas valências culturais e 

informacionais. 

 

 

1.8 - Cultura e Património Cultural e Turismo 
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Cultura e Património 

Museu Municipal 

Visitas Orientadas ou Visitas Roteiro ao Património Cultural do Concelho  

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

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

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

Queiroz (FEQ), Artesãos de cestas e bengalas e Igreja de Tresouras. Realiza-se em datas 

programadas ao longo do ano e tem como Público-alvo preferencialmente o escolar (dentro e 

fora do concelho), e público em geral; 

 

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

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

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

vez, os alunos do 4.º ano de escolaridade do agrupamento do Vale de Ovil não realizou a visita 

ao Museu Municipal e ao conjunto megalítico. 

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

de Tresouras. 

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

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

Pela primeira vez, alunos do Curso do ramo Vocacional da EB2,3 de Eiriz-Ancede conheceram 

património, como a Igreja de Valadares, o Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Baião 

e as oficinas de artesanato (cesteira de Frende e bengaleiro de Gestaçô). No Mosteiro de 

Ancede, para além da visita à Igreja de Ancede, à Capela do Bom Despacho, aos espaços do 

CIVV e das alas do Mosteiro, os alunos realizaram ainda os jogos e o peddy-paper. 

A Escola Secundária de Amarante visitou o museu municipal e o conjunto megalítico da serra 

da Aboboreira. Esta visita foi complementada com informação e esclarecimentos sobre a pré-

história da Aboboreira. 
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Atividades Pedagógicas e Lúdicas 

O museu municipal continua a promover atividades pedagógicas e lúdicas junto dos públicos 

escolares, como aqueles que salientamos abaixo: 

No Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede realizou-se a sessão de encontro com a 

dramatização de excertos adaptados do conto A Civilização, com o objetivo de consolidar 

conteúdos sobre grandes inventos do séc. XIX, explorando a dicotomia entre o campo e a cidade. 

Os jardins-de-infância (JI) do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião e o JI de Lordelo 

participaram na oficina da Broa, tendo experimentado a textura das farinhas, prepararam a 

massa e ficaram a saber mais sobre o funcionamento do moinho, terminado com uma simulação 

de um moinho humano através de um jogo corporal. A broa cozida na patusca em sala de aula 

ou no forno a lenha na casa de Chavães foi por fim saboreada por todos.  

A Oficina da Broa foi também participada pelas crianças dos jardins-de-infância da Obra do Bem 

Estar Rural de Baião. Esta atividade também foi dirigida aos jovens que participaram no 

Programa Férias de Natal, organizado pelo CLDS, na EB 2,3 de Eiriz-Ancede; 

No Programa Férias Desportivas, os alunos do pré-escolar efetuaram uma primeira visita ao 

Museu Municipal de Baião experimentando o moinho manual, produziram pequenos vaso 

aplicando uma técnica de fabrico simplificada e decoraram-nos à maneira da pré-história. 

Recriação Histórica de Baião  

  

Na Vila de Baião, o evento principal ocorreu nos dias 10 e 11 de junho e teve como figura central 

D. Afonso Lopes de Baião, filho primogénito de D. Lopo Afonso de Baião e de Aldara Viegas de  

 

 

Participantes 
Mercados 
Temáticos 

Cenografia e 
Figurinos 

Peças Apresentados 
Quadros em 
Regime de 
Itinerância 

Quadros em 
Cenários 

Específicos 

153 figurantes 

30 artesãos 

Da 
responsabilidade 

da Cryseia, 
inclui tenda de 
armas e novos 

trajes 

1. Inimigo do meu 
Inimigo, meu amigo é; 

2. Casa de raposas 
senhoriais; 3. Ladras 

que não são 
apanhadas, passam 

por mulheres 
honradas; 4. A taberna 

do Goliardo; 5. O 
funeral de Godofredo 

Montanelas. 

1. Os Pedintes; 
2. As 

Lavadeiras; 3. 
A Nobreza de 

Bayam. 

1. Os mercadores 
de frescos; 2. Rixas 

entre cavaleiros 
vilões; 3. Peças e 

peripécias na 
taberna. 

52 executantes 
musicais e 
dramáticos 

 Quadro 35: Síntese e Composição da Recriação Histórica de Baião. 
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Alvarenga terá nascido por volta de 1210 na altura em que seu pai era senhor da Terra de 

Bayam, recriando assim as origens da história medieval local. Com uma envolvência ímpar, 

associaram-se associações locais, Associação 2000, Adegril, Cecajuvi, entre outras, crianças de 

jardins de infância e escolas, que contracenaram com atores e figurantes da RHB, e de 

associações culturais cooperantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades do Museu Municipal Ações Específicas 

Dia Internacional dos Museus 

Visita ao núcleo de Arqueologia 

Oficina a Formação de Baião 

Oficina de teatro sobre Baião 

Noite Europeia dos Museus 
Visita ao Museu Municipal 

Visita noturna ao Dólmen de Chã de Parada 

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

Publicações de livros 

Coleção museológica do Museu Municipal de 
Baião 

Escavações na área arqueológica da Serra da 
Aboboreira para aumentar o espólio de peças 

Tratamento e registo do fundo documental da 
Casa de Sequeiros 

Reunião do fundo documental da Casa e da família 
Ferreira Cabral 
Registo de documentos epistolares do Conselheiro 
Alexandre Ferreira Cabral. 

Comunicação e imagem 

Promoção turística do Mosteiro de Ancede no âmbito 
da participação do Município na BTL 

Publicação de folhetos para produtos turísticos 
locais: Baião, terra milenar; Baião, terra de cultura; 
Baião, terra de sabores; e Baião, terra de aventura 

Atualização de informação no site visitbaiao.pt 

Colaboração em projetos de promoção 
patrimonial e turística 

Projeto para definição do Caminho de Santiago 
Aregos – Valadares, no âmbito de uma candidatura 
a apresentar ao Turismo de Portugal, Programa de 
Apoio à Valorização e Qualificação do Destino 

Projeto de Valorização Cultural e Turística do 
Caminho de Santiago – Caminho de Torres, no 
que concerne ao território de Baião 

 Quadro 36: Síntese das principais atividades e projetos do Museu Municipal. 
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Atividades da Biblioteca Municipal 

 

 

Atividade da Biblioteca 
Municipal 

Ações Específicas Parceiros/Participantes 

O Carnaval Ateliê informativo e de artes plásticas 
Alunos das escolas 
locais 

A Páscoa 

Ateliê informativo, com propostas lúdicas e 
de artes plásticas 

EB 2,3 de Ancede 

Leitura de contos e interpretação de 
significados 

CLDS 

O Natal 

Oficinas temáticas: O que se faz para ter 
paz? 

EB 2,3 de Ancede 

Leitura de contos e interpretação de 
significados 

CLDS 

Centro de Estudos 
Movimentos e 
Variações 

Boletim Cultural Publicação de boletim cultural Comunidade Local 

Encontro Ás cegas... Com um 
livro 

Encontro de leitores e exploração de livros Comunidade Local 

Dia Internacional da Família 

Leitura de livros e exploração de significados ADEGRIL 

Encontro intergeracional  
Comunidade Local Ateliê informativo, com propostas lúdicas e 

de artes plásticas 

Dia Mundial da Árvore e da 
Poesia 

Leitura de poemas alusivos de autores 
consagrados e/ou de autoria dos alunos 

EB 2,3/S de Baião 

Gabinete Técnico 
Florestal 

Dia Mundial do Livro 
Ateliê informativo sobre a evolução da 
escrita e seus suportes, sugerida pela 
história do Livro 

EB 2,3/S de Baião 

Projeto Ler o Passado: Um 
Presente para o Futuro 

Recolha em texto de relatos e saberes 
tradicionais da literatura oral, em vários 
temas Comunidade Local 

Encontro intergeracional  

Dia de Férias na Biblioteca 

Visualização do filme Mr. Bean na 
biblioteca Centro Social de 

Soalhães  
Formação de utilizadores da biblioteca 

Leitura de texto Romeu, o touro que não 
gostava de touradas 

Obra do Bem Estar 
Rural de Baião 

Sessões de Leitura 

Visualização do filme Ruca na Biblioteca 
Crianças em idade 
pré-escolar e alunos 

Dicas para as crianças utilizarem a 
biblioteca 
Hora do Conto 

Yoga-te no Dia Mundial da 
Saúde 

Sessão de Yoga para todos Comunidade Local 

 Quadro 37: Síntese das principais atividades da Biblioteca Municipal. 
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Turismo 

Promoção e Divulgação Turística 

 

Desenvolvimento do Site Visitbaiao.pt 

Foi colocado on line este site de informação turística bilingue, organizado por pontos de interesse 

e categorias. Apresenta-se o concelho de Baião de acordo com as marcas mais distintivas para 

a promoção do território: Baião: Vida Natural; Terra da Aventura; Terra de Cultura; Terra Milenar; 

Terra Mágica; e Terra de Sabores, onde o visitante poderá ficar a conhecer um pouco mais sobre 

o território, a paisagem, os monumentos, os escritores, o artesanato, a gastronomia, entre outros.  

Folhetos de Divulgação Turística & Rol-Ups, publicação de material atual, apelativo e com 

informação completa para quem nos visita. 

 

FAM`s Trips no Tâmega e Sousa: aderiu-se ao programa organizado pelo TPNP em conjunto 

com a CIM-TS para divulgação do território a um conjunto de operadores turísticos da Galiza 

que estiveram na região nos dias 5 a 7 de fevereiro. Estes operadores efetuaram uma visita à 

Fundação Eça de Queiroz e jantaram no Restaurante Tormes, e assistiram a animação teatral, 

e pernoitado no Douro Palace Hotel Resort & Spa.  

 

Bolsa de Turismo de Lisboa 2017 

Participou-se na BTL 2017, integrado no espaço CIM-TS, no stand do PNTP nos dias 18 e 19 

de março, onde o Município realizou o programa de animação os Viajantes no tempo, para 

promover a Recriação Histórica de Baião, e o Mosteiro de Santo André de Ancede. Naquele 

espaço foram promovidas as riquezas turísticas e patrimoniais de Baião, os importantes espaços 

naturais do concelho e ainda os produtos locais.  

Comemorações do dia de Camões e das Comunidades Portuguesas 10 de Junho em 

Ourense, Galiza 

O Município de Baião participou nas Comemorações do dia de Camões e das Comunidades 

Portuguesas, em Ourense, a convite do Vice-cônsul de Portugal, na Galiza. Foi em colaboração 

com a Dolmen, CRL, e mais alguns municípios da região norte de Portugal, que se trabalharam 

as parcerias económicas. Uma jornada diplomática que se iniciou no dia 9 de junho, com a 

receção a todas as entidades pelas autoridades galegas e o concelho de Ourense, seguindo-se 

um momento cultural na praça central. Ao lado, os produtos do concelho de Baião e da Região 
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deliciaram os presentes. Uma oportunidade de divulgar o que melhor se faz por cá e de convidar 

nuestros hermanos para uma vista à Região. 

Esta presença insere-se numa política de promoção dos produtos locais e dos nossos recursos 

tendo em conta o desenvolvimento económico e que se tem repetido por inúmeros eventos 

nacionais e internacionais, procurando potenciar sinergias. Este trabalho conjunto com a 

Dolmen, tem levado os nossos produtos locais a todo o lado, promovendo a venda dos mesmos 

e o seu aperfeiçoamento e diversidade. Reforçou-se as relações com  as entidades de Turismo 

Regional Porto e Norte, com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e outros 

parceiros, com vista ao sucesso. 

Baião promove a Feira do Fumeiro e do Cozida à Portugesa 2017 na Loja Porto Welcome 

Center 

O Município de Baião esteve na Loja Porto Welcome Center do TPNP a promover a 12.ª Feira 

do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e para divulgar as potencialidades dos produtos locais 

que dela se destacaram. A ação teve como objetivo dinamizar os produtos e produtores locais 

de fumeiro, de vinhos, queijos, biscoitos da Teixeira e da restauração Baionense, tendo atingido 

o recorde de entradas na loja da TPNP, com mais de oitocentas entradas. 

XXVIII Feira de Artesanato de Baião de 19 a 24 de agosto 

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

responsabiliza pela organização da Feira. Estendeu-se a sua representação a artesãos de vários 

pontos do país, nomeadamente da região norte e centro de Portugal. Este ano, estiveram 

presentes 45 artesãos num total de 28 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). O 

Posto de Turismo voltou a elaborar um inquérito de satisfação aos artesãos presentes no 

certame. 
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Exposições Promovidas no Posto de Turismo 

 

Expositor 

 

 

Título 

 

 

Tipo de Exposição 

 

 

Datas 

 

 

Exposição Coletiva  

de Fotografia 

 

Exposição Coletiva  

de Fotografia 

 

Fotografia 

 

19 agosto a 30 setembro 

 

  Quadro 38: Síntese das principais exposições a público. 

Apresentações de Livros Promovidas no Posto de Turismo 

Fantasmas e Fantasias apresentado na Loja Interativa de Turismo de Baião, o quarto livro 

de poemas do escritor Carlos Azevedo foi apresentado no dia 8 de abril, na Loja Interativa de 

Turismo de Baião, perante uma sala cheia de entusiastas.  

 

O outro lado do coração apresentado na Loja Interativa de Turismo de Baião, no dia 10 de 

novembro foi apresentado na LIT de Baião mais um romance de Jorge Madureira. 

 

Artur e a magia do coração apresentado na Loja Interativa de Turismo de Baião, a autora 

baionense Isabel Santos Moura lançou o seu quarto e novo livro infantil, Artur e a magia do 

coração, no dia 10 de dezembro, cuja sessão decorreu na Loja Interativa de Turismo. 

Gastronomia e Vinhos 

Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa de 10, 11 e 12 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. 

Sabores & Saberes do Douro Verde no Porto 30 de junho e 1 e 2 de julho, o Posto de 

Turismo esteve presente no Porto nos Sabores & Saberes do Douro Verde no Centro de 
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Congressos da Alfândega do 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. 

 

Festival do Anho Assado e do Arroz de Forno de 28, 29 e 30 de julho 

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. 

Município de Baião na apresentação da X edição dos Fins de Semana Gastronómicos, 

realizou-se a décima edição dos fins de semana gastronómicos. A representar o concelho de 

Baião nesta iniciativa de paladares esteve o restaurante A Casa do Almocreve que apresentou 

entre especialidades gastronómicas, a vinhos verdes. A Vereadora Anabela Cardoso valorizou 

o evento com a sua presença tendo destacado que iniciativas análogas são meios de se 

angariarem mais clientes, potenciarem o seu negócio e fazerem face à época baixa. Para além, 

de serem um motor para o desenvolvimento da economia local, em especial da hotelaria e do 

turismo. 

 

Baião foi um dos municípios nortenhos representados, a 31 de outubro, na iniciativa Fins de 

Semana Gastronómicos. O evento realizou-se na cidade em Vila Nova de Gaia, tendo como 

anfitriões o presidente da Turismo Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira e o vereador do 

Turismo do Município de Gaia, José Guilherme de Aguiar. 

 
 

X edição dos Fins de Semana Gastronómicos de 8, 9 e 10 de dezembro, participou-se neste 

evento promovido pela entidade Turismo Porto e Norte, em Baião. A ação é uma vez mais da 

Turismo Porto e Norte de Portugal e da Câmara de Baião para chegar a nove restaurantes do 

Concelho: Restaurante Palato D`ouro – Douro Royal Valley Hotel & SPA; Restaurante Eça – 

Douro Palace Hotel Resort & SPA; Pensão Borges; Tormes; Fonte Nova; O Alpendre; A Casa 

do Almocreve; Primavera e Flor de Baião. Da parte do alojamento turístico e hotelaria conta-se 

com a adesão de três empreendimentos turísticos: Quinta de Marnotos, Douro Royal Valley Hotel 

& SPA e Douro Palace Hotel Resort & SPA. 

Aliado à gastronomia e ao alojamento, o programa cultural constou de visita guiada ao Mosteiro 

de Santo André de Ancede, e ao Núcleo Museológico da Fundação Eça de Queiroz. Entre 

novembro de 2017 a fins de maio de 2018, esta iniciativa vai percorrer setenta e sete municípios 
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nortenhos. Aderiram 1100 restaurantes e cerca de 656 empreendimentos turísticos em 26 fins-

de-semana diferentes, que pretendem promover a gastronomia e os vinhos como produto 

estratégico, bem como, dar a conhecer um povo que preserva a sua herança gastronómica e 

cultural. 
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Tem-se pensado na Juventude e na dinamização das 

estruturas locais a ela ligadas, com vista à promoção de 

oportunidades, apoiando e incentivando um vasto leque de 

ações vocacionadas para os interesses dos jovens, 

apostando simultaneamente na continuidade, e na inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover a integração e a participação dos jovens 

Baionenses, mais do que uma vontade, é uma obrigação de 

quem tem nas suas mãos o poder e a capacidade de 

conduzir e orientar uma comunidade que se pretende 

assente em valores de cidadania, de desenvolvimento e de 

bem-estar, atraindo os jovens para as atividades planeadas 

para eles e continuamos o esforço em associar a Casa da 

Juventude aos jovens. Promovemos um trabalho em rede 

envolvendo as juntas de freguesia, entidades de formação e 

as diferentes associações (desportivas, culturais, pais, 

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

incentivar os jovens a revelarem o seu potencial. 

 

1.9 - Juventude 
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Juventude e Cultura  

As atividades desenvolvidas para e com os jovens de Baião são transversais a outros pelouros 

e englobam medidas de âmbito mais abrangente, envolvendo a Educação, o Desporto, o 

Associativismo, as Obras Públicas e a Empregabilidade. O elemento de ligação entre a Autarquia 

e os jovens é estabelecido pelo Pelouro da Juventude sendo que as atividades que promovemos 

direcionadas para esta população específica se materializa por ações diretas, mas também 

através do apoio ao movimento associativo por intermédio de contratos programa com as 

associações. As atividades e eventos realizados ou apoiados pelo Pelouro da Juventude da 

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

A intervenção do Setor faz-se de acordo com os movimentos espontâneos da comunidade, 

salvaguardando os meios necessários à concretização dos seus projetos culturais e artísticos. 

Outro eixo de ação é o seu papel orientador e promotor de ações de interesse que contribuam 

para a formação cultural, intelectual e artística dos jovens. Deste modo, empreendem-se 

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

artes plásticas e de outras expressões culturais e artísticas. 

Atividade Cinema Fora de Sítio 

No ano de 2017 realizou-se a 4.º edição do Festival de Cinema de Verão Cinema fora de Sítio. 

É uma iniciativa da autarquia em parceria com o INATEL e com duas juntas de freguesia do 

Concelho no âmbito da promoção cultural e recreativa. Esta atividade consiste na exibição 

noturna de filmes, ao ar livre. Os filmes foram exibidos em espaços públicos e exteriores como 

centros cívicos e praças das referidas freguesias.  

Obs.: A atividade este ano não apresentou custos, foi uma oferta do Inatel. 

 

 

Dia (s) Local Atividade Participantes (N.º) 

De 4 a 8 de julho Universidade do Porto Universidade Júnior 
11 jovens indicados pela 

CPCJ 

De 11 a 13 de 
agosto 

Casa da Juventude e 
Desporto 

Byonritmos 1400 pessoas 

De 8 a 15 de 
setembro 

Centro Cívico de Santa 
Leocádia de Baião 

Cinema Fora de Sítio  
60 pessoas de Campelo e 

Ovil e 80 de Frende 

 Quadro 39: Caraterização da atividade Cinema Fora de Sítio. 
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Festival BYONRITMOS  

     O festival de música, dança e oficinas de artes, do espetáculo Byonritmos, aconteceu nos 

dias 20, 21, 22 de julho de 2017. A Casa da Juventude de Baião e o espaço envolvente 

acolheram a 12.ª edição do Festival que mobilizou ao Concelho de Baião muitos festivaleiros, 

participando 1400 indivíduos distribuídos pelos três dias; os visitantes puderam usufruir de 

espetáculos de música, teatro, dança e workshops variados. Este evento, iniciativa da 

Associação Byonritmos e da Autarquia de Baião, destina-se aos jovens de dentro e fora do 

Concelho. Ao procurar incentivar a participação jovem, tenta também promover a partilha 

intergeracional, o contacto com paisagens e outros produtos turísticos. Pretende contribuir para 

o fomento e exposição da cultura e das tradições numa ligação estreita à natureza e à ruralidade. 

O apoio da Autarquia foi de 20.000 €, reunião da Câmara (10/05/2017) com o compromisso nº 

808/2017, tendo sido pagos 10.000 €, no dia 19 de maio de 2017 e o restante no dia 25 de julho 

de 2017. 

Celebração do Dia Internacional da Juventude 

No dia 12 de agosto assinalou-se o Dia Internacional da Juventude, tendo sido dada a 

possibilidade aos jovens Baionenses, com idades compreendidas entre os 12 e os 24 anos, a 

possibilidade de entrarem de forma gratuita nos seguintes equipamentos e infra-estruturas do 

Município; Piscinas descobertas de Ancede, Campelo-Ovil, e Santa Marinha do Zêzere, Centro 

Hípico, e Convento de Ancede. Nesta atividade participaram cerca de 70 jovens, dois jovens 

aproveitaram a iniciativa para visitar o convento de Ancede e outros dois jovens    aproveitaram 

a iniciativa para experimentar a equitação.  

Obs.: esta atividade não teve custos. 

Juventude, Cidadania e Lazer 

A ação do Pelouro da Juventude enquadra-se também com outras áreas fundamentais, como à 

da Ocupação dos Tempos Livres, Formação e Cidadania. Assim, são projetos do Pelouro da 

Juventude ações de consulta e sensibilização nas Escolas e outras iniciativas com objetivos 

complementares de formação e sensibilização para questões sociais, de cidadania e 

humanitárias, incentivando, por exemplo, a sua participação e aproximação aos órgãos que 

gerem as instituições. Fez-se divulgação junto dos jovens de atividades que impulsionam a 

cidadania ativa, como são exemplo o concurso de jovens inspiradores realizado pela Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas. 
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Realização do Inquérito à Juventude 

Esta ferramenta não foi utilizada este ano, e a inserção dos dados não foi concluída por falta de 

recursos. 

Participação na Universidade Júnior  

A Universidade Júnior é um programa anual de Verão da Universidade do Porto. Desde 2005 

que os espaços da Universidade do Porto são utilizados, durante o mês de julho, por 

adolescentes e jovens com vontade de aprender, de conhecer novos espaços e de terem uma 

experiência precoce do mundo universitário.  A participação da autarquia neste programa resulta 

de um protocolo com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Baião. 

No ano de 2017 a nossa participação aconteceu entre os dias 4 e 7 de julho e envolveu onze 

crianças e jovens que se envolveram em atividades de cariz cívico, cultural, desportivo e de 

lazer. 

Obs.: esta atividade teve custo de 1800 euros. 

Programa de Voluntariado Jovem 

Este programa de ocupação dos tempos livres para os jovens dos 14 aos 30 anos, intergra três 

áreas, nomeadamente: o desporto, o ambiente e proteção civil, o turismo e cultura. O programa 

foi elaborado, mas não foi possível proceder à sua concretização no corrente ano, devido a 

questões de ordem contabilística.  

Conselho Municipal da Juventude 

O Conselho Municipal da Juventude de Baião (CMJB) é um órgão consultivo da Câmara 

Municipal de Baião sobre políticas para a Juventude, visando estimular a participação jovem na 

vida cívica, cultural e política, proporcionando-lhe recursos para o estudo e debate de diversas 

temáticas. A sua instituição abre espaço ao diálogo e debate para os problemas juvenis, de 

forma a contribuir para a ampliação, conhecimento e resolução dos mesmos. Este órgão foi 

redefinido pela Sr.ª Vereadora do Pelouro da Juventude, tendo-se procedido a novas a 

nomeações de elementos para constituir o Conselho, e torná-lo mais interventivo. 
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O Setor atua internamente organização, procurando 

preencher necessidades dos colaboradores, com a ajuda 

progressiva de melhores recursos tecnológicos e dando 

apoio à utilização dos mesmos. A segunda linha de ação 

centra-se no conjunto de serviços que estão alojados em 

suportes informáticos, e que são usados pelos cidadãos 

como canais para resolução dos seus assuntos, ou forma 

de intervenção junto da gestão municipal, aos quais se 

deve garantir qualidade e funcionalidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regista-se após mais um ano de exercício que a 

descentralização de serviços, através dos Postos de 

Atendimento aos Munícipes, e Espaços do Cidadão, 

assim como do Balcão Único na Autarquia, assim como a 

disponibilização na internet de informação e serviços ao 

Munícipe, como seja o Atendimento On-Line, 

Plataformas SIG, entre outros, são respostas adequadas 

para a resolução das necessidades de cada um, na seu 

contacto com a Administração, como mostraram o 

crescente número de utilizações destes serviços.  

 

 

1.10 - Sociedade da Informação 
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     O Gabinete de Sistemas Informáticos é constituído por dois técnicos com forte formação na 

área da Informática, cuja intervenção se faz em duas áreas principais para a estrutura 

informática, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações Internas  

As ações internas são do seguinte tipo: 

 manutenção dos equipamentos informáticos, hardware e software; 

 apoio aos utilizadores no uso das aplicações informáticas;  

 manutenção da infraestrutura de rede e comunicações; 

 manutenção da infraestrutura de servidores; 

 manutenção proativa e reativa da segurança informática; 

 atualizações e manutenção das aplicações instaladas; 

 suporte a alojamentos externos e em datacenters. 

 

 

 

Externo

Interno

Externo

Interno

Ações Internas 

Desenvolvimento

Atendimento On-Line

Espaços do Cidadão e 
Postos de Atendimento ao 

Munícipe 

Balcão Único - Autarquia

Espaços Internet
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No que respeita ao Desenvolvimento destaca-se:  

 procura de novos equipamentos e soluções tecnológicas adequados à realidade da 

Autarquia;  

 desenvolvimento/manutenção de aplicações à medida para as necessidades da 

organização, como seja: SIADAP; Controlo de Picagens; Gestão do Parque 

Informático; Base de Dados do Executivo, entre outras;  

 

Ações Externas 

Atendimento On-Line 

 
Espaços do Cidadão e Postos de Atendimento ao Munícipe 

     A desconcentração dos serviços municipais, com a criação dos Postos de Atendimento ao Munícipe 

(PAM) de Santa Marinha do Zêzere e de Ancede, permite o contato próximo com os munícipes, servindo 

de interface de contacto a um leque diversificado de serviços municipais e da administração centrais, que 

lhes permite resolver os seus problemas, procurando evitar deslocações longas e dispendiosas.  

Nos serviços desconcentrados os munícipes dispõem de dois balcões denominados de Posto de 

Atendimento ao Munícipe (PAM) e Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC). No primeiro caso o 

objetivo do PAM foi levar os serviços autárquicos ao encontro do cidadão, já no segundo caso, o PAC, é 

um espaço onde os cidadãos podem aceder a vários serviços da Administração Central. Em dezembro de 

2017, foi inaugurado o Espaço do Cidadão de Ancede Ribadouro, serviço este que está junto ao PAM 

e CTT.  

     A concentração de canais de comunicação em função dos assuntos colocados pelos munícipes, 

permite uma atuação diversificada, no caso dos de gestão autárquica, como Água e Saneamento, Obras 

particulares, Gestão de resíduos sólidos, Transportes e Refeições escolares, entre outros; e por outro lado, 

através dos Espaços do Cidadão se congrega a comunicação com serviços regionais e/ou nacionais de 

Transportes e Mobilidade, Saúde Pública, Finanças e Impostos, Segurança Social, para citar alguns.  

Tipo de Atendimento Atendimentos (N.º) 

Contas Web/Cartões Munícipe  83 

Pedidos pelo Portal 66 

 Quadro 40: Atendimentos, segundo o tipo de entrada. 
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Serviços de Atendimento 
Desconcentrado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Espaço do Cidadão de Santa Marinha 
do Zêzere 3013 2905 3488 4017 3459 

Posto de Atendimento ao Munícipe de 
Santa Marinha do Zêzere 

3747 4167 3009 2112 1957 

Posto de Atendimento ao Cidadão de 
Ancede 

872 1270 1145 1046 1000 

Posto de Atendimento ao Munícipe de 
Ancede 

1870 2807 3280 3015 2985 

Espaço Internet de Ancede 834 980 973 970 770 

Posto de Atendimento ao Cidadão de 
Campelo 

854 521       

Total de atendimentos 11190 12650 11895 11160 10171 

 
Quadro 41: Total de atendimentos por serviço desconcentrado de apoio ao cidadão. 

Entidades e Serviços da Administração Central 

Espaço do Cidadão de 
Santa Marinha do 

Zêzere 

Posto de 
Atendimento ao 

Cidadão de Ancede 
N.º de Atendimentos 

Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT) 847 277 

Direção Geral da Administração da Justiça (DGAJ) 115 30 

ADSE 168 45 

Instituto de Registos e Notariado (IRN) 285 153 

Eletricidade de Portugal (EDP) 118 85 

Telecomunicações (PT, NOS, MEO, Vodafone) 6 0 

Autoridade Tributária (AT) 221 105 

Instituto de Segurança Social (ISS) 1298 199 

Centro Nacional de Pensões (CNP) 148 0 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 0 0 

Assistência Social (AS) 7 0 

Caixa Geral de Aposentações (CGA) 4 0 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) 102 0 

Serviço Via Verde 5 0 

Diversos 111 103 

Total de atendimentos 3435 997 
 
Quadro 42: Atendimentos por tipo de serviço e entidade, por Posto de Atendimento ao Cidadão (N.º). 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2017
  

65 
 

 

 
Balcão Único da Autarquia 

Quadro 45: Total de atendimentos por tipo de serviço administrativo (N.º). 

 

Serviços Municipais 

Posto de Atendimento 
ao Munícipe de Santa 

Marinha do Zêzere 

Posto de 
Atendimento ao 

Munícipe de Ancede 

Atendimentos (N.º) 

Água  151 180 

Saneamento 14 20 

Resíduos Sólidos 11 1 

Obras Particulares 100 1 

Transportes Escolares 489 274 

Refeições Escolares 976 600 

Iluminação Pública 10 0 

Ambiente e Recursos Florestais 28 308 

Juventude 20 0 

Reclamações e Pedidos 117 1201 

Total de atendimentos 1916 2585 

 Quadro 43: Atendimentos por tipo de serviço municipal, e posto de atendimento ao munícipe (N.º). 

Serviços de Atendimento 
Desconcentrado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Posto de Atendimento ao Munícipe 
de Ancede 

22.570,57   28.624,09   28.565,06   25.870,41   29.073,67   

Posto de Atendimento ao Munícipe 
de Santa Marinha do Zêzere 67.573,16   72.977,51   73.394,82   71.015,88   49.105,04   

Total de receitas 90.143,73   101.601,60   101.959,88   96.886,29   78.178,71   

 Quadro 44: Total de receitas por postos de atendimento ao munícipe (€). 

Tipo de Serviço Atendimentos (N.º) 

Taxas, licenças e expediente geral 322 

Licenciamentos de obras 735 

Atendimento geral 254 
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Serviço A Minha Rua 

 
 
 

 
 
 
 
 

Outras Intervenções de destaque: 

 substituição da antiga ligação em ADSL por ligação em fibra ótica; 

 interligação dos Serviços de Santa Marinha e Ancede à Câmara Municipal por fibra ótica; 

 substituição de várias ligações ADSL por ligações em fibra;  

 ligação em fibra ótica ao Datacenter do Vale do Sousa;  

 aquisição de sistema portátil para disponibilização de rede wireless em eventos. 

 Apoio informático (rede wireless) aos dois eventos anuais de maior destaque, promovidos pela 

Autarquia, a Feira do Fumeiro do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, e a Feira do Anho 

Assado e do Arroz de Forno.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa da Administração Central permite reportar problemas/sugestões detetados, para que o Município 

possa depois efetuar as ações corretivas ajustadas às situações e teve, durante o ano de 2017, os seguintes 

contatos: 

 Número de ocorrências reportadas: 11;  

 Notificações por áreas de intervenção: Conservação de ruas e pavimento; Nomes e/ou numeração das 

ruas; Limpeza de valetas, bermas e caminhos; Limpeza e conservação de espaços públicos.  
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Apresenta-se a análise orçamental e patrimonial das contas 

do Município de Baião do ano de 2017, incluindo-o no 

contexto dos últimos anos económicos. 

Far-se-á observação da execução orçamental da receita e 

da despesa na globalidade, e por setores de atividade, 

incluindo os investimentos e a sua evolução. 

Na perspetiva patrimonial, a situação financeira espelhará a 

análise ao Balanço, Demonstração de Resultados e 

respetivos indicadores financeiros e económicos. 

Inicialmente, descrevem-se as atividades mais relevantes e 

os projetos de investimento levados a cabo pelo Município 

ao longo do ano de 2017, dificilmente percetíveis pela 

simples análise das informações orçamental e/ou financeira. 

 

 

 

 

 

 

Como estratégia de análise recorremos a quadros que 

evidenciam o resultado económico e financeiro do exercício 

económico, que, adiantamos, se traduz na eficiência dos 

meios afetos às atividades desenvolvidas, visível pelo 

alcance da eficácia dos objetivos de gestão. A informação 

anual insere-se em séries anuais para que a comparação 

das variáveis mais significativas da gestão municipal 

possibilitem uma leitura clara e conclusiva. 

2 - Relatório de Gestão 
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FINANÇAS 

1. O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2017, manteve-se em 21 dias. 

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

3. Manutenção de um ambiente favorável ao investimento pelo não lançamento da Derrama, 

imposto sobre os resultados líquidos anuais das empresas. 

 

O Rigor na Gestão 

Valor apurado referente a dívidas e 
compromissos até à data da tomada de 
posse (02/11/05) 

10.701.177,61€ 

 

Dívida à banca em 31/12/2017 3.996.040,04€ 

Compromissos ainda não satisfeitos 856.855,79€ 

Total 4.852.895,83€ 

 

 

     Da informação acima conclui-se a redução dos valores em dívida e compromissos, em 

relação a 2005, de cerca de 5 milhões e 848 mil euros. De referir que os compromissos ainda 

não satisfeitos incluem valores ainda não faturados. 

2.1 - Análise Orçamental 

     Neste ponto apresentar-se-á a síntese dos elementos relativos à execução orçamental de 

2017, nomeadamente no que se refere ao comportamento e evolução histórica das suas 

principais variáveis. 

 

2.2 - Estrutura do Orçamento 2017 

     A estrutura do orçamento assenta em receitas correntes e de capital que suportam as 

despesas correntes e as despesas de capital. 
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Designação Orçamento  Execução % Designação Orçamento  Execução % 

Receitas Despesas 

Correntes 11.824.946,24 11.734.803,45 99 Correntes 10.483.443,52 9.391.244,31 89,58 

Capital 2.996.417,46 1.983.981,39 66,2 Capital 4.987.300,31 4.344.895,26 87,12 

Outras 649.380,13 656.588,57 101,1 ---- ---- ---- ---- 

Total Geral 15.470.743,83 14.375.373,41 92,7 Total Geral 15.470.743,83 13.736.139,57 88,79 

 
Quadro 46: Execução do Orçamento do Ano de 2017. 
 

 

    A receita total arrecadada é constituída por receitas correntes 11.734.803,45 euros, por 

receitas de capital 1.983.981,39 euros, e por outras receitas no valor de 656.588,57 euros. 

Conforme se pode verificar no Quadro 46 acima, a Taxa de Execução em relação à previsão 

situou-se nos 92,7%. 

 

 

     A despesa totalizou 13.736.139,57 euros, decomposta por 9.391.244,31 euros de despesas 

correntes e por 4.344.895,26 euros de despesas de capital. A Taxa de Execução situou-se 

nos 88,79%, com a transição anual de saldo orçamental no valor de 639.233,84. 
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2.2.1 - Evolução da Execução Orçamental 

Receitas 

2013   2014   2015   2016 2017 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 11.336.653 69,42 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 11.509.454 82,58 11.734.803 81,63 

Capital 4.860.530 29,77 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 1.453.684 10,43 1.983.981 13,80 

Outras 132.396 0,81 751.560 5,17 123.774 0,88 974.543 6,99 656.589 4,57 

Total 
Geral 

16.329.579 100 14.548.634 100 13.986.350 100 13.937.680 100 14.375.373 100 

Despesas 

2013   2014   2015   2016 2017 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 9.498.042 71,47 9.391.244 68,37 

Capital 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 3.791.278 28,53 4.344.895 31,63 

Total 
Geral 

15.597.433 100 14.468.574 100 13.019.427 100 13.289.320 100 13.736.140 100 

 

 Quadro 47: Evolução da Execução Global do Orçamental (€) 2013-2017. 

     A Execução do Orçamento traduz a tendência gradualmente crescente das receitas 

correntes nos anos de 2013 a 2017, no entanto teve uma quebra na ordem de 300 mil euros no 

ano de 2016.  

     Quanto às Despesas Correntes, verifica-se uma tendência decrescente que se tem mantido. 

No ano de 2017 verificou-se uma redução, em relação ao ano de 2016, em cerca de 100 mil 

euros. Constatamos também que os valores das despesas correntes são sempre inferiores aos 

da receita o que permite manter o princípio do equilíbrio orçamental. 

     Sobre Investimento observa-se ligeira oscilação, como se pode verificar no Quadro acima 

apresentado, tanto nas receitas como nas despesas. No entanto, no ano de 2017, o investimento  
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foi superior à receita de capital em cerca de 2 milhões e 360 mil de euros, resultante de uma 

gestão rigorosa das despesas. 

Receitas 

     As Receitas recebidas pelo Município totalizaram 14.375.373 euros, montante constituído por 

receitas de natureza Corrente, 11.734.803 euros (82%); de Capital, 1.983.981 euros (14%) e 

Outras – 656.589 euros (4%). 

Receitas 

2013   2014   2015   2016 2017 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 11.336.653 69,42 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 11.509.454 82,58 11.734.803 81,63 

Capital 4.860.530 29,77 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 1.453.684 10,43 1.983.981 13,80 

Outras 132.396 0,81 751.560 5,17 123.774 0,88 974.543 6,99 656.589 4,57 

Total 
Geral 

16.329.579 100 14.548.634 100 13.986.350 100 13.937.680 100 14.375.373 100 

 

Quadro 48: Evolução da Execução Orçamental da Receita 2013-2017. 

 

     Pelo Quadro acima afere-se a tendência crescente das receitas correntes nos anos de 2013 

a 2017 com interrupção dessa tendência no ano de 2016. As Receitas de Capital evidenciam 

oscilações relacionadas com o financiamento comunitário dos investimentos, e a utilização dos 

empréstimos contratados 
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Despesas 

Despesas 

2013   2014   2015   2016 2017 

Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Correntes 10.240.523 65,66 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 9.498.042 71,47 9.391.244 68,37 

Capital 5.356.909 34,34 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 3.791.278 28,53 4.344.895 31,63 

Total 
Geral 

15.597.433 100 14.468.574 100 13.019.427 100 13.289.320 100 13.736.140 100 

 

 Quadro 49: Evolução da Execução Orçamental da Despesa 2013-2017. 

 

     O Quadro 49, acima, demonstra que a Taxa de Execução se cifrou nos 68,37%, com 

regressão das despesas correntes relativamente ao ano anterior, em cerca de 107 mil euros. 

     Sobre as Despesas de Capital verifica-se um aumento de cerca de 553 mil euros em relação 

ao ano passado, traduzindo mais investimento, mantendo sempre um valor superior ao da 

receita. 

Saldo Orçamental e Saldo da Gerência 

     Comparadas as Receitas e Despesas realizadas, verifica-se um saldo orçamental de 639.234 

euros, e um saldo de Operações de Tesouraria de 1.104.971 euros, os quais transitarão para a 

gerência de 2018. 
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2.3 - Análise das Receitas 

RECEITAS Valor € % 

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) 1.502.368,29 10,45 

Impostos indiretos 267.696,12 1,86 

Taxas, multas e outras penalidades 147.485,97 1,03 

Rendimentos de propriedade 485.681,68 3,38 

Transferências correntes 8.826.836,01 61,40 

Venda de bens e serviços correntes 432.256,37 3,01 

Outras receitas correntes 72.479,01 0,50 

Receitas Correntes 11.734.803,45 81,63 

Venda de bens de investimento 257.640,40 1,79 

Transferências de capital 924.998,88 6,43 

Ativos financeiros ------------- 0,00 

Passivos financeiros 600.000,00 4,17 

Outras receitas de capital 201.342,11 1,40 

Receitas de Capital 1.983.981,39 13,80 

Reposições não abatidas no orçamento 8.228,66 0,06 

Outras receitas 8.228,66 0,06 

Saldo da Gerência Anterior 648.359,91 4,51 

RECEITAS TOTAIS 14.375.373,41 100,00 
 

 Quadro 50: Estrutura da Receita. 

 

 

    Da Distribuição da Receita por capítulos e o contributo de cada uma para Receita Total 

(Quadro 50), observamos que a Dependência das Transferências do Estado se situou nos 68%, 

em 2017. As receitas próprias cifraram-se nos 28% e a utilização do empréstimo nos 4%.  

    Os capítulos mais importantes em termos de Receitas Próprias desta autarquia foram os 

Impostos Diretos (Imposto Municipal Sobre Imóveis, Imposto Municipal Sobre Transmissões 

Onerosas de Bens Imóveis e Imposto Único de Circulação), Rendimentos de Propriedade e a 

Venda de Bens e Serviços Correntes. 

     O Quadro acima demonstra as rubricas que mais contribuíram para a Execução da Receita, 

realçando as Transferências do Estado. 
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2.3.1 - Receita Orçamentada e Executada por Capítulo 

     Pelos Quadros seguintes podemos concluir os resultados comparados da Receita Cobrada 

com a Receita Prevista em termos de Orçamento Final, e, consequentemente, determinar os 

correspondentes desvios e Taxas de Execução. 

Salienta-se que a diferença observada, em alguns domínios, entre os Valores Orçamentados e 

Executados não resulta da falta de rigor na elaboração do Orçamento, mas antes do fato de o 

cálculo das Receitas Fiscais ser determinado conforme regras previsionais do POCAL, o qual 

impõe que se considere a Média das Receitas Cobradas nos últimos 24 meses. Há, no entanto, 

exceções que podem ocorrer, quando, por exemplo, uma nova taxa é criada pela autarquia. A 

previsão da respetiva arrecadação ter-se-á que se fazer por avaliação direta, ponderando-se 

fatores ocasionadores da correspondente cobrança, de modo a poder efetuar-se o cálculo do 

valor estimado para o mesmo. 

 

2.3.1.1 - Receita Corrente 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 745.850,00 58,16 893.464,22 59,47 147.614,22 

Imposto Único de Circulação 309.647,00 24,14 338.881,17 22,56 29.234,17 

Imposto Municipal s/ Trans. (IMT) 226.987,00 17,70 270.022,90 17,97 43.035,90 

Totais 1.282.484,00 100,00 1.502.368,29 100,00 219.884,29 

 

 Quadro 51: Impostos Diretos. 

 

O Quadro 51 detalha a receita de Impostos Diretos do Município. Constata-se que a 

arrecadação da receita foi superior ao previsto em cerca de 220 mil euros, justificada 

essencialmente pelo aumento do IMI. 
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RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Mercados e Feiras 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Loteamentos e Obras 23.589,00 9,43 30.260,52 11,30 6.671,52 

Ocupação de via pública 1.310,00 0,52 1.102,70 0,41 -207,30 

Publicidade 159,00 0,06 0,00 0,00 -159,00 

Saneamento   0,00   0,00 0,00 

Energia Eólica 223.716,00 89,45 228.044,73 85,19 4.328,73 

Outros 1.330,00 0,53 8.288,17 3,10 6.958,17 

Totais 250.109,00 100,00 267.696,12 100,00 17.587,12 

 

 Quadro 52: Impostos Indiretos. 

     Os Impostos Indiretos referem-se à cobrança a pessoas coletivas de licenças e alvarás de 

loteamento e obras, de ocupação de via pública, de publicidade, de saneamento, de produção 

de energia elétrica nos parques eólicos, e de outras licenças. 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Mercados e Feiras 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Loteamentos e Obras 95.913,00 81,97 113.852,42 77,20 17.939,42 

Ocupação da via pública 1.095,00 0,94 0,00 0,00 -1.095,00 

Caça, uso e porte de arma 49,00 0,04 0,00 0,00 -49,00 

Saneamento 5,00 0,00 121,66 0,08 116,66 

TDFTH 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Taxas pela emissão certificado de registo 25,00 0,02 22,50 0,02 -2,50 

Outras 2.709,00 2,32 2.426,73 1,65 -282,27 

Juros de mora 13.859,00 11,84 25.559,67 17,33 11.700,67 

Juros compensatórios 1.652,00 1,41 4.751,99 3,22 3.099,99 

Coimas e penalidades por contra 
ordenações 

1.488,00 1,27 751,00 0,51 -737,00 

Multas e penalidades diversas 199,00 0,17 0,00 0,00 -199,00 

Totais 117.004,00 100,00 147.485,97 100,00 30.481,97 

       

Quadro 53: Taxas, Multas e Outras Penalidades. 
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     As licenças e alvarás de loteamentos e obras cobradas a particulares, a par das taxas 

relativas a vistorias, plantas topográficas e certidões relevam para as Taxas, Multas e Outras 

Penalidades. Consideram-se ainda os juros compensatórios dos impostos diretos, os juros de 

mora e execuções fiscais por atrasos dos munícipes no pagamento dos recibos de água e ainda 

as contra ordenações. 

     Constatamos um aumento da Receita de Loteamentos e Obras em relação ao previsto, por 

particulares, em cerca de 18 mil euros. 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Juros 4.186,00 0,82 3.774,81 0,78 -411,19 

Dividendos 35.448,00 6,95 9.869,28 2,03 -25.578,72 

Rendas - Terrenos 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Rendas - Edp 432.845,00 84,83 438.749,40 90,34 5.904,40 

Rendas - Outros 37.759,00 7,40 33.288,19 6,85 -4.470,81 

Totais 510.243,00 100,00 485.681,68 100,00 -24.561,32 

 

 Quadro 54: Rendimentos de Propriedade. 

 

 

 

     Os Rendimentos de Propriedade incluem os juros de depósitos bancários e as rendas de 

concessão com a EDP.  

     Verifica-se uma diminuição da receita em relação ao previsto em cerca de 25 mil euros. Essa 

variação foi motivada pelo decréscimo da rubrica Dividendos.  Recorde-se que o cálculo da 

previsão da receita é com base na média da receita cobrada nos últimos 24 meses. 
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RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 6.454.921,00 72,75 6.454.921,00 73,13 0,00 

Fundo Social Municipal 552.134,00 6,22 552.134,00 6,26 0,00 

Participação Variável no IRS 254.378,00 2,87 254.378,00 2,88 0,00 

Outras 1.379.426,19 15,55 1.339.651,07 15,18 -39.775,12 

Serviços e Fundos Autónomos 232.237,05 2,62 225.751,94 2,56 -6.485,11 

Totais 8.873.096,24 100,00 8.826.836,01 100,00 -46.260,23 

 

   Quadro 55: Transferências Correntes. 

     A receita de Transferências Correntes é composta essencialmente pelas Transferências do 

Orçamento do Estado, do Instituto de Gestão Financeira da Educação, da Direção Geral dos 

Estabelecimentos de Ensino e do Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Venda de Bens 20.287,00 2,56 31.865,21 6,31 11.578,21 

Serviços 409.271,00 51,67 364.446,57 72,21 -44.824,43 

Rendas 37.633,00 4,75 35.944,59 7,12 -1.688,41 

Outras Receitas Correntes 324.819,00 41,01 72.479,01 14,36 -252.339,99 

Totais 792.010,00 100,00 504.735,38 100,00 -287.274,62 

 

 Quadro 56: Venda de Bens e Serviços Correntes/Outras Receitas Correntes. 

1) Da Venda de Bens e Serviços faz parte a receita proveniente da venda de vinho do 

convento de Ancede, de produtos hortícolas, de artesanato e de livros. 

2) Para a rubrica Serviços releva a receita de Resíduos Sólidos (141.225 euros), Serviços 

Sociais (75.103 euros), Serviços Desportivos (68.798 euros) e Transportes Escolares 

(47.445 euros). 
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3) A rubrica Rendas é constituída pelas rendas de Edifícios, que inclui a receita de Outros 

Edifícios (35.321) e de Habitações (622 euros). 

4) Releva para Outras Receitas Correntes essencialmente a receita proveniente da venda 

de mercadorias e da cedência de trabalhadores, máquinas e viaturas à empresa de 

Águas do Norte, S.A. (45.938 euros), e de compensações de seguros de acidentes de 

trabalho (12.314 euros). 

 

2.3.1.2 - Receita de Capital 

RECEITAS Previsão % Execução % Desvio 

Venda de Bens de Investimento 57.417,00 1,92 257.640,00 12,99 200.223,00 

Transferências de Capital -- 0,00 -- 0,00 -- 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 717.213,00 23,94 717.213,00 36,15 0,00 

Outros 11.250,00 0,38 5.625,00 0,28 -5.625,00 

Projetos Cofinanciados 337.358,73 11,26 177.594,70 8,95 -159.764,03 

Serviços e Fundos Autónomos 24.569,25 0,82 24.566,18 1,24 -3,07 

Administração Local 12.727,42 0,42 0,00 0,00 -12.727,42 

Passivos Financeiros 1.635.877,06 54,59 600.000,00 30,24 -1.035.877,06 

Outras Receitas de Capital 200.005,00 6,67 201.342,11 10,15 1.337,11 

Totais 2.996.417,46 100,00 1.983.980,99 100,00 -1.012.436,47 

 

 Quadro 57: Receita de Capital. 

     Constata-se que a receita arrecadada foi inferior ao previsto em 1.012 mil euros. Este 

resultado surge sobretudo pela não utilização do empréstimo contratado de 2 milhões de euros, 

do qual se utilizou, em 2017,  apenas a quantia de 600 mil euros. 

     O Quadro acima mostra o comportamento de cada uma das componentes da receita de 

capital e o desvio verificado na execução pelo facto de terem sido previstas e não concretizadas, 

como já foi explicado. 
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2.4 - Análise das Despesas 

DESPESAS Valor € % 

Despesas com o Pessoal 4.743.587,85 34,53 

Aquisições de Bens e Serviços 3.467.102,30 25,24 

Juros e Outros Encargos 32.950,81 0,24 

Transferências Correntes 1.095.099,41 7,97 

Subsídios --- 0,00 

Outras Despesas Correntes 52.503,94 0,38 

Despesas Correntes 9.391.244,31 68,37 

Aquisição de Bens de Capital 3.031.149,91 22,07 

Transferências de Capital 632.377,01 4,60 

Ativos Financeiros 256.327,50 1,87 

Passivos Financeiros 363.722,38 2,65 

Outras Despesas de Capital 61.318,46 0,45 

Despesas de Capital 4.344.895,26 31,63 

DESPESAS TOTAIS 13.736.139,57 100,00 

    

  Quadro 58: Estrutura da Despesa. 

     A maior parcela do orçamento é absorvida pelas Despesas com o Pessoal (34,53%), seguida 

da Aquisição de Bens e Serviços (25,24%) e a Aquisição de Bens de Capital (22,07%). 

    De salientar que na Despesa com o Pessoal inclui-se o valor de cerca de 1.220.000 euros 

referente ao pessoal não docente objeto do contrato de transferência de competências da 

educação. 

     As Despesas de Aquisição de Bens dizem respeito entre outros a Combustíveis e 

Lubrificantes, a saber: gasolina, gasóleo, gasóleo de aquecimento e lubrificantes (256.572 

euros); Alimentação (170.718 euros); Matérias-Primas e Subsidiárias (115.735 euros); e Material 

de Transporte (97.732 euros). De referir que em Matérias-Primas e Subsidiárias se incluem 

materiais para as obras por administração direta. 

      

 



    Relatório de Atividades do Município de Baião 2017
  

80 
 

 

    Das Despesas com Aquisições de Serviços destacam-se os Transportes (588.220 euros); 

Iluminação Pública (428.933 euros); Trabalhos Especializados (412.451 euros); Recolha de 

Resíduos Sólidos (261.161 euros); Encargos de Instalações (251.767 euros); Outros Serviços 

(144.983 euros); Locação de Edifícios (103.247 euros); Conservação de Bens (94.370 euros); 

Comunicações, a saber: telemóveis, telefones, internet e correspondência (75.170 euros); 

Seguros (43.976 euros); e Publicidade (44.779 euros).  

1) A rubrica Juros e Outros Encargos refere-se aos juros, comissões e outros encargos 

financeiros dos empréstimos de médio e longo prazo. 

2) As Transferências Correntes englobam as transferências para Instituições sem Fins 

lucrativos (443.418 euros); Famílias (297.584 euros), nomeadamente Programas 

Ocupacionais e Fundo de Solidariedade, Freguesias (181.893 euros), e Associação de 

Municípios (105.494 euros). 

3) As despesas incluídas na rubrica Outras Despesas Correntes estão relacionadas com o 

pagamento do IVA, retenções de impostos, restituições e indemnizações a munícipes por 

acidentes de trabalho. 

4) Na Aquisição de Bens de Capital incluem-se as despesas com Viadutos, Arruamentos e 

Obras Complementares (2.043.470 euros), Recuperação de Edifícios Municipais 

(306.798 euros), Requalificação de Escolas (174.975); Instalações Desportivas e 

Recreativas (179.975 euros) e Material de Transporte (73.653 euros).  

5) As Transferências de Capital são constituídas essencialmente pelas transferências para 

Freguesias (345.344 euros), Instituições sem Fins Lucrativos (185.500 euros), 

Associação de Municípios (72.526 euros) e Famílias – Fundo de Solidariedade (29.006 

euros). 

6) A rubrica Ativos Financeiros é constituída pela realização de capital na empresa Águas 

do Norte, S.A. (169.352 euros) e pelo Fundo de Apoio Municipal (86 975 euros). 

7) Em Passivos Financeiros estão contempladas as amortizações pagas dos empréstimos 

de médio e longo prazo (363.722 euros). 
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2.4.1 - Despesa Corrente 

2.4.1.1 - Despesa Corrente Orçamentada e Executada por Capítulo 

 

DESPESAS Previsão % Execução % Desvio 

Despesas com o Pessoal 4.984.634,93 47,55 4.743.587,85 50,51 -241.047,08 

Aquisições de Bens e Serviços 4.194.245,62 40,01 3.467.102,30 36,92 -727.143,32 

Juros e Outros Encargos 47.076,75 0,45 32.950,81 0,35 -14.125,94 

Transferências Correntes 1.171.036,68 11,17 1.095.099,41 11,66 -75.937,27 

Outras Despesas Correntes 86.449,54 0,82 52.503,94 0,56 -33.945,60 

Despesas Correntes 10.483.443,52 100,00 9.391.244,31 100,00 -1.092.199,21 

 

 Quadro 59: Estrutura da Despesa Corrente. 

 

    Salientamos a Estrutura e a Execução das Despesas Correntes, em que as Despesas com 

Pessoal representam 51% do total das Despesas Correntes, seguidas das Despesas com as 

Aquisições de Bens e Serviços (37%) – Quadro 55, que nos dá pormenores da distribuição das 

Despesas Correntes por capítulos e o contributo de cada um na Despesa Total. 

 

 

2.4.1.2 - Evolução da Despesa Corrente 

No Quadro abaixo apresentado podemos verificar a evolução das despesas correntes nos 

últimos cinco anos. Podemos constatar uma diminuição na despesa corrente total, em relação 

ao ano de 2016, que se reflete principalmente na Aquisição de Bens e Serviços (144.062 

euros). 
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  2013   2014   2015   2016 2017 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Despesas com o 
Pessoal 

5.036.682,97 49,18 4.825.772,01 47,89 4.752.682,69 47,73 4.694.607,09 49,43 4.743.587,85 50,51 

Aquisições de 
Bens e Serviços 

4.308.067,63 42,07 4.195.329,58 41,63 3.900.031,68 39,17 3.611.164,85 38,02 3.467.102,30 36,92 

Juros e Outros 
Encargos 

64.384,83 0,63 56.619,17 0,56 47.699,93 0,48 32.182,17 0,34 32.950,81 0,35 

Transferências 
Correntes 

602.465,36 5,88 959.406,29 9,52 1.151.734,27 11,57 1.058.063,60 11,14 1.095.099,41 11,66 

Subsídios 188.726,17 1,84 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 

Outras Despesas 
Correntes 

40.196,27 0,39 39.739,32 0,39 105.296,20 1,06 102.024,09 1,07 52.503,94 0,56 

TOTAL 10.240.523,23 100,00 10.076.866,37 100,00 9.957.444,77 100,00 9.498.041,80 100,00 9.391.244,31 100,00 

 

 Quadro 60: Evolução da Despesa Corrente. 

2.4.2 - Despesa de Capital 

2.4.2.1 - Despesa de Capital orçamentada e executada por capítulo 

DESPESAS Previsão % Execução % Desvio 

Aquisição de Bens de 
Capital 

3.634.287,37 72,87 3.031.149,91 69,76 -603.137,46 

Transferências de Capital 669.566,98 13,43 632.377,01 14,55 -37.189,97 

Ativos Financeiros 256.327,50 5,14 256.327,50 5,90 0,00 

Passivos Financeiros 365.800,00 7,33 363.722,38 8,37 -2.077,62 

Outras Despesas de Capital 61.318,46 1,23 61.318,46 1,41 0,00 

  4.987.300,31 98,77 4.344.895,26 98,59 -642.405,05 

                     

 Quadro 61: Estrutura da Despesa de Capital. 
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     De referir que a rubrica Transferências de Capital inclui, entre outras, as Transferências 

para as Freguesias (345.344 euros); IPSS’S (82.500 euros); Bombeiros (60.000 euros); 

Entidades Religiosas (27.000 euros) e Associações Culturais (16.000). 

Concluímos do comportamento de cada uma das componentes da Despesa de Capital e o 

desvio verificado na execução, pelo facto de terem sido previstas e não concretizadas (Quadro 

61).  

 

2.4.2.2 - Evolução da Despesa de Capital 

  2013 2014 2015 2016 2017 

DESPESAS Execução % Execução % Execução % Execução % Execução % 

Aquisições de Bens de 
Capital 

3.846.894,72 71,81 2.980.690,29 67,87 1.758.333,02 57,42 2.714.547,00 71,60 3.031.149,91 69,76 

Transferências de 
Capital 

877.844,87 16,39 834.710,77 19,01 590.091,18 19,27 560.323,39 14,78 632.377,01 14,55 

Ativos Financeiros 78.008,00 1,46 106.611,50 2,43 86.975,00 2,84 154.716,00 4,08 256.327,50 5,90 

Passivos Financeiros 554.161,81 10,34 469.695,18 10,70 416.609,50 13,61 361.692,05 9,54 363.722,38 8,37 

Outras despesas de 
Capital 

---  0,00  ---  0,00  209.973,82 6,86 ---  0,00 61.318,46 1,41 

TOTAL 5.356.909,40 100,00 4.391.707,74 100,00 3.061.982,52 100,00 3.791.278,44 100,00 4.344.895,26 100,00 

 

 Quadro 62: Evolução da despesa de Capital. 

    Verifica-se um aumento na Despesa de Capital, em relação a 2016, em cerca de 554 mil 

euros (Quadro 62). 
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2.5 - Análise da Despesa das Grandes Opções do Plano 

    A execução das Grandes Opções do Plano reflete a intervenção municipal, organizado por 

objetivos, projetos, programas, ações, e as intervenções setoriais desenvolvidas pelos diferentes 

pelouros. São partes integrantes deste documento o Mapa de Execução Plurianual de 

Investimentos, e o Mapa de Execução Plurianual de Atividades mais Relevantes. 

    O Quadro 63 abaixo demonstra a estrutura das Grandes Opções do Plano comparando o valor 

executado com o valor orçado. Nele se observa como foram executadas as atividades 

autárquicas e aplicados os recursos financeiros em ações plurianuais. 

     O valor previsto, no ano em análise, para as Grandes Opções do Plano, totaliza 

7.755.807.67euros, com o volume de execução de 6.689.201,64 euros. Pela análise das 

Grandes Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2017, constata-se ainda uma Taxa 

de Execução anual das GOP’s de 86%. 

 

Classificação Funcional das Despesas 

     Neste ponto dar-se-á conta da execução da despesa das Grandes Opções do Plano, por 

funções. Embora sem o sistema de Contabilidade de Custos, o qual nos termos do ponto 2.8.3 

do POCAL se deverá organizar por funções de acordo com o classificador funcional apresentada 

no ponto 10.1 do POCAL, procedeu-se, conforme metodologia apresentada na proposta de 

Orçamento para 2017, à imputação das despesas do PPI e Ações Relevantes por funções. 

 

 

A classificação funcional das despesas permite obter a informação sobre o esforço financeiro 

desenvolvido pela Autarquia, em diversas áreas de intervenção, associando-os a funções 

predeterminadas para a globalidade das despesas públicas. É possível integrar as Despesas do 

Município de Baião na totalidade das Despesas da Administração pública e assim concorrer para 

o cálculo de agregados macroeconómicos.  
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Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 
Financeira 

% 
Peso % 

1. Funções Gerais 727.616,62 642.477,67 88,30 9,60 

1.1.0. Serviços Gerais da Administração 
Pública 

593.304,94 518.839,70 87,45 7,76 

1.1.1. Administração Geral 593.304,94 518.839,70 87,45 7,76 

1.2.0. Segurança e Ordem Públicas 134.311,68 123.637,97 92,05 1,85 

1.2.1. Proteção Civil e luta contra incêndios 134.311,68 123.637,97 92,05 1,85 

2. Funções Sociais 4.203.499,58 3.599.158,44 85,62 53,81 

2.1.0. Educação 1.074.082,68 976.508,04 90,92 14,60 

2.1.1. Ensino não superior 199.528,66 190.546,06 95,50 2,85 

2.1.2. Serviços auxiliares da educação 874.554,02 785.961,98 89,87 11,75 

2.2.0. Saúde 43.096,00 40.351,83 93,63 0,60 

2.2.0. Saúde 37.496,00 36.195,64 96,53 0,54 

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 5.600,00 4.156,19 74,22 0,06 

2.3.0. Segurança e Ações Sociais 799.914,34 684.180,15 85,53 10,23 

2.3.2. Ação Social 799.914,34 684.180,15 85,53 10,23 

2.4.1. Habitação e Serviços Coletivos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. Ordenamento do Território 563.245,00 434.688,88 77,18 6,50 

2.4.3. Saneamento 23.206,09 23.206,09 100,00 0,35 

2.4.4. Abastecimento de Água 172.378,50 172.378,30 100,00 2,58 

2.4.5. Resíduos Sólidos 290.512,81 284.784,38 98,03 4,26 

2.4.6. Proteção Meio Ambiente e C. Natureza 88.392,25 20.440,22 23,12 0,31 

2.5.0. Serv. Culturais, Rec.e Religiosos 1.147.671,91 962.620,55 83,88 14,39 

2.5.1. Cultura 637.070,78 500.212,40 78,52 7,48 

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 396.550,13 375.157,06 94,61 5,61 

2.5.3. Outras Atividades Cívicas e Religiosas 114.051,00 87.251,09 76,50 1,30 

3. Funções Económicas 2.347.995,46 2.021.497,59 86,09 30,22 

3.1.0. Agricultura, Pecu. Sil., Caça e Pesca 68.995,76 53.469,76 77,50 0,80 

3.2.0. Indústria e Energia 178.525,23 62.488,40 35,00 0,93 

3.3.0. Transportes e Comunicações 1.949.717,44 1.783.362,35 91,47 26,66 

3.3.1. Transporte Rodoviários 1.949.717,44 1.783.362,35 91,47 26,66 

3.4.0. Comércio e Turismo 150.757,03 122.177,08 81,04 1,83 

3.4.1. Mercados e Feiras 111.780,63 97.642,25 87,35 1,46 

3.4.2. Turismo 38.976,40 24.534,83 62,95 0,37 
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Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 
Financeira 

% 
Peso % 

4. Outras Funções 476.696,01 426.067,94 89,38 6,37 

4.2.0 Transferências entre Administrações 453.461,43 404.253,36 89,15 6,04 

4.3.0. Diversas não especificadas 23.234,58 21.814,58 93,89 0,33 

Total 7.755.807,67 6.689.201,64 86,25 100,00 

 

 Quadro 63: Grandes Opções do Plano 2017. 

     O Quadro acima desagrega a Despesa Prevista e Executada por funções. Poderá ser 

constatado que mais de metade dessa Despesa foi direcionada para Funções Sociais (54 %); e 

nesta, com ênfase para a Educação (15%); Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos (14%) 

e Ação Social (10%). 

     Nas Funções Económicas constatamos que o investimento é quase todo direcionado para os 

Transportes Rodoviários, Acessibilidades (27 %), e Comércio e Turismo (2%). 

     As Funções Gerais têm um peso de (10 %), e refletem os investimentos em Trabalho 

Temporário, Transferências para os Bombeiros, Equipamento de Transporte, Equipamento 

Administrativo, Equipamento e Software Informático e Outros que poderão ser identificados nos 

documentos de gestão integrados na Prestação de Contas. 

     Por fim, nas outras funções, destaca-se as Transferências para as Freguesias (6 %). O 

Quadro acima mostra de forma inequívoca a diferença entre valores previstos e os efetivamente 

executados e ainda o peso de cada agregado no Orçamento do Município. 

2.6 - Análise da Dívida Direta do Município  

2.6.1 - Evolução do Stock da Dívida de Médio e Longo Prazo 

     Contando com a crescente intervenção social exigida aos municípios, que decorre do 

alargamento das suas competências e atribuições, o conjunto dos objetivos a concretizar é 

exponencialmente maior, recorrendo-se como garantia da promoção dos setores 

socioeconómico, cultural e desportivo, ao endividamento autárquico com recurso ao crédito 

público. O recurso ao crédito constitui uma medida de política económica autorizada e regulada 

por lei e aplicados pelos municípios para alcançar os níveis de investimento considerados 

desejados e aprovados por deliberação das respetivas Assembleias Municipais. 
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Designação 2013 2014 2015 2016 2017 

Empréstimos 
Bancários 

4.807.759,15 4.338.063,97 3.921.454,47 3.759.762,42 3.996.040,04 

Fornecedores 295.895,76 1.567.805,13 1.317.582,01 1.324.487,99 577.114,73  

 

 Quadro 64: Evolução do Stock da Dívida ao Banco e Fornecedores. 

     O saldo em dívida aos Fornecedores de 577.114,73 euros, prende-se por um lado com com 

a contabilização do FAM (Fundo de Apoio Municipal), valor a subscrever em 6 anos, com a 

quantia de 130.462,50 euros. O valor inicial da subscrição foi ajustado para 391.387,50, sofrendo 

uma redução de 217.436,12 euros, conforme artigo 303.º da lei n.º 114/2017, de 29/12 (Lei do 

Orçamento do Estado para 2018). Por outro lado com a aquisição de um terreno no valor de 

60.000,00, a última tranche do pavilhão e logradouro 25.000,00 e a verba restante (361.652,23 

euros) refere-se a faturas referentes a 2017 mas que deram entrada nos serviços do Município 

já em 2018. 

O detalhe do saldo encontra-se no Mapa de Outras Dívidas a Terceiros. 

2.7 - Capacidade de Endividamento  

Apuramento do Limite da Dívida Total 

ENQUADRAMENTO LEGAL (a) 
Média Receita Corrente 3 anos (Cobrança 
Líquida) 11.684.003,82 

150% Limite Dívida Total 17.526.005,73 

      

Notas:      

Lei nº 73/2013 artigo 52º  1 "A dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo as 
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" 
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2017
(1) Limite da dívida total artigo 52º nº1 , da lei 73/2013 17.526.005,74

(2) Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 01-01-2017 6.140.600,00

(3)
SM + AM + SEL + entidades participadas 29.807,00

(4)=(2)+(3) Dívida total 6.170.407,00

(5) Dívidas não orçamentais 1.077.683,00

(6) FAM 434.874,00

(7)=(4)-(5)-(6) Excluindo dívidas não orçamentais (b) 4.657.850,00

(8)=(1)-(7) Margem endividamento total para 2017 12.868.155,74

(9)=(8 x 20%) Margem da dívida disponível em 01-01-2017 (c) 2.573.631,15

2017

(10)
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais e FAM em 31-12-
2017 5.678.125,59

(11)
SM + AM + SEL + entidades participadas 8.315,79

(12)=(10)+(11) Dívida total 5.686.441,38

(13) Dívidas não orçamentais 1.102.149,20

(14) FAM 130.462,50

(15)=(12)-(13)-(14) Excluindo dívidas não orçamentais 4.453.829,68

(16)=(1)-(15) Margem 13.072.176,06

(21)=[(9)-((15)-(7))] Margem da dívida disponível em 31-12-2017 2.777.651,47

Notas:

DÍVIDA TOTAL NO ÍNICIO DO ANO

b) Lei n.º 73/2013, artigo 52.º, n.º 2 "A dívida total de operações orçamentais do município, 
engloba os empréstimos (…), os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas 
de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como 
todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais"

c) Lei n.º 73/2013, artigo 52.º, n.º 3 "sempre que um município: (…) Cumpra o limite previsto 
no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem 
disponível no ínicio de cada um dos exercícios."

DÍVIDA TOTAL NO FIM DO ANO
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2.7.1 - Equilíbrio Orçamental          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 65: Empréstimos existentes à data de entrada em vigor do RFLEI - 1/jan/2014 (art.º 83º do RFLEI) e a partir dessa data. 

 

 

Receita Execução Despesa Execução Poupança Corrente 

Corrente cobrada bruta 11.734.803,45 

Corrente paga 9.391.244,31 

1.885.030,35 Amortizações médias 458.528,79 

Total 9.849.773,10 

 

Quadro 66: Verificação do Equilíbrio Corrente de 2017. 

  

Caracterização do empréstimo Data Data Prazo Anos Anos N.º de Finalidade do Contratado Utilizado Dívida Dívida 

da aprovação de contratação do decorridos Remanescentes registo Data empréstimo em em

pela AM do empréstimo contrato 1 de Janeiro 31 de Dezembro

Médio e longo Prazos

9015002334991 - CGD 25-06-2001 21-08-2001 20 12 8 Isento Isento Intempéries - DL 748.196,85 655.935,94 355.187,90 314.920,06 39.365,01

38 C/2001

9015003292691 - CGD 26-12-2002 14-03-2003 20 10 10 2863 21-02-2003 Financiamento de 308.650,60 308.650,60 202.607,01 184.643,33 18.464,33

Projectos - QCA III

9140013330491 - CGD 21-06-2004 05-07-2004 20 9 11 1310 12-08-2004 Construção de um Pavilhão 765.947,00 765.947,00 538.561,72 494.013,74 44.910,34

Gimnodesportivo e do Arruamento

entre a EM 579 e a EN 304-3 (N)

9015005105991 - CGD 20-11-2006 21-11-2006 20 7 13 2020/06 14-12-2006 Construção de Centros Escolares 1.100.000,00 1.100.000,00 970.798,99 903.010,47 69.462,34

9015008425991 - CGD 26-11-2007 11-12-2007 20 6 14 000041 14-03-2008 Centros Cívicos e Pavimentações 2.500.000,00 2.500.000,00 2.111.378,14 1.973.840,12 140.988,58

9015006380591 - CGD 23-02-2009 08-04-2009 20 4 16 812 09-06-2009 Beneficiação e Reformulação da Ala 450.000,00 380.000,00 206.173,85 195.362,25 12.210,14

Sul e recuperação da Zona envol-

vente do Mosteiro de Ancede

9015006727491 - CGD 22-02-2010 02-03-2010 20 3 17 365/10 16-06-2010 Construção de Centros Escolares 2.500.000,00 680.000,00 450.000,00 563.176,84 33.128,05

Segundo Empréstimo

Total ... 8.372.794,45 6.390.533,54 4.834.707,61 4.628.966,81 358.528,79

Caracterização do empréstimo Data Data Prazo Anos Anos N.º de Finalidade do Contratado Utilizado Dívida Dívida 

da aprovação de contratação do decorridos Remanescentes registo Data empréstimo em em

pela AM do empréstimo contrato 1 de Janeiro 31 de Dezembro

9015005622191 - CGD 30-04-2016 16-05-2016 20 0 20 165/2016 11-08-2016 Intempéries, reparaçãode estradas 2.000.000,00 800.000,00 200.000,00 800.000,00 100.000,00

Total ... 2.000.000,00 800.000,00 200.000,00 800.000,00 100.000,00

Total Geral 10.372.794,45 7.190.533,54 5.034.707,61 5.428.966,81 458.528,79

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS A PARTIR DE  1/jan/2014 (art. 83º do RFLEI)

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2017

Amortização 
Média 

EMPRÉSTIMOS EXISTENTES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO RFLEI - 1/jan/2014 (art. 83º do RFLEI)

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2013

Amortização 
Média 
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3 - Análise Económica e Financeira 

     Importa referir que enquanto a contabilidade orçamental tem por base uma ótica de caixa, 

com base em recebimentos e pagamentos, a contabilidade patrimonial tem por base uma ótica 

económica de proveitos e custos, com destaque para o princípio contabilistico da especialização 

(ou do acréscimo). Segundo este princípio os proveitos e os custos são reconhecidos quando 

obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-

se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem. 

     Esta análise será completada pelo Anexo às Demontrações Financeiras. 

 

3.1 - Análise Económica 

     A análise económica tem por base o mapa da demonstração de resultados que faz parte da 

prestação de contas e que nos dá a informação de desempenho do Município. 

     A Demonstração de Resultados apresenta um valor total de proveitos de 13.594.624 euros, 

os quais apresentam um decréscimo em relação ao ano anterior de 223.634 euros. 

     Relativamente aos custos, do ano de 2017, estes registaram um montante total de 12.875.431 

euros, que representam um decréscimo, em relação ao ano anterior de 576.537 euros.  

 

3.2 - Análise Financeira 

     A informação financeira tem por suporte o Balanço, que também faz parte da prestação de 

contas, e apresenta os ativos, passivos e os fundos próprios do Município, nesta data. 

     Analisando o Ativo, constata-se um montante de Imobilizado Bruto no total de 97.179.389 

euros, ascendendo as amortizações e provisões acumuladas a um valor de 34.506.736 euros, 

que resulta num Imobilizado líquido de 62.672.653 euros.  

     No que se refere ao Ativo Circulante, que compreende essencialmente o valor de matérias 

primas e mercadorias, registou-se um valor inferior ao ano de 2016 em 14.339 euros.  

     No que concerne aos Fundos Próprios verificou-se um aumento de 719.193 euros que resulta 

de um resultado líquido positivo no valor de  719.193 euros. 

     Relativamente ao Passivo realça-se um decréscimo nas Dívidas a Terceiros no montante de 

462.474 euros. 

     Verifica-se ainda a anulação das provisões para riscos e encargos, relacionadas com o 

recebimento da última tranche do empréstimo à Associação Desportiva de Baião. 
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3.3 - Indicadores Económico-Financeiros 

 

3.3.1 - Prazo médio dos pagamentos 

     O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2017, manteve-se em 21 dias. 

 

3.3.2 - Rácio de Autonomia Financeira 

     Serve para medir a capacidade de autofinanciamento, isto é, a proporção dos ativos que são 

financiados com capital próprio. Quanto  mais elevado for este rácio. Maior será a estabilidade 

financeira. 

     A Fórmula utilizada foi : Fundos Próprios/Ativo Líquido 

     Verifica-se então que no ano de 2017 de situou nos 72% e no ano 2016 ficou em 69%. 

     Quer isto dizer que o recurso a crédito de terceiros tem vindo a diminuir. 

 

4 - Aplicação do resultado Líquido do Exercício 

     A aplicação do Resultado Líquido do Exercício é aprovada pelo órgão executivo mediante 

proposta fundamentada do órgão executivo, conforme dispõe o ponto 2.7.3.1 do Pocal.  

     Nesse sentido propõe-se transferir o resultado líquido de 2017, no montante de 719.192,82 

euros, da seguinte forma:  

- 5% para Reservas Legais (35.959,64 euros); 

- Restante para Resultados transitados (683.233,18 euros).  
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