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1.1. Gabinete de Proteção Civil, Segurança e 

Defesa da Floresta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Gabinete de Proteção Civil, Segurança e 

Defesa da Floresta tem como atribuição

executar e coordenar a política municipal 

de Proteção Civil, nomeadamente na 

prevenção, resposta e recuperação de 

acidentes graves e catástrofes, 

promovendo a proteção e o socorro das 

populações, dos bens, do património e do 

ambiente no concelho. 

 

Por forma a manter a biodiversidade dos 

nossos ecossistemas e diminuir o risco de 

ocorrência de incêndios florestais, foram 

missões concretizadas por este sector, 

durante o ano 2018, a aplicação de várias 

medidas para uma correta gestão das 

áreas florestais e a sensibilização dos 

munícipes para a importância da limpeza 

dos seus terrenos. 
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 As ações no âmbito da proteção civil e gestão florestal durante o ano 2018 foram as seguintes: 

 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO  

 

Elaboração, aprovação e implementação do Plano Operacional Municipal (POM) 2018 e cartografia de 

apoio à decisão; 

 

Elaboração e submissão para aprovação pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta, as regras 

para lançamento de fogo de artifício; 

 

 

GESTÃO ESTRATGICA DE COMBUSTÍVEIS e MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS 

FLORESTAIS 

 

 

- Construção de 1 ponto de água no âmbito da rede municipal de pontos de água e do Plano Municipal del

de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

 

 

- Execução de 60,91 km de faixas de gestão de combustíveis adjacentes à rede viária 

municipal (44,08 hectares); 

 

 

- Execução de faixas de gestão de combustíveis (100 metros) de proteção às zonas industriais de 

Campelo e de Eiriz (18,07 hectares); 

 

 

- Beneficiação de 35km da Rede Viária Florestal; 

 

 

- Limpeza de outras bermas e taludes de Estradas e Caminhos Florestais; 

 

 

- Realização de 2 reuniões da Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 

 

 

- Realização de ações de fogo controlado, no âmbito do Plano Intermunicipal de Fogo 

Controlado para a Serra da Aboboreira (75,5 hectares intervencionados); 

 

 

- Realização de ações de fogo controlado para implementação da Rede Primária de Faixas 

de Gestão de Combustíveis na Serra do Marão, no âmbito do Plano de Fogo Controlado 

para a Serra do Marão e da Candidatura da CIM-TS, apoiada pelo POSEUR, (execução de 

11,46 hectares de gestão de combustíveis e 85 hectares de fogo controlado); 

 

 

- Implementação de Faixas de Interrupção de Combustíveis integrante da Rede Primária de 

Faixas de Gestão de Combustíveis (Candidatura apoiada pelo Fundo Florestal Permanente) 

na Serra da Aboboreira e de Matos (41,5 hectares executados): 
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EDUCAÇÂO E SENSIBILIZAÇÂO DA POPULAÇÂO e VIGILÂNCIA FLORESTAL  

 

- 20 sessões de esclarecimento e sensibilização (conjuntamente com Bombeiros e GNR) 

para a gestão de combustíveis em torno de edifícios e de aglomerados populacionais; 

 

- 2 ações de sensibilização prática para a correta realização de queimas e queimadas; 

 

 

- 4 ações de sensibilização, com alunos do 1º ciclo, no Agrupamento de Escolas do Vale do 

Ovil, sobre a importância das árvores nos Ecossistemas; 

 

 

 

- 1 ação de sensibilização, com alunos dos 3 Agrupamentos de Escolas, com recolha de 

bolotas para produção de Carvalho alvarinho; 

 

 

- visitas guiadas ao Carvalhal de Reixela com 2 turmas dos Agrupamentos de Escolas do 

Concelho; 

 

 

- realização da 8ª Edição do “Dia Verde do Município” com distribuição à população e 

plantação de 3400 árvores de espécies autóctones (carvalhos, castanheiros, e Sobreiros) e 

realização de ação de plantação efetuada por alunos do Agrupamento de Escolas de Eiriz; 

 

 

- realização da campanha de Vigilância Florestal “Patrulha Baião”, em parceria com o IPDJ, 

envolvendo 60 jovens do Concelho de Baião. 

 

 

 

SERVIÇO DE CAPTURA E TRATAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES  

 

- Em 2018 foram analisados 41 requerimentos de captura de animais errantes, 12 deles 

foram finalizados e 29 ficaram pendentes 

 

Alguns dos pendentes estão relacionados com a impossibilidade de captura dos animais, 

com a fuga ocorrida durante a captura, ou, com o não avistamento dos mesmos, apesar dos 

esforços encetados pelas equipas de captura 

 

 

- A maioria dos processos pendentes deve-se à impossibilidade do Centro de Recolha Oficial 

(CRO) de Vila Real receber canídeos, em virtude de estarem com a lotação esgotada. 

 

 

- Foram efetuados contactos com o Centro de Bem Estar de Marco de Canaveses no sentido 

de verificar a possibilidade de receberem alguns canídeos, no entanto, também o espaço 

disponível desta entidade se encontrava lotado. 
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- Em 11 de dezembro levou-se a cabo a transição dos canídeos para o Abrigo/Canil no 

Folgueirão, ficando o “Local de Transição” destinado apenas a quarentenas e canídeos 

potencialmente perigosos. 

 

 

- Das capturas efetuadas durante todo ano, após observação pelo médico veterinário 

municipal ou pelo médico veterinário do Centro Veterinário de Baião, 2 canídeos foram 

eutanasiados devido às lesões apresentadas e 12 (cães e gatos) foram recolhidos já 

cadáveres e sem identificação de detentor e 1 canídeo adulto e 4 bebés tiveram uma morte 

natural. Ainda foi capturado um canídeo que se encontrava perdido, mas que possuía chip, 

sendo posteriormente devolvido ao seu detentor. 

 

 

- No final de 2018 encontravam-se no Abrigo/Canil 34 canídeos (adultos e bebés) e no “Local 

de Transição” 9 canídeos, sendo que 22 adultos estão disponíveis para adoção, pois 

encontram-se castrados e chipados. A divulgação das disponibilidades para adoção está a 

ser efetuada pela Associação “Amor Animal” de Baião, assim como através de comunicação 

informal pelos serviços da autarquia. 

 

 

OUTRAS AÇÕES  

- Elaboração de plano de evacuação, sessão de formação da população e realização de 

simulacro, no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, na Aldeia de 

Almofrela; 

 

 

- Participação com a DRAP-Norte e a REFCAST – Sociedade Portuguesa da Castanha no 

Programa de Luta Biológica contra a Vespa das Galhas do Castanheiro com realização de 5 

largadas de parasitóide; 

 

 

- Receção de comunicação, registo georreferenciado e extermínio de 280 ninhos de Vespa 

velutina (asiática); 

 

 

- Vistoria, conjuntamente com a GNR e Bombeiros, a 24 locais de lançamento de fogo de 

artifício e emissão da competente autorização Municipal; 

 

 

- Presença, prestando apoio técnico à decisão, em posto de Comando de 5 incêndios rurais; 

 

 

- Apoio e acompanhamento da GNR/SEPNA na fiscalização do cumprimento de gestão de 

combustíveis em torno de edifícios; 

 

 

- Elaboração de 127 processos, com verificação técnica e notificação de proprietários para 
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realização de Gestão de combustíveis (limpeza) de 50 metros em torno de edificações; 

 

- Tomada de conhecimento da realização e sensibilização em 316 queimas de sobrantes de 

Munícipes;  

 

 

- Elaboração de 2 processos de licenciamento de queimadas; 

 

 

- Levantamento georreferenciado de áreas ardidas em incêndios rurais de dimensão superior 

a 1 hectare; 

 

 

- Análise e emissão de parecer técnico em 32 processos de edificação em solo rural; 

 

 

- Atendimento/esclarecimento presencial e telefónico de 571 Munícipes. 

 

 

- Análise e emissão de parecer técnico em 32 processos de edificação em solo rural; 

 

 

- Atendimento/esclarecimento presencial e telefónico de 571 Munícipes. 
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1.2. Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É inquestionável o valor da educação para a vida

humana em todas as suas vertentes. Podemos 

mesmo afirmar que a Educação é o cerne do 

desenvolvimento da pessoa humana e da sua 

vivência em sociedade. 

Consciente desta importância capital, a ação do 

município tem vindo a privilegiar esta área, 

desenvolvendo os melhores esforços em todas as 

atribuições que lhe foram sendo transferidas no 

gradual processo de descentralização, desde a 

gestão do parque escolar, manutenção e 

equipamento dos edifícios escolares, refeições e 

transportes escolares, pessoal não docente, 

componente de apoio à família na educação pré-

escolar, gestão dos apoios à Ação Escolar até à 

dinamização do Conselho Municipal de Educação.

Este órgão tem tido um papel relevante na 

articulação de decisões que promovam um 

ajustamento do sistema educativo às 

necessidades locais. Concretamente em 2018, e 

no âmbito do Projeto Educativo Concelhio, o 

Conselho Municipal de Educação apreciou e 

acompanhou a sua implementação e o trabalho 

de preparação do Plano Integrador e Inovador do 

Combate ao Insucesso Escolar, no âmbito do 

Aviso NORTE 66-2016-29, coordenado pela 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. 
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Em 2018, o Pelouro da Educação geriu as competências nos domínios que lhe estão atribuídos, 

desde a gestão do parque escolar, manutenção e equipamento dos edifícios escolares, refeições e 

transportes escolares, pessoal não docente, componente de apoio à família na educação pré-escolar, 

gestão dos apoios à Ação Escolar até à dinamização do Conselho Municipal de Educação.  

Várias foram as iniciativas levadas a cabo pelo Pelouro da Educação, das quais se destacam as 

seguintes:  

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES 

Em 2018, através da equipa de administração direta foram efetuadas diversas obras de intervenção e 

manutenção nos edifícios escolares e seus equipamentos, cuja ação se estima em 24.000,00€. 

APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS BÁSICAS E JARDINS DE INFÂNCIA 

O Município atribui anualmente o montante destinado a apoiar o funcionamento das escolas e dos 

jardins de infância para as modalidades de aquecimento (250,00€ / sala) e para expediente e limpeza (225€ 

/ sala), totalizando 11.850,00€.  

Expediente e limpeza: 

Agrupamento de Eiriz 3.375,00€ 

Agrupamento Vale de Ovil 2.700,00€ 

Agrupamento Sudeste de Baião 4.275,00€ 

Total 10.350,00€ 

 

Aquecimento: 

Agrupamento de Eiriz 250,00€ 

Agrupamento Sudeste de Baião 1.250,00€ 

Total 1.500,00€ 

 

 

APOIO AO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DOS AGRUPAMENTOS 

O Município atribui, desde o ano letivo de 2009/2010, um subsídio anual aos Agrupamentos para 

apoio ao desenvolvimento das atividades escolares inscritas nos planos anuais de atividade, no valor total 

de 3.000,00€. 
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REFEIÇÕES ESCOLARES 

 

Em 2018, no âmbito do programa para a generalização das refeições escolares, foram confecionadas 

e distribuídas pelas empresas UNISELF (Agrupamento Vale de Ovil e Agrupamento de Eiriz) e ICA (Agru-

pamento Sudeste de Baião) 121.626 refeições para as crianças da educação pré-escolar e alunos do ensi-

no básico do 1.º Ciclo, no valor de 168.212,76€. 

 

No mesmo ano, estavam matriculadas 738 crianças, entre Jardins de Infância e 1º Ciclo do EB, e 

destas 699 usufruíam do serviço de refeições escolares, o que representa 95% da população escolar destes 

graus de educação e ensino. 

Procedeu-se, novamente, à celebração de Acordo de colaboração com o Centro de Convívio e 

Apoio a Juventude e Idosos de Santa Leocádia (CECAJUVI) para a cedência de espaços e equipamen-

tos, representando um investimento de 30.902,40€, e 41.760 refeições confecionadas e com a Casa do 

Lavrador, pertença da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro (ACRSCD), representan-

do 33.091,32€ de investimento, e 44.718 refeições confecionadas. A completar as cozinhas de apoio, tive-

mos a Casa de Chavães, propriedade do Município, em funcionamento até ao mês de junho, tendo sido 

confecionadas para o Agrupamento de Escolas Vale de Ovil pela empresa UNISELF 35.148 refeições, com 

um investimento de 26.009,52€.  

Desde o início do ano letivo de 2018/2019 que as refeições para as crianças do JI do Pranhô e alunos 

do Centro Escolar de Campelo são confecionadas nas instalações da Escola Básica e Secundária de Baião, 

tendo o Município estabelecido um Protocolo com a DGEstE.  

 

PROGRAMA DE FRUTA ESCOLAR 

 

Este Programa consiste na distribuição de fruta escolar aos alunos do 1.º CEB, duas vezes por 

semana, de forma variada, alternando entre as seis espécies de fruta disponíveis. O Programa foi sujeito a 

uma candidatura anual submetida para aprovação do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, 

conforme a Portaria n.º 1242/2009, de 12 de outubro, abrangendo a totalidade dos alunos. Em 2018, foram 

abrangidos 598 alunos, cujo investimento se cifrou em 4.857,15 €. 

Desde o início do ano letivo de 2018/2019, este programa foi alargado às crianças do pré-escolar, 

tendo sido abrangidas 129 crianças com um investimento de 285,90€.  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

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

para as vertentes das Refeições escolares no 1.º CEB e da Componente de Apoio à Família (CAF) no Pré-

escolar, com a alimentação mais o prolongamento de horário, envolvendo: 
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 1º Ciclo – 233 alunos usufruem de isenção (1º Escalão) e 147 alunos estão posicionados no 2º 

escalão (apoio em 50% no valor da refeição), totalizando 563 alunos, que se traduz em 67% 

alunos apoiados. 

 Pré-Escolar: 1º Escalão – 52 crianças | 2º Escalão – 34 crianças | 3º Escalão – 23 crianças | 4º 

Escalão – 14 crianças | 5º Escalão – 3 crianças | 6º Escalão – 12 crianças. Verifica-se que 80% 

crianças estão posicionadas entre o 1º e o 3º escalão, cuja mensalidade (alimentação e 

prolongamento de horário) está entre os valores de 11,60€ (1º escalão) e 21,69€ (3º escalão).   

 

TRANSPORTES ESCOLARES 

 

Em 2018, diariamente, garantiu-se o transporte escolar a 432 alunos do 1.º CEB dos 598 matricula-

dos, que corresponde a 72% dos alunos matriculados neste ciclo de ensino e representou um investimento 

de 212.128,84€ (que inclui as transferências para as Juntas de Freguesia, com quem se estabeleceram 

Contratos Interadministrativos, compensações às carreiras e passes escolares), com um custo por aluno de 

491€. 

Igualmente foi garantido o transporte de 1090 alunos do ensino básico (2º e 3º CEB) e secundário, 

correspondendo um investimento de 327.173,47€, representando um custo por aluno de 300,15€.  

O total do investimento em transporte escolar ascende a 539 302,31€.  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

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

acompanhou a implementação do Projeto Educativo Concelhio, com a tomada de conhecimento das 

atividades desenvolvidas no ano letivo de 2017/2018, 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. Foi realizada uma reunião 

ordinária, a 16 de julho. 

CONSELHOS GERAIS DOS AGRUPAMENTOS 

 

Durante o ano de 2018, os representantes do Município estiveram presentes em 12 sessões de 

trabalho nos três Agrupamentos de Escolas.  

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 do Contrato de Execução nº 241/2009, entre o Ministério da Educação e a Câmara Munici-

pal a despesa com pessoal não docente foi de 1.270.053,42€. [inclui 1º, 2º e 3º Ciclo; pessoal não docente 

sem funções letivas e pré-escolar]. 
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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 alunos do ensino Secundário regular e profissional, dos agru-

pamentos de escolas, assim como os alunos que demonstraram competências sociais relevantes, cujo in-

vestimento foi de 2.950,00€. A entrega dos prémios relativos ao ano letivo de 2016/2017 ocorreu a 01 de 

junho.  

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS COM AS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA 

 

 Comemoração do Dia Mundial da Criança – 01 de junho - espetáculo de circo proporcionado a 

1050 crianças do Concelho, da rede pública e rede solidária da educação pré-escolar e 1º ciclo do 

ensino básico.  

 

 Palestra “Cancro com Humor”, dia 04 de fevereiro com a participação da Marine Antunes. 

 

 Abertura do Ano Escolar – 13 de setembro – com o desenvolvimento das seguintes temáticas:  

- Pessoal Docente – “Projeto Educativo e Autonomia e Flexibilidade Curricular” – 178 presenças;  

- Pessoal Não Docente – “Mediação de Conflitos em Contexto Escolar” – 81 participantes. 

Esta iniciativa para o Pessoal Docente foi complementada, durante a tarde, com uma visita à 

Fundação Eça de Queirós.  

 Apresentação do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) aos 

Agrupamentos Escolares, no dia 09 de julho. 

 Apresentação do novo sistema de informação “Escola 360º”, – a cargo da Subdiretora Geral da 

Direção Geral de Estatística de Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência Dr.ª 

Teresa Evaristo, no dia 13 de julho.  

 

 Projeto Educativo Concelhio, destacam-se, entre outras atividades: 

 

 Projeto “Aprender Com e A Cavalo”, abrangendo todos os 152 alunos do 4º ano de 

escolaridade que, durante o mês de junho, puderam fazer a experiência de andar a cavalo, bem 

como usufruir dos espaços do Centro Hípico. Também foram proporcionadas aulas de 

hipoterapia aos alunos da Unidade de Ensino Estruturado – Unidade de Autismo do 

Agrupamento Vale de Ovil e alunos com Necessidades Educativas Especiais do Agrupamento 

de Eiriz, 17 e 6 alunos, respetivamente. 
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 Referencial da Educação para a Promoção da Segurança, Defesa e Paz (IDN): foi levada a 

cabo uma exposição “Baião pela Paz - Memórias da Minha Família”, inaugurada no dia 25 de 

abril. Esta exposição percorreu os 3 Agrupamentos Escolares.    

 Formação de Suporte Básico de Vida. Formações articuladas com as Corporações de 

Bombeiros Voluntários de Baião e de Santa Marinha do Zêzere, em parceria com o Centro de 

Saúde de Baião e com o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Destaque para o Dia 

Internacional do Enfermeiro, comemorado a 10 de maio. Estas formações foram frequentadas 

por cerca de 160 participantes, abrangendo alunos do 3º Ciclo e do Ensino Secundário.  

 Ação de Formação “Higiene e Segurança Alimentar”, para os Assistentes Operacionais dos 

AE Vale de Ovil e de Eiriz. 

 Formação Financeira “Todos Contam”, realizada no dia 30 de outubro, envolvendo 172 

alunos dos Agrupamentos de Escolas. Esta ação contou com a presença de representantes do 

BdP, Comissão de Valores Mobiliários e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de 

Pensões. Para enquadrar esta ação foi realizado uma representação teatral. 

 Ambiente:  

- Galardão Bandeiras Eco-Escolas: há doze anos que o Município é parceiro neste projeto, 

envolvendo alunos e professores dos 3 Agrupamentos de Escolas 

- Participação nas reuniões dos Conselhos Eco-Escolas dos Agrupamentos Escolares 

- Dia Verde do Município, cuja ação se realizou no dia 5 de dezembro, com a participação de 35 

alunos e 5 professores. 
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1.3. Assuntos Sociais, Apoio ao 

Emigrante e ao Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A base de um estado social é o seu bem-estar e a 

garantia de que todos os seus cidadãos têm aces-

so aos serviços públicos e a proteção social. 

O Pelouro dos Assuntos Sociais da Câmara Muni-

cipal de Baião tem como função implementar 

políticas integradoras e de apoio aos cidadãos 

mais desfavorecidos, promovendo a inclusão e a 

coesão social.  

Nesse sentido, o pelouro coloca ao dispor dos 

cidadãos o Gabinete de Apoio à Família (GAF), 

que presta serviços e informações nos domínios 

do apoio psicológico, social e jurídico.  

São também promovidos por este Serviço quatro 

eventos anuais, três destinados às populações de 

terceira idade, a saber a Festa de Natal Sénior, o 

Passeio Sénior e o Viver Baião e um destinado à 

comunidade em geral, alusivo à comemoração do 

Dia Internacional da Mulher.  

O Serviço é também responsável por dinamizar o 

Conselho Local de Ação Social de Baião, bem 

como os Centros de Relação Comunitária de Viariz 

e Tresouras. Para além disso, compete-lhe ainda a 

promoção, execução e avaliação de projetos de 

fomento de habitação social e cooperativa, bem 

como, representar a Câmara Municipal de Baião 

nas suas relações com a Administração Central, 

com outras Autarquias ou Entidades Públicas ou 

Privadas, nos domínios da intervenção social. 

O campus social do município, integra ainda duas 

estruturas de apoio ao munícipe, o Gabinete de 

Apoio ao Emigrante, que representa um auxílio 

aos baionenses emigrantes e aos que pretendem 

emigrar, e o Centro de Informação Autárquica ao 

Consumidor, que constitui uma solução de 

proximidade e de apoio gratuito ao consumidor. 
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Apresentam-se, de seguida e de forma sucinta, os principais resultados alcançados em todos os 

domínios de intervenção do sector dos assuntos sociais, traduzidos, sempre que possível, em números e 

em valores objetivos. 

 

. INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 

 

Gabinete de Apoio à família (GAF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Psicoterapia de Apoio
•Terapia Familiar
•Apoio Psicológico em Crise

Apoio Psicológico

•Programa Linha Amiga
•Programa Fundo Social de Baião
•Programa Via verde Família:                                                     

✓ Ação Social Escolar                                      
✓ Adesão a Tarifários Sociais e Especiais no 
Abastecimento Água                                                                 
✓ Centro de Recursos do GAF (Cedência de de 
Equipamento e Mobiliário Doméstico e cedência 
de equipamento médico)                                                          
✓ Loja Social,                                                               
✓ Encaminhamento e Integração em RSI                    
✓ Encaminhamento e Integração em Programas 
Alimentares                                                                               
✓ Outros domínios

Apoio Social

• Informação e OrientaçãoApoio Jurídico
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Atividade global do GAF por valência 

 

Valência/Serviço Processos 

instruídos 

Programas / Respostas em curso Total diligências 

técnicas efetuadas 

Encaminhamen-
to Jurídico 

 

13  Informação e Orientação 15 

 
Apoio Psicológico 79 

Psicoterapia de Apoio 

Terapia familiar 
215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio Social 

16 Programa Linha Amiga 33 

77 Programa Fundo Social 208 

188 Programa Via Verde Família:  

 

 

 

 

250 

18 . Ação Social Escolar 

34 . Adesão a Tarifários Sociais e Especiais no 
Abastecimento Água 

34 (21 + 13) . Centro de Recursos do GAF (Cedência de 
Equipamento e Mobiliário Doméstico e cedência de 
equipamento médico) 

64 . Loja Social 

4 . Encaminhamento e Integração em RSI 

0 . Encaminhamento e Integração em Programas 
Alimentares 

34 . Outros Domínios  

TOTAL         373  721 

 
 

Taxa de Execução Global das Solicitações ao GAF 
 

 

Valência/Serviço Nº Total de Solicitações 

 

                          Desfecho 

Satisfeitas Arquivadas Pendentes 

Encaminhamen-
to Jurídico 

 

 13 13 0 0 

 
Apoio Psicológico 

79 75 4 0 

 
 
 
 

Apoio Social 

16  

“Linha Amiga” 

10 0 6 

77  

“Fundo Social de Baião” 

28 25 24 

188 
 “Via Verde Família” 

154 15 19 

 
TOTAL 

 
373 

 
280 

 (75%) 

 
44 

(12%) 

 
49 

(13%) 
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 Foram efetuadas 87 visitas domiciliárias no âmbitos dos programas “Linha Amiga”, “Fundo 

Social de Baião” e “Via Verde Família”. 

 
 . EVENTOS DE CONVÍVIO E ANIMAÇÃO SOCIAL  

 

ATIVIDADE Nº de PARTICIPANTES 

“VIVER BAIÃO 2018” 

(5 de julho na Casa de Juventude de Chavães) 

309 

PASSEIO SÉNIOR 

(4 e 5 de Setembro -Santuário de Santa Luzia -Viana do Castelo, 

Santuário do Sameiro-Braga, Santuário da Penha -Guimarães) 

 

1348 

FESTA DE NATAL SÉNIOR 

(entre 9 e 16 de dezembro) 

1090 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

(3 de março no Pavilhão Multiusos de Baião) 

800 

(+100 artistas baionenses) 

 

 

. INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NA ÁREA DA  

SAÚDE 

 

 Atendimentos  
efetuados 
 em 2018 

 

 

Variação  
relativamente  

a 2017 
 

Atendimentos efe-
tuados  

entre 2006 e 2018 
 

Número de vacinas 
administradas em 

2018 

5 780 + 47 74 608 184 

 
 

 . HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL 

 
Localização e Tipologia 

 Fogos de Habitação  
Social 

 

Regime de Ocupação  

Tipo de Contrato 

de 

Arrendamento 

 

Tipologia da Família 

Localização Tipologia Vago Arrendado Tipo Nº de 

Elementos 

Campêlo T4 (3) 2* 1 Renda apoiada 1 Família nuclear 

c/ filhos 

4 

 

 

Loivos do 

Monte 

T1 0 1 Renda apoiada 1 isolado 1 

 

T1 

 

0 

 

1 

 

Renda apoiada 

família 

monoparental 

feminina c/ 1 filho 

 

2 

T2 0 1 Renda apoiada 1 família nuclear 

c/ filhos 

4 

TOTAL    6      2*             4                4          11 

                   *Não reúnem condições de habitabilidade para serem atribuídas em concurso a munícipes mais vulneráveis sem intervenção de melhoramento. 
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 Ações e Operações tendentes à Reabilitação dos Fogos de Habitação Social Municipal 

 

Candidatura de Eficiência Energética - Aviso Norte 04201704 - Norte 2020 - Implementação de 

Medidas de Eficiência Energética no Bairro Francisco Sá Carneiro- Campelo, às Habitações sociais nº10, 15 

e 21, foi aprovada. 

 

 Nova Geração de Políticas de Habitação – 1º Direito – atividades preparatórias 

Alguns elementos do sector dos Assuntos Sociais do município participaram numa formação, um 

seminário e duas reuniões técnicas de trabalho no âmbito desta temática. 

 

 . INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOCIAL 

 

 Apoios às IPSS 

 

Atividade IPSS Valor do apoio 

 
Atribuição de Apoios Autárquicos às 

IPSS's para a prossecução dos projetos 

aprovados em Rede Social 

 
 

Ober 

Centro Social de Santa Cruz do 

Douro 

Adegril 

Santa Casa da Misericórdia de Baião 

 

 

92.683,70€ 

 

Centros de Relação Comunitária 

 

Os dois Centros de Relação Comunitária já em funcionamento são o de Viariz e Tresouras, com 20 

e 15 utentes respetivamente. As obras do Centro de Relação Comunitária de Frende estão já concluídas, 

encontrando-se numa fase de equipamento. 
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 . CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE BAIÃO (CLASB) 

 

 Foram realizadas 20 reuniões deste Conselho a nível dos diferentes órgãos, sendo as atividades 

desenvolvidas apresentadas no quadro seguinte. 

 

Órgão Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgão plenário do CLASB 

- Aprovação Relatório atividades de 2017; 

- Aprovação do Plano de Plano de Ação "Mais Baião para Todos - 2018"; 

- Apresentação relatório de Assiduidade dos parceiros do CLAS, nos 

últimos 3 anos e exclusão dos que deixaram de cumprir o Regulamento 

de Presenças; 

- Aprovação da Constituição Grupo Trabalho temático para organização 

Fórum Social e designação dos seus membros; 

- Aprovação e Constituição de um Grupo de Trabalho Temático para as 

Questões dos Idosos e Adultos Dependentes; 

- Aprovação da Revisão do Regulamento Interno; 

- Atualização dos Parceiros que integram CLASB; 

- Eleição das entidades que integram Núcleo Executivo; 

- Plano Ação do CLDS 3G “integrar Baião” - aprovação alterações; 

- Relatório de Execução Anual do CLDS 3G; 

- Emissão Parecer criação Lar Residencial para Deficientes; 

- Organização e Promoção da iniciativa “FORUM BAIAO SOCIAL 2018”; 

- Promoção de Sessões de Formação Financeira no âmbito do -Projeto 

“Todos Contam” (Plano Nacional de Formação Financeira) 

- Avaliação da Rede Social Baião- Questionário on line. 

- Monitorização da execução do Plano de Desenvolvimento Social 2014-

2020 (PDS-2014-2020) 

 

 

 

Núcleo Executivo do CLASB 

- Elaboração da Proposta de Plano de Ação anual;  

- Preenchimento dados do questionário no âmbito da ENIPSSA  

- Monitorização Plano Ação do CLDS 3G “Integrar Baião”  

- Monitorização do Grupo de Trabalho criado.  

- Monitorização do Plano de Ação Anual  

- Divulgação Newsletter da Plataforma Supraconcelhia do Tâ-

mega  
 

Grupo de Trabalho Temático 

“FORUM Baião Social 2018” 

- Organização e promoção da iniciativa FORUM BAIAO SOCIAL 

2018 (Conferência e Mostra Social das entidades parceiras)  

 

 

 

 

 



 

21 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2018 

 . FÓRUM SOCIAL DE BAIÃO 

  

 Decorreu no dia 18 de Dezembro de 2018, no auditório da Escola Secundária de Baião, e constou de 

uma conferência sob o tema: “Família, Infância e Envelhecimento: Desafios às políticas e às práticas 

sociais”, em que participaram 155 pessoas e de uma mostra das 10 entidades participantes - Câmara 

Municipal – CAMPUS SOCIAL, Santa Casa da Misericórdia de Baião, OBER, CECAJUVI, ADEGRIL, Centro 

Social Santa Cruz Douro, Associação Empresarial de Baião, CPCJ de Baião, Associação Trabalhadores 

Câmara Municipal de Baião e IEFP – GIP. Houve ainda lugar à apresentação de dois vídeos temáticos - 

Infância e Juventude e Envelhecimento) sobre valências/respostas sociais do Concelho e ainda à 

celebração de um acordo de colaboração institucional de um grupo de trabalho para as questões dos idosos 

e adultos dependentes entre as seguintes 9 entidades: Câmara Municipal, Centro Distrital do Porto – 

Instituto da Segurança Social, IP., CECAJUVI, Centro Social de Santa Cruz do Douro, OBER, Santa Casa 

da Misericórdia de Baião, Junta de freguesia de Santa Marinha do Zêzere, União de Freguesias de Ancede 

e Ribadouro e União de freguesias de Campelo e Ovil. 

 

 . ACTIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PARCERIA DE ÂMBITO CONCELHIO 

    

   CPCJ de Baião 

 Foram realizadas durante o ano 2018 44 reuniões com esta comissão, 6 com a sua comissão 

alargada, 27 com a comissão restrita e 11 reuniões técnicas com o Ministério Público. As principais 

atividades desenvolvidas  

 

Órgão Atividade 

 

 

 

 

 

Comissão Alargada 

 

 

 

- Assegurar a promoção do mês de Prevenção Maus Tratos Contra Crianças e 

Jovens – abril 

- Promoção da Participação na Universidade Júnior – 11 crianças e jovens 

- Elaboração dos Calendários e Postais de Natal 2018 

- Elaboração das atas das reuniões realizadas 

- Elaboração e Aprovação do PA 2018 

- Elaboração e Aprovação do Relatório Atividades 

- Coorganização do Fórum Baião Social 2018 

- Planificação de formação às famílias em acompanhamento, em articulação 

CLDS (3 formações realizadas – total abrangidas 30 famílias); 

- Promoção de ações de sensibilização às famílias (3 ações, 100 famílias 

abrangidas) 
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Comissão restrita 

- Elaboração das atas das reuniões 

- Organização Processual 

- Gestão e Acompanhamento de 34 processos familiares; 

- Gestão do Fundo de Maneio 

- Participação em Formação Específica, promovida pela Comissão 

Nacional – 2 Formações, 2 dias, 2 colaboradores do serviço dos as-

suntos sociais; 

- Elaboração de informações quinzenais e trimestrais 
 

Visitas domiciliárias 

efetuadas 

      

     47 

 

 

Núcleo Local de Inserção (NLI) Baião (Rendimento Social de Inserção) 

 

A dezembro de 2018 existiam em Baião 380 famílias a beneficiar desta prestação social. O número 

de reuniões agendadas com este órgão para o ano transato foi de 30. 

 

. DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROMOÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

Protocolos / Acordos de 

colaboração institucional 
Atividades desenvolvidas Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Acordo de Cooperação para a 

Promoção da Formação 

Financeira 

Projeto-piloto “TODOS CONTAM” 

do Plano Nacional Formação 

Financeira 

(assinado pelo município de 

Baião a 19 de junho de 2017) 

 

- 1 Ação Formação, 4 h - “Criação e Gestão de 

Empresas”, para Empresários e Desempregados 

Licenciados, dia 25 junho no Auditório Municipal 

Baião. Entidade Formadores: Banco de Portugal 

 

 

 

27 

 

1 Ação de Formação, 14h “Formação de Formadores 

na área Financeira” para Técnicos de Intervenção 

Social e Comunitária e Colaboradores Município de 

Atendimento ao Munícipe, dia 13 e 14 de setembro, 

Sala Formação do CAMPUS SOCIAL. Formadores do 

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros - 

CNSF (Banco de Portugal, Autoridade de Supervisão 

de Seguros e Fundos de Pensões 

e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários); 

 

 

 

 

18 

 

- Participação na Comemoração Semana da 

Formação Financeira: 1 peça teatro “Contas Mal 

Contadas”, apresentada no dia 30 de outubro nos 3 

 

 

67 alunos do 2º 

ciclo 
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Agrupamentos Escolares do Concelho. 

 

Celebração do Protocolo de 

Cooperação Institucional entre a 

Fundação Manuel António da 

Mota, a Associação Habitat for 

Humanity Portugal e o Município 

de Baião (assinado a 30/11/2018) 

 

 

Estabelecer formas de colaboração entre as partes 

que permitam viabilizar a construção de raiz ou a 

recuperação de habitações para famílias carenciadas 

do concelho de Baião. 

 

3 entidades 

 

Celebração do Protocolo de 

Cooperação Institucional entre o 

Instituto Nacional Para a 

Reabilitação, I.P. e o Município de 

Baião (assinado a 30/10/2018) 

 

Com o objetivo de criar um Balcão da Inclusão no 

município, para a prossecução da execução das 

políticas dirigidas às pessoas com 

deficiência/incapacidade 

 

 

 

2 entidades 

 

Acordo Colaboração Institucional 

do Grupo de Trabalho para as 

Questões dos Idosos e Adultos 

Dependentes (G.T do CLASB) 

(assinado a 18/12/2019) 

 

Com o objetivo de desenvolver ações de promoção da 

efetivação dos direitos dos idosos e adultos 

dependentes e criar mecanismos de proteção destes 

indivíduos quando sujeitos a emergências, motivadas 

por abandono, maus tratos e negligência.  

 

 

9 entidades do 

CLASB 

 

Adesão do município ao Projeto 

Voluntariado Jovem “Missão 

País” dinamizado por jovens 

universitários da Universidade 

Católica Portuguesa do Porto 

(assinado a 4/01/2018, válido por 

3 anos) 

 

A 1ª Iniciativa decorreu de 04 a 11 de fevereiro de 

2018. 

O objetivo é Despertar Voluntariado junto da 

comunidade local. 

 

 

Voluntários: 58 

Entidades 

Locais 

Acolhedoras: 7 

 

 

 

 

 

Subscrição da Carta Portuguesa 

para a Diversidade, da 

Associação Portuguesa para a 

Diversidade e Inclusão 

(subscrição a 15/11/2018) 

 

A Carta tem como princípio a Diversidade, entendida 

como o reconhecimento, o respeito e a valorização 

da(s) diferença(s) entre as pessoas, incluindo 

particularmente as diferenças relativas ao sexo, 

identidade de género, orientação sexual, etnia, 

religião, credo, território de origem, cultura, língua, 

nacionalidade, naturalidade, ascendência, idade, 

orientação política, ideológica ou social, estado civil, 

situação familiar, situação económica, estado de 

saúde, deficiência, estilo pessoal e formação. 

As organizações signatárias desta Carta assumem a 

Diversidade como um imperativo ético, traduzindo-se 

num princípio basilar e orientador da sua atuação 

interna e externa, fazendo parte dos seus valores e da 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios da 

CIM Tâmega e 

Sousa 
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sua identidade institucional. 

 

 

Plano de Promoção da Inovação 

Social no Município de Baião - 

IRIS – Incubadora Regional de 

Inovação Social (adesão a 

25/01/2018) 

 

A IRIS tem por missão criar o ecossistema ideal para 

o desenvolvimento de iniciativas de inovação social 

que promovam o crescimento da comunidade e 

desenvolvimento do território. 

Atividades Desenvolvidas: 

- Designação de 1 Embaixador da IRIS no Município 

de Baião 

- 07-06-2018 - Workshop "Despertar para a Inovação 

Social" dirigido a técnicos da Rede Social e membros 

do Núcleo executivo 

 

 

 

1 colaborador 

do serviço 

17 

participantes 

 

 

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE (GAE) 
Embora vocacionado para a Emigração, o GAE também informa e encaminha assuntos relacionados 

com a Imigração. 

Na tabela seguinte apresentam-se os atendimentos e processos tratados pelo GAE durante o ano 

2018. 

  

Atendimentos Processos  Processos Resolvidos (%) 

247 46 91, 3 % 

   

Emissão de Certificados de Registo de Cidadão da União Europeia 

3 

 

Os restantes 8,7% dos processos que não tiveram resolução, transitaram para o ano seguinte, por 

não dependerem do GAE,  mas sim de entidades estrangeiras.  

 

Para além do âmbito do Protocolo com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades 

Portuguesas - DGACCP, e no sentido de favorecer a união da Comunidade Baionense, entre si e com a sua 

terra de origem, tem vindo a ser desenvolvido um esforço de informação permanente sobre o concelho, e 

encontros, pelo menos anuais, de Baionenses emigrantes e emigrantes reformados e regressados. 

Criou-se o “Movimento Informal dos Amigos de Baião”, com o objetivo de  fornecer informações úteis 

a uma  vasta comunidade de migrantes, nos diversos pontos do país. 
 

Como já vem sendo feito, efetuamos o envio quinzenal, em suporte de papel e por e-mail, o jornal “O 

Comércio de Baião”, aos emigrantes que tenham manifestado essa vontade. A revista municipal “Baião 

Município em Revista” é igualmente enviada aos migrantes e emigrantes. 

Os enventos promovidos pelo município, como Festivais de Gastronomia e as Festas Concelhias e de 
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S. Bartolomeu são também divulgadas pelo envio dos programas a vários destes contactos. 

Em 2018, demos continuação ao trabalho de caraterização geral da emigração concelhia, contando 

até ao final do ano com 2359 registos e 638 contactos. De acordo com dados e informações recolhidas, é 

possível afirmar, com segurança, que sendo Portugal um país de “emigração”, o Concelho de Baião não 

foge à regra, com a  certeza  de  que há Baionenses em todos os cinco continentes da terra. 

 
O GAE continua a prosseguir a campanha “Informe- se antes de partir”, em colaboração com o a 

DGACCP, o IEFP e a Segurança Social. 

À semelhança de anos anteriores, o GAE procedeu à preparação e divulgação do VIII Encontro 

Concelhio de Emigrantes Baionenses, que teve lugar a 14 de agosto, no Pavilhão Multiusos, com um total 

de 259 inscritos. 

 

 O GAE participou, no ano passado,  no III Encontro de Investidores da Diáspora, em Penafiel. 

Trata-se de um projeto, lançado pelo Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, de 

incentivo e apoio ao investimento dos emigrantes nas suas terras de origem. 

 

 A tabela seguinte apresenta a despesa do Gabinete de Apoio ao Emigrante, em 2018. 

 
Atividade Despesa 

Envio do Jornal “O Comércio de Baião” aos emigrantes 6.280,00 € 

Aluguer de som para a Festa do Emigrante  369.00 € 

 Cadernos com caneta, para oferta no encontro Anual de 

Emigrantes 

 

787,20 € 

 Atuação musical na Festa do Emigrante 492,00€ 

                                                                    

                                                                                      TOTAL 

 

7.928,20 € 

 

 
CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICO AO CONSUMIDOR (CIAC) 

 

A atividade desenvolvida pelo CIAC encontra-se expessa na tabela seguinte. 

Atendimentos Processos  Processos Resolvidos (%) 

52 11 81, 8 % 

   

 
De entre os processos recebidos, 9,1% ainda aguardam resposta e os restantes 9,1%, foram 

indeferidos, por se tratarem de casos de uso indevido de equipamentos. 

A atualização permanente do espaço dedicado ao CIAC na página do município, tem sido efetuada 
regularmente. 
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1.4. Emprego, Inserção Profissional e 

Formação Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A formação profissional é um agente de 

mudança fundamental no processo de 

ajustamento das qualificações profissionais e 

das competências dos indivíduos às 

exigências da sociedade/mercado de 

trabalho. 

Num mercado de trabalho cada vez mais 

global e exigente no que concerne às 

qualificações profissionais dos indivíduos, a 

formação é cada vez mais uma componente 

do emprego, reforçando-o, quer seja através 

da valorização dos recursos humanos, da 

oferta de uma mão-de-obra mais qualificada 

ou do contributo para a inserção na vida 

ativa. 

 

Compete ao Serviço do Emprego e Formação, 

diagnosticar necessidades relativas ao 

emprego e promover a empregabilidade, 

nomeadamente, através de instrumentos de 

integração e reintegração de desempregados 

no mercado de trabalho, promovidos pelo 

Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. É igualmente da sua 

competência a coordenação dos 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, bem como garantir a 

concretização dos objetivos do GIP traçados 

pelo Instituto de Emprego e Formação. 
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 FORMAÇÃO INTERNA  

 

A formação profissional nas Autarquias é um agente fundamental no desenvolvimento de 

competências profissionais, em domínios estratégicos para a modernização da administração local e para a 

melhoria da qualidade do serviço público, devendo apresentar-se como estruturante e alinhada com esses 

propósitos.  
Esta competência passou para o sector de Recursos Humanos em Outubro de 2018, pelo que os 

dados que se apresentam reportam ao período de janeiro a outubro. 

 

Intervenção Formativa Formandos Custo 

Atendimento e Utilização Sistema GISMAT EPL 11 
Incluído no Contrato de 

manutenção 

Os Serviços da AT nos Espaços Cidadãos: Entrega do IRS 

Mod 3/Declaração Automática de Rendimentos 

 

2 

 

Gratuito 

 

Especialização em Igualdade de Género 

 

 

2 

Incluído na Candidatura 

Interm. CIM- Públicos 

Estratégicos 

Formação em Empreendedorismo Social (Bootcamp Star 

Innovation) 

 

1 
Gratuito 

Formação sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) 
25 

Incluído na candidatura 

Intermunicipal das TIC- CIM 

Higiene e Segurança Alimentar 4 Gratuito 

Seminário “Planeamento e Contratualização do Transporte 

Público de Passageiros” 
2 Gratuito 

V Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no 

Ciberespaço 

 

1 
Gratuito 

Formação de Agentes Qualificados que atuem no Domínio da 

Prevenção, Sensibilização e Combate ao Tráfico de Seres 

Humanos e no Apoio às suas vítimas 

 

2 

Incluído na Candidatura 

Intermunicipal CIM- Públicos 

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

Sessão de Esclarecimento “WIFI4EU” 2 Gratuito 

Formação sobre o Código dos Contratos Públicos 1 Gratuito 

Plataforma go.MUNICIPAL 5 Gratuito 

 

Análise de Dados Qualitativos com MAXQDA 
1 

Custos suportados pelo 

funcionário 

Interdição/Inabilitação e Internamentos Compulsivos na Saúde 

Mental 
2 Gratuito 

Despertar para a Inovação Social 2 Gratuito 

A Revisão dos Códigos dos Contratos Públicos 33 1 414,50€ 

Turismo Inclusivo – Acolher e Acompanhar Visitantes com 

Necessidades Específicas 
1 Gratuito 

Formação Financeira Todos Contam 11 Incluído no Plano de Form. 
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Financ.Todos Contam – CIM 

Curso Avançado de Psicologia de Emergência 1 Gratuito 

Formação de profissionais que atuem no âmbito da Violência 

Doméstica – Intervenção com Públicos Especialmente 

Vulneráveis 

2 

Incluído na candidatura 

Intermunicipal “Públicos 

Estratégicos” – CIM 

Marketing Digital 1 Gratuito 

SNC-AP- Aplicações Práticas 2 Gratuito 

Renovação do CAM 1 170,00 € 

XX Congresso Internacional Formação para o Trabalho 2 60,00 € 

Renovação do TCC – Transporte Coletivo de Crianças 9 1931,40 € 

Formação /Programa de Qualificação ALA+T 1 500,00 € 

 

 

 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 serviço implementou as seguintes ações de formação, com qualificação profissional e/ou 

escolar: 

 

Intervenções formativas Nº de Formandos Local 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 26 Ancede 

Técnico de Contabilidade 22 Campêlo 

Técnico de Geriatria 25 Santa Marinha do Zêzere 

Técnico de Apoio Familiar e à Comunidade 2 Valadares 

Técnico de Cozinha e Pastelaria 20 Loivos da Ribeira 

Técnico de Ação Educativa 24 Gestaçô 

Técnico Auxiliar de Saúde 26 Ancede 

Técnico de Contabilidade 19 Chavães 

Técnico de Contabilidade 22 Chavães 

Técnico de Recursos Florestais e Ambientais 28 Santa Marinha do Zêzere 

Agente em Geriatria 23 Campêlo 

Inglês 18 Campêlo 

Técnico de Ação Educativa 25 Ancede 

Técnico de Cozinha e Pastelaria 21 Loivos da Ribeira 

Técnico de Ação Educativa 23 Gestaçô 

Técnico de Geriatria 23 Santa Marinha do Zêzere 

Técnico de Apoio Familiar e à Comunidade 26 Valadares 

Técnico de Geriatria 25 Ancede 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 16 Santa Marinha do Zêzere 

TOTAL         19 Ações  439  
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EMPREGO 

 

. Programas CEI  

  

Considerando que os Contratos Emprego Inserção têm como objetivos promover a empregabilidade 

de pessoas em situação de desemprego, preservando e melhorando as suas competências 

socioprofissionais, através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho e que estes têm 

constituído nos últimos anos ótimos instrumentos de integração no mesmo, apresentam-se os que foram 

desenvolvidos durante o ano 2018. 

 

Programa Nº de Ocupados 

038/CEI+/18 20 

084/CEI+/18 20 

076/CE+/18 2 

075/CEI+/18 1 

079/CEI+/18 1 

073/CEI/18 10 

TOTAL 54 

  

 

. Iniciativas locais de Emprego 

 

 Apoio à realização de Estágios Profissionais  

 

O acordo de colaboração celebrado com a Associação Empresarial de Baião prevê a transferência de 

um incentivo financeiro às empresas do concelho, que no final dos estágios, optem por criar um novo posto 

de trabalho e celebrar um contrato de trabalho sem termo com os jovens em questão. Nessa fase, a 

autarquia atribui uma comparticipação de 1500 € à AEB, paga em duas tranches. A primeira, no início do 

contrato de trabalho e a segunda passados dezoito meses. A AEB é responsável pela transferência dos 

montantes para as empresas promotoras de estágios, que comprovem ter celebrado os respetivos contratos 

de trabalho com os seus estagiários. 

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

Culturais sem fins lucrativos, preveem uma comparticipação do Município no valor dos encargos inerentes à 

contribuição devida à segurança social pelas entidades, referente aos estagiários. Este pagamento é feito 

trimestralmente, após apresentação de fatura ou documento equivalente e comprovativos de transferência 

dos montantes entregues à segurança social. 

No âmbito destes acordos, foram realizados e apoiados financeiramente 9 estágios (2 iniciados em 

2017 e em parte apoiados financeiramente em 2018 e 7 iniciados em 2018).  

Esta iniciativa resultou na contratação de 3 Jovens baioneses.  
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Entidade Nº de 

Estagiários 

Área / Habilitações 

Literárias 

Centro Social e Paroquial de Sta. Marinha do Zêzere 1 Ajudante familiar -12º 

Santa Casa da Misericórdia de Baião 1  Psicologia- Licenciatura 

Santa Casa da Misericórdia de Baião 1 Instalações Elétricas– 12º 

Santa Casa da Misericórdia de Baião 1 Ensino - Licenciatura 

Santa Casa da Misericórdia de Baião 1 Contabilidade - Mestrado 

Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere 1 Pessoal de Ambulância - 9º 

Bombeiros Voluntários de Baião 1 Escritório – 12º 

Bombeiros Voluntários de Baião 2 Eletrónica – 12º 

 

 

. Gabinete de Inserção Profissional (GIP)  

 

O Gabinete de Inserção Profissional é uma estrutura de apoio ao emprego, em estreita cooperação 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que se tem revelado fundamental nessa tarefa, 

prestando apoio a jovens e adultos na definição ou no desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades N.º Munícipes 

Atendimento geral de utentes 3408 

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 

 

    361 

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 Serviço de 

Emprego) 
61 

Divulgação de ofertas de emprego (IEFP e outros) 483 

Divulgação e encaminhamento de utentes para medidas de emprego e ações de 

formação profissional 
729 

Ações de Apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude 

empreendedora/ Técnicas de Procura Ativa de Emprego 
135 
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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. 

No ano 2018 a nossa autarquia acolheu dois estagiários das seguintes áreas de formação. 

 

Instituição Área Nº de Formandos / Estagiários 

Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Lamego 

Serviço Social 1 

Agrupamento de Escolas de 

Vale de Ovil 

Eletrónica, Automatação e 

computadores 

1 

 

 

ENSINO SUPERIOR  

 

Apesar de representar a atividade deste pelouro com menor expressão, na área do Ensino Superior 

são desenvolvidos contactos por parte do município e atendidas todas as solicitações das instituições de 

ensino no sentido de desenvolver diferentes acordos.  
 

Nesse sentido, a Câmara tem vindo a celebrar com Instituições de Ensino Superior, acordos no 

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

dos munícipes nomeadamente com a Universidade Lusíada e a Lusófona. 

 Foi ainda assinado um Protocolo com a Universidade do Porto que visa o estabelecimento de uma 

relação de parceria entre as Partes, com vista ao desenvolvimento de atividades conjuntas em prol da 

sensibilização do mundo académico para a importância da empregabilidade. 
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1.5. Juventude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurando manter uma política de 

integração juvenil, a linha de ação do 

pelouro da Juventude continua a ser 

direcionada para a promoção de 

oportunidades, apoiando e 

incentivando um vasto leque de ações 

vocacionadas para os interesses dos 

jovens, apostando simultaneamente 

na permanente atualização e 

continuidade na inovação. 

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. 
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O pelouro da Juventude, sempre focado em melhorar as condições dos jovens baionenses ao nível 

da qualidade de vida, bem-estar social, realização pessoal e interesse em investir no concelho de onde são 

naturais, tem tomado medidas no sentido de atrair os jovens para as atividades para eles planeadas e 

continua o esforço em associá-los à Casa da Juventude. Promove um trabalho em rede envolvendo as 

juntas de freguesia, entidades de formação e as diferentes associações (desportivas, culturais, partidárias, 

de pais e de alunos) com o objetivo de apoiar, integrar e incentivar os jovens a revelarem o seu potencial. 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

O plano de atividades traçado para 2018 foi o seguinte: 

ATIVIDADE  DATA  POPULAÇÃO ALVO DESCRIÇÃO 

PALESTRAS 

 

março/ 

maio/ 

outubro 

Jovens do concelho 

Palestras com temas centrais nos 

riscos a que os jovens estão sujeitos 

durante o seu crescimento: sexuais, 

violência, álcool, droga, redes 

sociais e os seus perigos, segurança 

na WEB.  

Sessões para a cidadania. 

CONSULTA/ 

QUESTIONÁRIO 

ONLINE À 

JUVENTUDE 

 março Jovens do concelho 

Inquérito aos jovens para análise 

das expectativas, necessidades e 

dificuldades. 

PROGRAMA DE 

“VOLUNTARIADO 

JOVEM” 

OCUPAÇÃO DOS 

TEMPOS LIVRES 

abril/ 

setembro 

Jovens do concelho 

(Com idades 

compreendidas entre 

os 14 e os 30 anos) 

Programa que visa a ocupação dos 

tempos livres dos jovens. 

CINEMA FORA DE 

SÍTIO 

julho e 

agosto 

População juvenil, 

jovem e adulta do 

concelho. 

 

Atividade de lazer para a família nas 

freguesias de Teixeira e Teixeiró. 

 

UNIVERSIDADE 

JÚNIOR 2018 

 

julho 

População carenciada 

do concelho (atividade 

em parceria com a 

CPCJ de Baião) 

Projeto em parceria com a 

universidade do porto, em que os 

jovens selecionados segundo 

critérios da CPCJ, parceira do 

projeto com a câmara municipal de 
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ATIVIDADE  DATA  POPULAÇÃO ALVO DESCRIÇÃO 

baião, participam num dos 

programas oferecidos pela 

universidade júnior, para os jovens. 

BYONRITMOS 

 

9, 10 e 11 

de agosto   

Casa da juventude 

 

Festival de música alternativa. 

 

DIA 

INTERNACIONAL 

DA JUVENTUDE  

12 de 

agosto  

Jovens do concelho, 

dos 15 - 24 anos. 

Piscinas, Museu, Mosteiro de Santo 

André de Ancede, e Centro Hípico. 

Entrada gratuita nas piscinas 

municipais descobertas, no museu e 

atividade hípica para os jovens que 

antecipadamente manifestem o 

interesse. 

CONSELHO 

MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE 

fevereiro/ 

abril/ 

setembro 

/dezembro 

Associações jovens do 

concelho 
Casa da juventude 

GABINETE DE 

APOIO À 

JUVENTUDE 

até 

dezembro 

População Jovem do 

Concelho 

Gabinete de apoio aos jovens do 

concelho, contemplando as áreas da 

Saúde, (psicologia e enfermagem) e 

do apoio e orientação profissional. 

 

 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 materializam 

em ações diretas, mas também através do apoio ao movimento associativo, por intermédio de contratos 

programa com as associações. 

Atentos aos movimentos espontâneos da sociedade, salvaguarda-mos os meios necessários à 

concretização dos seus projetos culturais e artísticos. Procuramos fomentar o nosso papel orientador e 

promotor de ações de interesse garantido, contribuindo decisivamente para a formação cultural, intelectual e 

artística dos jovens.  
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Nessa linha de ação, o Pelouro da Juventude procura promover e apoiar uma diversidade de 

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

outras expressões culturais e artísticas juvenis. 

A ação do Pelouro da Juventude enquadra-se também noutras áreas fundamentais, como a Ocupa-

ção dos tempos livres, a formação e cidadania. Assim, são projetos do Pelouro da Juventude ações de con-

sulta e sensibilização nas Escolas e outras iniciativas que ajudem à formação de uma sociedade mais aten-

ta e desperta para as questões sociais e humanitárias, bem como a divulgação junto dos jovens de ativida-

des que impulsionam a cidadania ativa, como são exemplo as formações promovidas pelo IPDJ e divulga-

das nos canais do município. 

 

A tabela seguinte apresenta o grau de execução das atividades propostas para 2018: 

ATIVIDADE CONCRETIZAÇÃO DATA LOCAL 
Nº 

PARTICIPANTES 
CUSTO 

 

PALESTRAS 

 

Não foi concretizada 
(a proposta já estava 

contemplada no plano de 
atividades do Pelouro da 

Educação) 

   

 

CONSULTA/ 

QUESTIONÁRIO 

ONLINE À 

JUVENTUDE 

Não foi concretizada    

 

PROGRAMA DE 

“VOLUNTARIADO 

JOVEM PARA AS 

FLORESTAS” 

OCUPAÇÃO DOS 

TEMPOS LIVRES 

Os Jovens participaram em 
períodos de 15 dias, tendo 
recebido antecipadamente 
formação no âmbito das 

questões da segurança na 
vigilância e sensibilização 
para a proteção da floresta 

Entre o 
dia 

9/07e o 
dia 21/9 

Concelho de 
Baião 

58 

 
 
 

Bolsas do 
IPDJ – 
8.700 € 

 
Material de 

Apoio – 
500 € 

CINEMA FORA DE 

SÍTIO 

Foi realizada a 5ª edição do 
festival de cinema de 

Verão, com duas sessões 
noturnas. 

Teixeira 
– 31/08 
– 21:30 

h 
Teixeiró 
– 1/09 – 
21:30 h 

Teixeira e 
Teixeiró 

80 

 
O INATEL 
ofereceu 

as sessões 

 

UNIVERSIDADE 

JÚNIOR 2018 

Jovens entre os 11 e os 16 
selecionados pela CPCJ de 

Baião participaram neste 
programa, que lhes permitiu 
viver novas experiências no 

ambiente de uma 
universidade. 

Entre os 
dias 23 e 

27 de 
julho 

Universidade 
do Porto 

11 

 
 
 

1.800 € 
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ATIVIDADE CONCRETIZAÇÃO DATA LOCAL 
Nº 

PARTICIPANTES 
CUSTO 

BYONRITMOS 

Foi realizada a 13ª Edição 
do Festival, que oferece 

aos jovens, e não só, 
espetáculos de música, 

teatro, dança e workshops 
variados. 

7, 8 e 9 
de 

agosto 

Casa da 
Juventude de 

Chavães 
1000 

 
Apoio da 
Autarquia  
20.000 € 

DIA 

INTERNACIONAL 

DA JUVENTUDE 

Não foi concretizada    

 

CONSELHO 

MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE 

Foi reativado o órgão 
consultivo sobre política da 

Juventude, que visa 
essencialmente estimular a 

sua participação na vida 
cívica, cultural e política. 

09/09 
 

e 
 

12/10 

Gabinete da 
Presidência 
do Edifício 

dos Paços do 
Concelho 

8 
 

e 
 

7 

 

GABINETE DE 

APOIO À 

JUVENTUDE 

Não foi concretizada 
 

   

 

VII DOURO FILME 

FESTIVAL 

Atividade que não havia 
sido incluída no plano 

anual. 
Consistiu numa formação 
em cinema disponibilizada 

a jovens do concelho - 
Curso de Cinema Super 

8MM.  
Os jovens realizaram 3 

filmes que foram a 
concurso no festival. 

Estreias: 
 

25/11 
 
 
 
 

2/02/201
9 

Palácio da 
Bolsa 

 
 
 

Museu do 
Douro 

8 

 
 
 

Apoio da 
Autarquia 

 
2.000 € 

 

CASA DE CHAVÃES 

Apresentamos abaixo o gráfico representativo da ocupação da Casa de Chavães durante o ano de 

2018. 
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1.6. Desporto e Associativismo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A missão deste serviço é contribuir para 

melhorar a qualidade de vida dos 

baionenses através do estímulo à prática 

de atividade física e desportiva, como 

veículo de promoção da saúde e, 

igualmente, como elemento de integração 

e coesão social. 

 

A atividade física é fundamental para a 

qualidade de vida dos munícipes, como 

expressão do seu desenvolvimento social 

e bem-estar físico e psicológico.

Conscientes desse facto, o município 

procura promover um concelho saudável 

através de políticas de investimento na 

formação, na qualidade, na diversidade e 

abrangência da prática desportiva para os 

cidadãos. 

Neste âmbito o associativismo desportivo 

assume um papel relevante, pelo que, 

temos sido parceiros das associações 

concelhias, apoiando e valorizando 

iniciativas e contribuindo para uma maior 

dinamização e autonomia das mesmas. 
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 No seguimento do que tem vindo a ser proposto e realizado pelo serviço do desporto e associativismo 

nos anos transatos, elencam-se as principais atividades desenvolvidas durante o ano de 2018.  

 

- A - Piscinas Municipais 

 

1. Comemoração do dia internacional da mulher – 8 de Março 

 Aliando a comemoração do “Dia Internacional da Mulher” ao incentivo à prática de exercício físico, o 

município tem vindo a proporcionar às mulheres, neste dia, a possibilidade de usufruírem das instalações da 

piscina municipal coberta, de forma gratuita, na modalidade de banhos livres. 

Apesar da divulgação realizada pelo município através dos meios de comunicação disponíveis, 

apenas aderiram a esta iniciativa 3 mulheres. 

 

2. Comemoração do Dia do Pai -19 de Março 

À semelhança de anos anteriores, neste dia, todos os pais que assim o quiseram, puderam usufruir, 

na companhia dos seus filhos, de uma hora de banhos livres, com possibilidade de utilizar o material 

didático existente na piscina, permitindo-lhes uma atividade lúdica e divertida.  

Apesar da divulgação efetuada, apenas aderiram à atividade 3 pais devidamente acompanhados com 

os seus filhos, perfazendo um total de 7 utilizadores. 

 

3. Comemoração do Dia da Saúde – 7 de Abril  

 Como vem sendo hábito em anos anteriores, o Dia da Saúde comemora-se na Piscina Municipal 

com a oferta de entrada gratuita a todos os munícipes. Participaram nesta iniciativa 15 utentes.  

 

4. Mês da Hidroginástica  

 Tal como tem vindo a ser realizado há já vários anos, durante um mês do ano, o município oferece a 

todos os munícipes a possibilidade de realização de uma aula grátis de hidroginástica semanal. Com o 

objetivo de promover a modalidade e permitir que não utentes experimentassem a hidroginástica, as aulas 

grátis tiveram lugar nos dias 4, 11 e 18 de Abril, das 20:15 às 21:00 horas. 

A esta atividade aderiram 30 pessoas, na sua maioria mulheres e já utentes desta modalidade. 

 

5. Comemoração do dia da Mãe - 7 de Maio 
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 Esta atividade consistiu, tal como em anos anteriores, em oferecer um banho livre a todas as Mães 

que, neste dia, se fizessem acompanhar pelos seus filhos. Poderiam ainda utilizar o material didático 

existente na piscina, permitindo a mães e filhos uma atividade lúdica e divertida.  

Apesar da divulgação efetuada, apenas aderiu à atividade uma mãe acompanhada pelos seus dois 

filhos. 

 

6. Comemoração do Dia da família – 20 de Maio 

 A iniciativa proporcionou às famílias a possibilidade de usufruir da instalação, mediante o 

pagamento de dois banhos livres de adulto, ficando a entrada gratuita para os restantes membros da 

família. A esta iniciativa apenas aderiu uma família composta por 3 elementos. 

 

7. Semana aquática- 3 a 7 de Setembro 

 Com o objetivo de assinalar o início da época desportiva na piscina municipal coberta, na primeira 

semana de Setembro a entrada foi gratuita, na modalidade de banhos livres a todos os que quisessem 

usufruir desta instalação desportiva. 

Durante esta semana, aderiram à iniciativa cerca de 111 utentes, a maioria inscritos nas aulas de 

natação. 

 

8. Aqua Baião – Festival Aquático 

 A atividade Aqua Baião programada para esta instalação, não se realizou, devido à falta de recursos 

humanos para garantir o desenvolvimento das atividades planeadas para a mesma. Seriam necessários 5 

Técnicos de Desporto, mais 4 colaboradores, para garantir o bom funcionamento das atividades planeadas 

para o referido festival. 

 

- B - Pavilhão Multiusos / Pavilhão de Santa Marinha do Zêzere 

 

1. Torneio Municipal de Boccia Sénior 

Realizada no dia 21 de março, esta atividade contou com a presença de cerca de 150 participantes, 

provenientes das seguintes instituições: Santa Casa da Misericórdia, ADEGRIL, OBER, CECAJUVI, CLDS – 

grupos de Frende, Ancede, Santa Cruz do Douro, Centros de Relação Comunitária de Viariz e de Tresouras, 

e Centro Social de Santa Cruz do Douro. 

Os melhores classificados foram as equipas da OBER, do CLDS de Frende e o CLDS de Ancede, que 

tiveram a responsabilidade de representar Baião no torneio da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
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Sousa, no dia 6 de abril, no Marco de Canavezes.  

Nesta atividade, o município teve uma despesa de 399,17€, relativa aos lanches para os participantes 

e fita-cola para marcação dos campos. 

 

2. VII sarau de dança - 19 Maio de 2018 

 Realizado pela segunda vez no Pavilhão Multiusos, esta atividade consistiu na comemoração dos 

10 anos de existência da escola de dança em Baião e na apresentação do trabalho realizado pela escola de 

Dança ao longo do ano, contando com a participação de cerca de 150 participantes de escolas e projetos 

ligados á dança nomeadamente a Academia de dança Liliana Castro, Academia Anastar, Escola de Ballet - 

Andrea Gaipo e o CAO da Santa Casa da Misericórdia de Baião.  

Cerca de 850 pessoas assistiram ao espetáculo com duração de duas horas. 

Associada a esta iniciativa realizou-se uma ação de recolha de fundos para a liga portuguesa contra o 

Cancro. 

 

3. Estágio de futsal do EDC Gondomar  

Este estágio de futsal realizou-se nos dias 08 e 09 de setembro, terminando com um jogo amigável. 

Estiveram envolvidos nesta atividade cerca de 40 pessoas. 

 

4. Estágio de futsal do ADC Bairros, Castelo de Paiva – 22 e 23 setembro 

Este estágio de futsal realizou-se nos dias 22 e 23 de setembro, terminando com um mini torneio com 

2 equipas convidadas pela equipa organizadora do estágio. Este grupo pôde ainda usufruir da piscina 

municipal coberta para a realização de atividades lúdicas e de reforço muscular. 

Estiveram envolvidas nesta atividade cerca de 55 pessoas  

 

5. Apresentações da escola ByonDance 

Em atividade desde 2008, esta escola de dança conta atualmente com 45 alunas inscritas. Durante o 

ano de 2018, esta escola participou nas seguintes atividades: 

03 de março - Comemorações do Dia Internacional da Mulher – Pavilhão Multiuso; 

08 de junho - VIII Sarau Gímnico do AEVO - Pavilhão Multiusos de Baião 

09 de junho – Sarau de dança de Mesão Frio – Biblioteca Municipal de Mesão Frio 

14 de julho - 3ª edição do festival "Baião na Praça" - Praça Dom Manuel de Castro 
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23 de julho – Programa televisivo Segredos do Douro, transmitido pelo Porto Canal 

18 de agosto - Desfile de Moda em Baião - Praça Dr. Francisco Sá Carneiro; 

12 de setembro – Programa televisivo Praça D´alegria, transmitido pela RTP1 

15 de setembro – Cerimónia de abertura do grande prémio de F2 de motonáutica, na albufeira da 

Pála. 

16 de setembro - Cerimónia de encerramento do grande prémio de F2 de motonáutica na Pála. 

13 de dezembro – Flash Moob-jumpers e “fabrica de chocolate” – Matosinhos 

 

 C - Rali e Motonáutica 

 

1. Rali de Amarante-Baião 2018 

 Tal como em anos anteriores, esta atividade resulta de uma parceria entre o município de Baião, o 

município de Amarante e o Clube Automóvel de Amarante.  

Pela primeira vez, esta prova fez parte do campeonato nacional de ralis, tendo sido, contrariamente 

aos anos anteriores, realizada em asfalto. Esta alteração de percurso, aproximou a população ao 

espetáculo, tendo esta aderido de forma exemplar. 

A Câmara Municipal de Baião tratou de toda a logística, nomeadamente da colocação de mecanismos 

de segurança nos troços da prova, da informação à população e do acompanhamento do desenrolar da 

prova, para além de providenciar o parque de concentração na avenida da igreja.  

O município comparticipou financeiramente com 17.500€, para a realização desta prova. 

 

2. Co-drive experience – 3 de Fevereiro 

Fruto de uma união de esforços entre o município de Baião e a equipa Baião Rali Team, liderada por 

Vítor Pascoal, esta atividade, realizada na vila de Santa Marinha do Zêzere, permitiu aos aficionados 

experienciar o que é estar dentro de um carro de rali a alta velocidade. Foram cerca de 20 as pessoas que 

realizaram o co-drive, entre inscritos, convidados e populares que se deslocaram ao local. 

O município foi responsável pela organização da logística necessária para que a atividade se 

desenrolasse de forma segura, tendo ainda oferecido aos convidados um lanche durante a manhã. Esta 

organização resultou numa despesa direta de 48.22€. 

 

3. Campeonato do Mundo de F2 Motonáutica – 14, 15 e 16 de setembro 

Pelo 3º ano consecutivo, realizou-se na albufeira da Pala o grande prémio de F2 de motonáutica, 
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numa parceria da Câmara Municipal de Baião, Clube Náutico de Ribadouro, Federação Portuguesa de 

Motonáutica e UIM. Esta prova contou com a presença de 31 pilotos de 17 países. 

Tanto parceiros como participantes diretos nas provas, todos eles elogiaram a organização. 

 Além de todo o envolvimento na logística, o município contribuiu com o valor de 10.000€, destinados 

à calendarização da prova junto da UIM. 

 

D- Outras atividades 

 

1. Torneio Intermunicipal de Boccia Sénior – 21 de março 

Organizado pelo município de Marco de Canavezes, em parceria com a CIM Tâmega e Sousa, esta 

atividade contou com a participação de 25 pessoas, de 3 equipas apuradas no torneio municipal de 21 de 

Março, entre idosos e técnicos.  

Nesta atividade participaram utentes da OBER, do CLDS de Frende e o CLDS de Ancede, com um 

desempenho bastante satisfatório. Para esta atividade o município apenas teve de garantir o transporte dos 

atletas e o seu acompanhamento por um técnico do município. 

 

 

2. I Baião a Pagaiar 

Realizado durante o mês de maio e junho, esta atividade consistiu em promover a modalidade de 

canoagem junto dos alunos do primeiro ciclo dos 3 agrupamentos do Concelho, permitindo-lhes um primeiro 

contacto com a modalidade. 

 Foi efetuada uma parceria entre o município e o agrupamento de escolas de Vale de Ovil, na pessoa 

do professor Luís Geada, tendo o município a responsabilidade de garantir o transporte dos alunos desde o 

agrupamento até ao local da atividade, e o agrupamento a responsabilidade de promover a parte prática da 

atividade. 

 

 

3. Olimpíadas do Desporto CIM 

Realizadas nos concelhos de Cinfães, Paços de Ferreira e Baião, as Olimpíadas do Desporto do 

Tâmega e Sousa, contaram nas suas 3 edições com aproximadamente 1500 pessoas, entre desportistas, 

treinadores e organizadores. 

Tal como em anos anteriores, o município participou nesta atividade nos dias 16 de junho em Cinfães, 

23 de Junho em Paços de Ferreira e recebeu, no dia 30 de junho, o encerramento da atividade. 

Nesta edição, o nosso município contou com a participação de 121 atletas divididos pelas 

modalidades de futebol de 7, Atletismo adaptado, andebol, minibasquete, ténis de mesa, gira vólei, natação 

pura e adaptada e futsal. 



 

43 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2018 

No encerramento destas Olimpíadas, a 30 de junho, em Baião, recebemos as modalidades de 

Natação e Futsal, tendo estado presentes 433 atletas oriundos dos 11 municípios pertencentes à CIM TS. 

Para a realização destas atividades foram utilizadas as instalações da piscina municipal coberta, o pavilhão 

multiusos e o pavilhão desportivo do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. 

 

4. Tresmarão – 15 e 16 de Setembro  

Pelo 3º ano consecutivo a organização deste evento escolheu o nosso município para uma das 

etapas deste passeio de motas. Neste ano, Baião foi escolhido como ponto de partida para 2 dias de 

aventura, tendo como mote a serra do Marão. 

A partida deu-se na Praça Heróis do Ultramar, em frente à camara. Cerca de 120 motas, guiadas por 

GPS, percorreram os trilhos fornecidos pela organização em várias freguesias de Baião. 

Para este evento, foi necessário a montagem de um palco para o arranque simbólico. Foi ainda 

fornecido a todos os participantes um kit com informações sobre Baião e um Pin do município. Para dar as 

boas vindas aos participantes, foi ainda oferecido biscoito da Teixeira. O município teve com esta atividade 

uma despesa direta de 15€. 

 

5. I passeio de 4L Baião Vida Natural – 29 de Setembro 

Esta atividade consistiu na realização de um passeio de automóvel, pelo nosso Concelho, onde 

demos a conhecer as nossas paisagens, gentes e gastronomia. 

A concentração dos participantes foi realizada na Praça Heróis do Ultramar, onde os mesmos foram 

cumprimentados pelo Sr. Presidente da Câmara. Partiu-se em direção à freguesia de Teixeira, onde foi 

efetuada uma paragem, no centro de relação comunitária, onde os participantes foram brindados com a 

prova de biscoito da Teixeira e vinho da Quinta do Convento. Esta prova teve a preciosa colaboração da 

junta de freguesia de Teixeira e Teixeiró que, para além de cederem as suas instalações também ajudaram 

no serviço de catering. 

Seguidamente a caravana dirigiu-se para a estação da Ermida, onde realizou uma breve paragem, e 

de seguida para a casa das hortas, onde os participantes se puderam regalar com o nosso tradicional anho 

assado com arroz e batatas. 

No período da tarde, passou-se ainda pela Albufeira da pala onde os visitantes se puderam deliciar 

com as paisagens que esta zona oferece. 

De regresso ao ponto de partida, houve lugar aos habituais agradecimentos e à foto de grupo. 

Neste primeiro passeio, estiveram presentes 32 viaturas, num total de 70 pessoas oriundas de vários 

pontos do país, de destacar Alentejo e Lisboa. 
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Para esta atividade, o município teve a despesa direta de 24,89€, com a aquisição dos bens 

adquiridos para o lanche. Indiretamente houve a despesa com o material promocional oferecido aos 

participantes e com o vinho (24 garrafas), oferecido como prova na Teixeira. 

6. Comemoração do dia do coração – 30 de Setembro 

Com o objetivo de sensibilizar a população para a relação entre a prática da atividade física e a 

saúde, o município proporcionou aos munícipes a possibilidade da realização de uma caminhada e de um 

passeio de BTT na serra da Aboboreira, de forma devidamente orientada e coordenada. A atividade iniciou-

se com a realização de um coração gigante, como forma de assinalar a data, no centro de BTT de Baião. 

Neste evento estiveram envolvidas cerca de 100 pessoas que contaram com um abastecimento 

líquido intermédio e um abastecimento sólido no final. Com esta atividade o município teve como despesa 

direta 642,71€, relativa aos abastecimentos, brindes de oferta e seguro de acidentes pessoais. 

 

7. I Baião Paddle Experience 

Com o propósito de dar a conhecer a zona ribeirinha baionense, e proporcionar a prática de novas 

modalidades, o município de baião levou a cabo no dia 14 de outubro o I Baião Paddle Experience. Esta 

atividade teve lugar na albufeira da Pala e proporcionou a baionenses e não só, a oportunidade de 

experimentarem esta modalidade, mediante inscrição prévia. Para esta atividade, o município recorreu aos 

serviços de 2 monitores da modalidade que também forneceram o material a utilizar e efetuaram o registo 

fotográfico. A atividade contou com a presença de 22 participantes 

Para o município, esta atividade teve o custo direto de 560€. 

 

 Considerações finais 

  

O plano anual para o ano de 2018, contemplava atividades que não foram realizadas, principalmente 

pela falta de recursos humanos, que se fizeram sentir de forma geral, sendo colmatadas na maioria dos 

casos pelo voluntariado de alguns colegas profissionais da área – como foi o caso do torneiro de BOCCIA. 

Assim, o torneio inter-freguesias de futsal, o mês da dança, o dia mundial da dança, o mês Viva Fitness, a 

atividade pé no trilho, que contemplava 2 caminhadas, uma prova de atletismo urbano e um duatlo, o dia 

internacional do Idoso, o dia internacional da saúde Mental e o torneio inter-freguesias de Sueca, são 

atividades que não puderam ser concretizadas, devido aos constrangimentos acima mencionados. 

A atividade denominada 1º Encontro de para-motor de Baião, não se concretizou devido à falta de 

condições para a prática da modalidade, nomeadamente por as correntes de ar não serem as ideais.  

A atividade denominada 1º Encontro de Autocaravanismo não foi concretizada, pois era necessário a 

construção de infraestruturas de apoio para as caravanas no local que havia sido designado para o evento. 
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A atividade planeada para o dia internacional 

da pessoa com deficiência, também não foi 

concretizada devido ao facto de já haverem 

atividades programadas para essa data, pelas 

instituições que acolhem estas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Cultura e Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Património de uma comunidade representa 

uma ligação intemporal pela memória de um 

território e pelos afetos das suas gentes.  

 

Importa saber valorizar, conservando, estudando 

e divulgando as marcas daqueles que, no 

passado, abriram o caminho do presente. 

 

A missão do Serviço da Cultura e Turismo 

estrutura-se na preservação dessa memória e na 

ação de a perpetuar como herança viva de toda a 

comunidade baionense. 

 

Da pré-história aos castros, do românico ao 

romântico, da romanização à modernidade, as 

terras de Baião testemunham na sua paisagem 

praticamente todos os períodos da história da 

humanidade, fazendo desta nossa terra, uma 

terra de “Paisagens Milenares”. 

 

O potencial histórico, cultural e paisagístico do 

município de Baião, permitem a valorização do 

Turismo, como atividade de valor acrescentado 

para o desenvolvimento sustentável do concelho.

Um território não pode ficar fechado sob si 

mesmo, guardando as suas joias. Pelo contrário: 

deve ter a generosidade de as saber estruturar, 

promovendo e divulgando uma programação 

cultural e turística que potencie a sua partilha de 

forma universal. 

 

O crescimento da oferta turística nos últimos 

anos, a melhoria das acessibilidades e os 

recursos turísticos intrínsecos de Baião, 

associados a uma forte imagem de vida natural, 

ruralidade e histórico-cultural, criam a 

oportunidade e as condições para a sua 

afirmação como destino diferenciado. 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 

 

O serviço da Cultura assentou a sua ação na divulgação sustentada do património baionense, tendo 

desempenhado um papel de destaque em parte dos eventos estruturantes do concelho. Entre o trabalho 

desenvolvido destacam-se as iniciativas destinadas aos mais jovens, alunos do ensino pré-escolar, básico e 

secundário que, ao longo do ano, encontraram motivos e propostas diversas e de vária índole para 

contactar com a cultura e saberes ancestrais que caracterizam esta terra. Por outro lado, um outro conjunto 

de iniciativas e eventos estruturaram-se para satisfazer os residentes e captar visitantes, tendo o sector 

procedido a uma programação cultural mais assertiva, diversificada e eclética por forma a chegar a um 

público o mais vasto possível.  

 

. MUSEU MUNICIPAL 

 

Visitas orientadas ou visitas roteiro ao património cultural do concelho 

Património cultural visitado: Serra da Aboboreira, Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de 

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

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

cestas e bengalas e Igreja de Tresouras. 

Público: Maioritariamente escolar 

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

oportunidade de visitar o Mosteiro de Ancede, a Fundação Eça de Queiroz, o conjunto megalítico da Serra 

da Aboboreira e Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Baião.  

Para o ano 2018, os serviços educativos prepararam pela primeira vez um guião para todos os 

alunos do 4º ano de escolaridade, integrando algumas das personagens figurativas da Rota do Românico, 

bem como os elementos pontuais de arquitetura românica que, entretanto, foram colocados a descoberto 
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pelas escavações arqueológicas aí realizadas. Deu-se continuidade à visita com personagens históricas, 

por se ter percebido o sucesso que esta estratégia tem tido junto dos visitantes desta faixa etária. 

A visita ao conjunto megalítico da Serra da Aboboreira, para além da atividade da recriação da 

deposição do corpo e de oferendas no interior do dólmen, permitiu ainda a realização de algumas atividades 

paralelas de ar livre como a construção de pequenos vasos cerâmicos com decoração pré-histórica, de 

colares e pulseiras e ainda o tiro ao arco.      

 

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

Tresouras. 

. Durante este ano, continuaram a não se registar visitas ao Mosteiro de Ancede por alunos de 

escolas secundárias exteriores ao concelho, que nos anos anteriores o faziam como local de visita 

alternativo e paralelo à Fundação Eça de Queiroz. 

Quando solicitado ou quando o grupo-turma tem uma faixa etária equivalente aos primeiros anos do 

1º ciclo, utilizamos o recurso ao peddy-paper e às pistas de descoberta na visita ao CIVV do mosteiro de 

Ancede.  

. No início do corrente ano letivo (2018-2019), voltamos a ser contactados pela Escola Secundária 

de Baião – o que não acontecia há vários anos – para integrar a visita ao museu municipal de Baião nos 

conteúdos programáticos do 7º ano de escolaridade, da disciplina de História, onde se aborda o megalitismo 

e que se encontra tão bem representado na nossa serra da Aboboreira. Esta visita foi ainda enquadrada por 

uma apresentação em power point adaptada à visita. 
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O gráfico seguinte apresenta o número de visitantes em visitas orientadas pelo Museu Municipal de 

Baião durante o ano 2018 por local visitado. 

 

    

  Atividades lúdicas e pedagógicas 

 

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

escolares, diferenciando as atividades de acordo com os anos escolares, com os conteúdos curriculares e 

com a duração dos tempos letivos, no caso de estas se desenvolverem em ambiente de sala de aula. 

  Oficina “A broa Caseira” 

Em ambiente de sala de aula, ou no Núcleo de etnografia do museu municipal, na Casa de Chavães, 

continuamos a realizar esta oficina, desenvolvendo os sentidos do olfato e do tato, em que as crianças 

cheiram e sentem as farinhas, amassando a massa, ajudando a tender e a meter no forno, finalizando com 
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a prova. Enquanto a massa leveda, o jogo do moinho humano ajuda a perceber o funcionamento do 

moinho. 

Quando realizada na Casa da Chavães os mais pequenos contactam com algumas peças do museu 

relacionadas com a oficina como a masseira e a tulha, entre outros. Este ano, foram introduzidas duas 

novidades: com o pré-escolar do agrupamento do Sudeste esta oficina foi completada com a visita a um 

moinho junto da ribeira do Zêzere. 

No presente ano letivo (2018-2019), elaboramos uma pequena estória “Era uma vez um moinho…” 

para que os mais pequeninos aprendessem o funcionamento do moinho utilizando frases com rima. 

 

Oficina “O Porco” 

No ano letivo 2018/2019, pela primeira vez introduzimos esta oficina dirigida ao pré-escolar, por isso 

tivemos que efetuar adaptações ao nível da apresentação, incluindo jogos de mímica e de faz de conta para 

consolidar conteúdos. Pela primeira vez, introduzimos o corte de um porco possível de montar em 3D. 

 

Oficina “Os queijinhos frescos” 

 Em ambiente de sala de aula ou no museu municipal, esta oficina para o pré-escolar continua a 

pautar-se pela apresentação do tema em imagens, pelo jogo de cartas, pela fixação de imagens, finalizando 

com o jogo de faz de conta e com a construção de um “corno” em papel.  

Este ano letivo de 2018-2019 passamos a incluir na oficina uma prova de “queijo-fresco”.   

       

 

 

 

 

Durante as férias escolares fomos contactados por grupos do pré-escolar para efetuarem visitas ao 

mosteiro de Ancede e como o modelo adotado teve grande aceitação por parte deste tipo de grupo, no 

início deste ano letivo de 2018-2019, passamos a incluir estas atividades nas propostas para o pré-escolar. 
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Assim os estes espaços são dados a conhecer através de jogos e de expressão corporal: procura de alguns 

objetos associados a cada um dos espaços, corrida de almudes, jogos de mímica nos lagares e por último, 

o “jogo do pau”. 

 

 Vestígios da pré-história e da romanização no concelho de Baião 

Integrando o património local, foram preparadas e desenvolvidas sessões para todos os alunos do 4º 

ano do Centro escolar do Agrupamento do Sudeste, tendo sido a técnica do museu municipal introduzir a 

unidade 1 do módulo 3 sobre o passado nacional, abordando os temas sobre os séculos, os primeiros 

povos e o domínio romano. No final das sessões, os alunos puderam experimentar uma série de jogos 

didáticos que permitiram a consolidação das matérias lecionadas. 

  A romanização no concelho de Baião 

 

Integrando o património local e os novos conteúdos do volume “Baião – Em torno do Ano Zero” foi 

elaborada uma nova apresentação que foi apresentada a todos os alunos de 7º ano de escolaridade do 

Agrupamento de Eiriz. 

O Castelo de Bayan 

Para o 5º ano de escolaridade do Agrupamento de Eiriz foi apresentado este tema, recorrendo 

novamente a uma curta dramatização. 

 

 

 

O Conto “Civilização” de Eça de Queiroz 

Integrando a “Semana da Leitura” no Agrupamento de Eiriz” foi apresentado este tema. Baseando-

nos em excertos dos “Contos” de Luísa Ducla Soares, acrescentamos algumas imagens ao guião de 

Jogos de descoberta 

dos celeiros, 

adega e lagares

do mosteiro 

de Ancede
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dramatização e apresentamos os livros que a BMB disponibiliza ao público com este conto de Eça de 

Queiroz. 

 

 

      

 

  Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

 Subordinado ao tema "Património Cultural: de geração em geração”, este dia foi comemorado na 

tarde de 18 de abril, em colaboração com a União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, com a 

participação de todos os alunos e professores do 4º ano de escolaridade do Centro Escolar de Eiriz e de 

alguns habitantes de Ancede. 

 Foi ainda preparado pelo museu municipal uma apresentação efetuada através de uma pesquisa 

direcionada pelas atas do município e de outros documentos, para se perceber quando foi criada a primeira 

escola, na sequência do colégio de raparigas criado pelo Barão de Ancede, e a construção das “novas” 

escolas na Aveleira e Lordelo. 

Oficina de 
Carnaval Para além da apresentação sobre as 

origens históricas do Carnaval, os 

participantes da oficina construíram um 

compadre e uma comadre, recriando-se 

as brincadeiras do entrudo, não faltando 

o “enterro” e o “auto de fé”, assim como 

o saltar à fogueira.

Visita ao 
Museu 

Municipal

Visita noturna 
a Chã da 
Parada e 

recriação da 
técnica de 
iluminação 

com tutano de 
vaca

   Noite Europeia dos Museus 



 

52 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2018 

 

 

           

        

Alguns habitantes de Ancede, foram os 
convidados de honra para partilharem com os 

mais novos as “histórias” do seu tempo de escola 
no convento de Ancede

Os mais novos colocaram várias questões para 
irem percebendo as diferenças entre a escola 

que conhecem e a que existia na altura.

Visita ao Núcleo 
Arqueológico do 

Museu

Os participantes 
experimentaram 

elaborar uma 
ficha de registo de 
um dos objetos do 

espólio 
etnográfico do 

museu municipal.

FÉRIAS NO 
MUSEU

Jogo de mímica 
que foi realizado 

na capela do 
Senhor do Bom 

despacho do 
Mosteiro de Santo 

André.

Jornadas 
Europeias do 
Património: 
“Revisitar o 

CASA: do Alto da 
Caldeira a Chã de 

Parada”

Comemoração dos 40 anos 
do arranque do projecto 

do campo arqueológico da 
Serra da Aboboreira (CASA)

Convidaram-se  alguns 
dos investigadores 

ligados ao projeto CASA 
para revisitar o campo 

arqueológico e partilhar 
memórias

Os participantes foram 
alunos  do curso de 

arqueologia e de 
mestrado da FLUP e 
outros membros da 

comunidade
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 Coleção “Em torno de Baião: Contributos para a História Económica e Social de Baião.” 

Em junho foi apresentado mais um volume desta coleção, sob o título “Baião – Em torno das 

Memórias Paroquiais” de Pedro Nuno Vieira. 

Continua a caber ao museu municipal a interligação entre o autor e o designer, o acompanhamento 

no registo fotográfico do património, a colaboração na revisão final e na sugestão de legendas e de imagens 

a integrar estas publicações. 

Simultaneamente temos vindo ainda a colaborar com o autor Mário Cunha para a edição do 8º 

volume subordinado ao tema “Baião – Em torno de 1700” 

 

Coleção museológica do Museu Municipal de Baião 

 Passou a integrar a coleção do acervo do museu municipal todo o espólio etnográfico e didático que 

esteve reunido na escola primária da Fonseca, tendo-se efetuado uma listagem de todo esse espólio, uma 

limpeza prévia e o registo fotográfico de cada uma das peças, tendo depois sido condicionado nas reservas 

do museu municipal. 

 Procedeu-se ainda ao estudo de um conjunto de 14 armas de defesas que ainda se encontram na 

posse da autarquia e que eram as armas dos antigos regedores. Esse estudo permitiu ainda propor a sua 

futura integração no acervo do museu municipal após a sua desativação por parte da PSP. 

 Ao mesmo tempo procurou-se averiguar junto da comunidade sénior se seria ainda possível recolher 

algumas histórias de vidas relacionadas com os regedores do município e a sua esfera de atuação. Sendo 

possível, irá procurar-se desenvolver esta temática no próximo ano civil. 

 

Tratamento e registo do fundo documental da Casa de Sequeiros 

 Durante todo este ano tem-se dado seguimento, sempre que possível, ao registo do fundo 

documental desta Casa, registando-se já mais de 5000 entradas na base de dados que se tem vindo a 

construir. 

 

Colaboração em projetos de promoção patrimonial  

 Durante este ano deram-se início aos seguintes projetos: 

1. Construção de réplicas do Tesouro de Baião, que integram o acervo do Museu Nacional de Ar-

queologia, com vista à sua exposição no núcleo arqueológico do MMB. 

 Foi desenvolvida uma primeira fase de digitalização em 3D de todas as peças e respetiva impressão 

3D com tecnologia SLA (Stereolithography) em resina, nomeadamente: colar de pendentes, 4 arrecadas, 
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gargantilha e 12 botões. 

 Foram também executados os respetivos moldes em cera perdida, estando em fase de conclusão a 

fundição de ourivesaria em prata dourada, acabamento e apuramento das peças. 

 

2. Projeto de avaliação, salvaguarda e promoção de manifestações tradicionais no âmbito do pa-

trimónio cultural imaterial do concelho de Baião, adjudicado à empresa Quaternaire Portugal. 

 Com este projeto, a CMN pretende promover algumas manifestações tradicionais no âmbito do 

património cultural imaterial, que considera como identitárias do seu território e que constituem já uma 

marca cultural de grande valor, como são os casos do anho assado e arroz de forno, as bengalas de 

Gestaçô e as cestas de giesta piorna de Frende. 

 Este projeto teve o seu início com um levantamento e estudo destas manifestações com vista à 

avaliação do grau de autenticidade e singularidade e da dinâmica que estas manifestações agregam hoje 

neste território. Esta avaliação permitirá definir qual destas três manifestações tradicionais poderá cumprir 

os quesitos considerados prioritários com vista à sua inscrição no Inventário Nacional do Património 

Cultural, designado daqui para a frente como INPCI.A par da inscrição do INPCI pretende-se ainda o 

desenvolvimento de um plano de salvaguarda com vista à integração do património cultural imaterial na 

estratégia de desenvolvimento sustentável que o município pretende continuar a promover para o seu 

território. 

                                                       

                 

Exposição da coleção de 
Arte Sacra de António 

Miranda

Com vista à criação de um 
Núcleo de Arte Sacra que 
estará patente ao público no 
Mosteiro de Ancede foram 
adquiridos serviços de 
museologia, arquitetura 
expositiva e fornecimento de 
mobiliário à empresa 
Glorybox, cujos trabalhos já se 
encontram concluídos, 
estando a exposição patente 
nas Casas dos Moços e 
Hospedaria do Mosteiro de 
Santo André de Ancede. 



 

55 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2018 

 No ano de 2018 o número total de visitantes no mosteiro de Ancede foi de 3338, com distribuição 

mensal representada no gráfico seguinte. 

 

 

 

De salientar que destas 3338 visitas, 1232 foram ao CIVV (Centro interpretativo da vinha e do Vinho), 

1167 às ruínas, 559 à capela e 380 à Igreja. 

De entre o público visitante distinguem-se os estrangeiros (214), com destaque para os franceses, 

ingleses e alemães e os visitantes individuais (191), seguidos dos grupos (176). 

 

 

. BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

Ateliês temáticos  
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  Boletim Cultural 

          Dando continuidade à publicação trimestral do Boletim Cultural, foram lançados mais quatro números 

em 2018, dedicados ao autor baianense Joaquim Pereira Mendes, ao projeto “Ler o passado: um presente 

para o futuro”, à aluna Ana Margarida Mendes, distinguida com o 3º prémio no Concurso Nacional de Leitura 

e à poetisa Florbela Espanca.  

   

          Outras iniciativas 

Encontro às cegas ...com 

um Livro 

À semelhança de anos anteriores a Biblioteca Municipal lançou o desafio aos seus 

leitores de não julgarem o livro pela capa e de requisitarem um livro tendo somente 

acesso ao seu tema, desconhecendo o título e autor. 

 

Dia Internacional do 

Livro Infantil 

No âmbito do Dia Internacional do Livro Infantil, a biblioteca recebeu a visita das 

crianças do Jardim de Infância da ADEGRIL e da OBER de Campelo para uma 

sessão de sensibilização sobre o comportamento correto a ter numa biblioteca, com 

a leitura do livro “Boas maneiras na biblioteca”. No final da sessão, as crianças 

elaboraram um desenho sobre a estória que ouviram. 

 

Dia Internacional do 

Livro Infantil 

No âmbito do Dia Internacional do Livro Infantil, a biblioteca recebeu a visita das 

crianças do Jardim de Infância da ADEGRIL e da OBER de Campelo para uma 

sessão de sensibilização sobre o comportamento correto a ter numa biblioteca, com 

a leitura do livro “Boas maneiras na biblioteca”. No final da sessão, as crianças 

elaboraram um desenho sobre a estória que ouviram. 

 

Dia Mundial do Livro 

A 23 de abril, comemora-se o Dia Mundial do Livro e a Biblioteca Municipal recebeu a 

visita de duas turmas de Jardins de Infância, do JI de Lordelo e o do Centro Social de 

Santa Cruz do Douro, para duas sessões de leitura, tendo sido sensibilizadas para os 

cuidados a ter com os livros através da leitura do livro “Boas maneiras com os livros 

da biblioteca” e da visualização do filme “Ruca, o bibliotecário”. 

 

Ler o passado: um 

presente para o futuro 

Com o objetivo de recolher material da literatura oral que foi passando de geração 

em geração, a Biblioteca Municipal, com a colaboração do Museu, deslocou-se a 

várias freguesias do concelho para entrevistar a comunidade sénior, recolhendo 

estórias de bruxas, lobisomens, orações, mezinhas e talhaduras que, após seleção, 

edição e transcrição, serão publicadas em livro, em 2019. 

 

Dia Mundial da 

Alimentação 

Face ao crescente interesse da população em geral, incluindo leitores da biblioteca, 

pela alimentação saudável, tendo sido demonstrada grande curiosidade pela 

alimentação vegetariana, a Biblioteca Municipal preparou uma sessão, denominada 

“Comida com Vida”, em que os participantes puderam saber mais sobre esta dieta: 

em que consiste, quais as vantagens da mesma e o seu impacto na saúde e no 

planeta, mitos que lhe são associados e, no final, puderam degustar alguns produtos 
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100% vegetais, demonstrando grande agrado pelos mesmos. A iniciativa terminou 

com a requisição de alguns livros que foram sugeridos, quer de receitas, quer sobre 

alimentação saudável. 

 

Dia Mundial da Saúde 

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, a Biblioteca Municipal contou com a 

colaboração da enfermeira Ângela Pinto para falar sobre o impacto da terapia de 

Reiki, uma terapia complementar de cura energética, já amplamente utilizada em 

hospitais portugueses, na saúde física e emocional. Além da apresentação preparada 

por Ângela Pinto, em que explicou o que é o reiki, como se aplica e quais os seus 

benefícios, alguns dos participantes leram o livro “A pequena alma e o sol”, de Neale 

Donald Walsch, e, no final, todos puderam participar numa sessão de meditação 

guiada, promovendo uma sensação de tranquilidade e bem-estar. 

 

Dia Mundial do Yoga - 

"Yoga do Riso" 

O yoga do riso é uma vertente do yoga que tem como objetivo promover o bem-estar, 

o otimismo e a boa disposição. A fim de proporcionar um momento diferente e alegre, 

divulgando, simultaneamente, o seu acervo, a Biblioteca Municipal realizou uma 

sessão de yoga do riso, no âmbito do Dia Mundial do Yoga, contando com a 

colaboração do Prof. Manuel Monteiro, instrutor certificado de yoga do riso. No final 

da sessão, os participantes foram convidados a conhecer alguns livros sobre o tema. 

 

 

 

Chá das 5 

O “Chá das 5” reuniu um grupo de leitores que, ao sabor de um chá e de um doce, 

partilharam a sua opinião sobre aquele que consideram um dos melhores livros que 

leram até hoje. 

 

Concurso Nacional da 

leitura 

A 18 de abril, a Biblioteca Municipal recebeu alunos dos vários ciclos escolares para 

a realização da prova nacional de leitura – fase regional municipal. 

Independentemente do resultado, foi entregue um certificado de participação a todos 

os alunos inscritos e a 9 de maio foram entregues os prémios aos alunos que 

passaram à fase seguinte (fase regional intermunicipal). 

 

Prémio "Melhor Leitor do 

Ano" 

A fim de distinguir os bons leitores, incentivando hábitos de leitura, a Biblioteca 

Municipal atribuiu, a 11 de maio, pelo segundo ano consecutivo, o prémio “Melhor 

Leitor do Ano”. Além de ser entregue um prémio ao melhor leitor, também o segundo 

e terceiro classificado receberam uma lembrança. 

 

Visita ao Centro de 

Convívio da Adegril 

A 7 de maio, a Biblioteca Municipal recebeu a visita de um grupo de seniores, utentes 

do Centro de Convívio da Adegril, que ficaram a conhecer os espaços da biblioteca, 

como está organizada e os serviços que oferece. 

 

Dia do Autor Português 

Assinalando o Dia do Autor Português, comemorado anualmente a 22 de maio, nos 

dias 21 e 22 desse mês, a Biblioteca Municipal recebeu a visita de turmas de JI, 

designadamente de Touças e da OBER de Ancede, tendo sido lido o livro “A fada 

Palavrinha e o gigante das bibliotecas”, da autoria de Luísa Ducla Soares, 
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sensibilizando as crianças para a importância da leitura e da preservação dos livros. 

No final, as crianças elaboraram um desenho sobre a estória que ouviram. 

 

Semana da Leitura RBB - 

sessão Ajudaris 

   No âmbito da “Semana da Leitura”, iniciativa da Rede de Bibliotecas de Baião, cujo 

programa se estendeu de 15 a 20 de janeiro, e além de outras atividades realizadas 

pelas bibliotecas escolares no seu espaço, realizou-se a apresentação do livro da 

Associação Ajudaris, “Histórias de encantar ’17” que inclui textos de alunos dos 

agrupamentos de Baião. Nesta sessão, além da apresentação do livro, houve ainda 

lugar à apresentação de algumas peças de teatro por alunos do concelho. emana da 

Leitura da RBB – Sessão Ajudaris. 

 

Dia Mundial dos Avós 

         A efeméride é comemorada anualmente a 26 de julho e, neste âmbito, a 

Biblioteca Municipal recebeu a visita de alguns seniores da Santa Casa da 

Misericórdia de Baião para uma sessão de meditação. 

 

Férias na Biblioteca 

       Ao longo de uma semana do mês de agosto, as crianças puderam ocupar as 

suas férias com divertidas atividades na Biblioteca Municipal: leitura de estórias, 

visionamento de filmes, realização de jogos, sessões de meditação e pintura de 

mandalas. 

 

 

 

Projeto Educativo 

Concelhio 

De um conjunto de livros propostos para as atividades da Biblioteca, no âmbito do 

projeto educativo concelhio, o livro “Romeu, o touro que não gostava de touradas” foi 

o escolhido pelas professoras dos JI que visitaram a Biblioteca, ao longo do mês de 

novembro, designadamente os JI de Senhora, Viariz da OBER de Campelo. Depois 

de ter sido lida a estória, as crianças contaram-na pelas suas próprias palavras e 

refletiu-se sobre a senciência dos animais, que devem ser estimados e protegidos. 

No final, as crianças elaboraram um desenho da parte da estória de que mais 

gostaram. 

 

O gráfico apresentado a seguir demonstra as utilizações da biblioteca durante o ano 2018: 
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     . TURISMO 

  Promoção e divulgação Turística 

Através de diversas iniciativas de promoção e divulgação, a Câmara Municipal de Baião tem tido um 

importante papel na afirmação duma estratégia para consolidar o desenvolvimento turístico no município, 

tirando partido, não só, da sua posição geográfica relativamente à Área Metropolitana do Porto mas, 

também, como zona de interface da Região do Tâmega e Sousa com a Região do Douro, valorizando e 

potenciando as suas especificidades neste contexto de proximidades e afirmando-se como destino turístico 

diferenciado da envolvente de inserção e, simultaneamente, potenciando complementaridades. 

 XANTAR - 19º Salão Internacional de Turismo Gastronómico 

O Município de Baião participou a convite do Turismo do Porto e Norte de Portugal no XANTAR - 

19º Salão Internacional de Turismo Gastronómico que se realizou em Ourense na Galiza, de 31 de janeiro a 

04 de fevereiro de 2018, tendo Portugal como destino convidado, apresentando-se como uma privilegiada 

plataforma no âmbito da promoção dos destinos turístico-gastronómicos com uma ampla difusão em mais 

de 100 órgãos de comunicação social. 

 

Baião realizou um Showcooking apresentado pelo Chef António José Queirós Pinto e uma 

demonstração gastronómica no âmbito da “Aula Gastronómica”; assim como Provas de Vinhos no espaço 

das “Catas” a cargo da Quinta da Covela. 

Aproveitando a grande visibilidade deste evento, o Município de Baião promoveu e divulgou a Feira 

do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa a realizar nos dias 9 e 11 de março, na vila de Baião. 

O Xantar é um dos maiores e mais importantes certames gastronómicos realizados na Península 
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Ibérica que atrai, ano após ano, milhares de pessoas até ao recinto da Expourense, transformando aquele 

espaço num grande centro de restauração e numa oportunidade única para despertar o interesse turístico 

dos muitos visitantes. 

Site visitbaiao.pt  

Atualização e manutenção da webpage www.visitbaiao.pt com atualizações periódicas da Agenda 

Municipal e de informação turística, tendo sido atualizados vários pontos de interesse em várias categorias. 

Folhetos de divulgação turística  

Seguindo a mesma linha de comunicação e imagem, passaram a estar disponíveis a quem nos 

visita os folhetos informativos nos idiomas; Português, Espanhol, Francês e Inglês. 

Bolsa de Turismo de Lisboa 2018 

O Município de Baião participou na BTL 2017 integrado no espaço CIM-TS no stand do PNTP nos 

dias 18 e 19 de março, onde o Município de Baião realizou um programa de animação com os “Viajantes no 

tempo”, que serviu 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, na Galiza, a convite do Vice-cônsul de Portugal na Galiza, em estreita 

colaboração com a Dólmen, CRL, e mais alguns municípios da região norte de Portugal, procurando 

estreitar afetos e fortalecer as relações económicas, tendo em conta a proximidade dos territórios e o muito 

que os une. 

Uma jornada diplomática que se realizou no dia 8 e 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 deliciaram os presentes. Uma oportunidade de divulgar 

o que de melhor se faz por cá e convidar para uma visita à nossa região. 

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

visando o desenvolvimento económico, que se tem repetido por inúmeros eventos nacionais e 

internacionais, sempre em parceria procurando potenciar sinergias. 

Este trabalho conjunto com a Dólmen, tem servido para levar os nossos produtos a vários locais, 

tendo alavancado o número de vendas e o aparecimento de mais e melhores produtos, dos quais sentimos 

cada vez mais orgulho. Além deste trabalho conjunto com a Dólmen, reforçamos e intensificamos as nossas 

ações conjuntas com a entidade de Turismo Regional Porto e Norte, com a Comunidade Intermunicipal do 
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Tâmega e Sousa e com outros parceiros que levam cada vez mais longe o nome e os produtos de Baião. 

  XXIX Feira de Artesanato de Baião de 21 a 26 de agosto 

Integrada nas Festas Concelhias e em honra de S. Bartolomeu, a Feira de Artesanato é um evento de 

âmbito regional no qual participam artesãos de vários pontos do país, nomeadamente da região norte e 

centro de Portugal, embora com uma presença maioritária dos artesãos locais. Este ano, estiveram 

presentes 35 artesãos num total de 20 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. Desses materiais, resultaram 

artefactos e artigos de grande qualidade artística e de inegável valor económico. De salientar as bengalas, 

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

bordados, madeiras, couros, etc. O Posto de Turismo voltou a elaborar um inquérito de satisfação aos 

artesãos presentes no certame. 

 

  Apresentações de Livros na Loja Interativa de Turismo de Baião 

 “Sonhos e Estranhezas” 

Livro apresentado no dia 10 de fevereiro na Loja Interativa de Turismo na presença da professora 

Ivone Abreu, José Pinho Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Baião, e Anabela Cardoso, 

vereadora da cultura da autarquia baianense, como oradores convidados. 

“Sonhos e Estranhezas” foi lançado em novembro de 2017 e nele podemos encontrar 88 “pequenas 

histórias” transcritas em poema. “É como uma viagem através do tempo e, ao mesmo tempo, é um 

constante fluir de emoções”, afirma o autor. 

 

 “Crisálida”  

Depois do sucesso da apresentação de “Lobos na Cidade” em Baião, em 2015, o escritor marcoense 

Carlos Queirós fez questão de voltar a Baião para apresentar “Crisálida”. A sessão aconteceu a 25 de maio, 

às 21h30, na Loja Interativa de Turismo de Baião, no Jardim Dr. José Teixeira da Silva. A apresentação da 

obra esteve a cargo da vereadora da cultura da Câmara Municipal de Baião, Anabela Cardoso. 

 

 

No gráfico a seguir apresentado podemos verificar o número de entradas na Loja Interativa de 

Turismo de Baião no ano 2018. 
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Gastronomia & Vinhos 

 Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa de 9, 10 e 11 de março 

O Posto de Turismo esteve presente com um espaço de divulgação e de promoção da oferta turística 

e cultural do concelho de Baião, assim como o seu artesanato e produtos locais. O Posto de Turismo voltou 

a elaborar um inquérito de satisfação aos visitantes e outro aos restaurantes presentes no certame. 

 

 Festival do Anho Assado e do Arroz de Forno de 27, 28 e 29 de julho 

O Posto de Turismo esteve presente num espaço de divulgação e de promoção da oferta turística e 

cultural do concelho de Baião, e com o seu artesanato e produtos locais. O Posto de Turismo voltou a ela-

borar um inquérito de satisfação aos visitantes e outro aos restaurantes presentes no certame. 

 

 

Município de Baião na apresentação da XI edição dos “Fins-de-semana  

Gastronómicos 

Baião foi um dos municípios nortenhos presentes, a 25 de outubro, na apresentação da iniciativa 

“Fins- de-Semana Gastronómicos” em Esposende.  

O Município de Baião esteve presente na apresentação da décima primeira edição dos fins de sema-

na gastronómicos. A representar o concelho de Baião, nesta iniciativa de paladares, esteve o restaurante 

“Tormes”, que presenteou todos os convidados com um saboroso pastelão de ovos com salpicão, um arroz 

de favas com frango alourado e um delicioso creme de água queimado, acompanhados, como não podia 

deixar de ser, pelo famoso vinho verde Avesso de Baião. 

 

O Município de Baião foi representado pela vereadora do Turismo, Anabela Cardoso e pelo vereador 

dos Assuntos Económicos, José Lima que consideraram ser “mais uma oportunidade para os operadores da 
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restauração angariarem mais clientes, potenciarem o seu negócio e fazerem face à época baixa. Para além 

de ser um motor para o desenvolvimento da economia local, em especial da hotelaria e do turismo”. 

 

 XI edição dos “Fins-de-semana Gastronómicos” de 7, 8 e 9 de dezembro  

O Município de Baião participa mais uma vez nos fins-de-semana gastronómicos, uma iniciativa pro-

movida pela entidade Turismo Porto e Norte, que decorreu de 7 a 9 de dezembro, no concelho de Baião.  

 

A ação é uma vez mais da Turismo Porto e Norte de Portugal, que conta com o apoio 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 Al-

pendre; A Casa do Almocreve; Primavera e Flor de Baião. Da parte do alojamento turístico e hotelaria con-

ta-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, a Câmara Municipal adicionou um programa cultural para o dia 

8 de dezembro, onde constava: uma visita guiada ao Mosteiro de Santo André de Ancede, das 10h00 às 

13h00 (última entrada às 12h00) e das 14h30m às 17h30m (última entrada às 16h30m) e uma visita ao 

Núcleo Museológico da Fundação Eça de Queiroz, às 15h30. As entradas foram gratuitas a quem mencio-

nasse a adesão a esta iniciativa. 

 

De 2 de novembro de 2018 até 2 de junho de 2019 esta iniciativa vai percorrer setenta e sete municí-

pios nortenhos. Aderiram 1100 restaurantes e cerca de 656 empreendimentos turísticos em 31 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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1.8. Assuntos Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várias foram as estratégias económicas 

adotadas ao longo dos últimos anos, cujo 

objetivo foi a captação de investimento, o 

incentivo à empregabilidade e a 

qualificação e formação das pessoas.  

O apoio ao investimento no sector agrícola, 

com a preparação e desenvolvimento de 

medidas que resultem na união de esforços 

entre produtores, pela criação de uma 

associação de produtores, tem sido 

objetivo do sector dos assuntos 

económicos. 

A requalificação e o estudo para 

possibilidade de alargamento dos Parques 

Industriais, a continuação do apoio à

estratégia de fomento da criação de gado 

ovino e caprino, de forma articulada com 

os setores da restauração e da gastronomia 

local, bem como a promoção dos produtos 

locais em diversas iniciativas de divulgação, 

são exemplos dos esforços realizados na 

área empresarial, associativa e cooperativa. 
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 . Agricultura 

Investir na agricultura, uma oportunidade de emprego 

Baião, continua a ser um concelho de eleição, para muitos jovens efetuarem os seus investimentos, 

em novas culturas agrícolas. 

Os jovens mostram interesse e apostam em áreas como os citrinos ou os pequenos frutos, tendo por 

base o conceito de agricultura biológica.  

O Município de Baião pretende continuar a ser um parceiro ativo neste processo, e agregar os 

investidores. 

Nos últimos anos, foram aprovadas várias candidaturas de projetos agrícolas no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento Rural 2020. A grande maioria dos investimentos, referem-se a explorações de mirtilos, 

kiwis, groselhas, amoras, framboesas, mas também limões e marmelos.  

A dinamização do sector primário em Baião, continua a ser uma prioridade. Nesse sentido, o 

município continua a preparar e a desenvolver várias medidas no sentido de apoiar os produtores do sector 

agrícola, para que possam trabalhar em conjunto no aprofundamento da sua atividade. O trabalho que está 

em desenvolvimento para a constituição de associações de produtores, permitirá aos mesmos, usufruírem 

de um conjunto de serviços de telecomunicações, espaços de armazenamento e de distribuição, logística, 

dando-lhes ainda a oportunidade de se focarem mais na conquista de novos mercados e de novas 

oportunidades para as suas empresas. 

O vinho constitui um produto de excelência em Baião que carece de uma maior integração e 

cooperação para ser ainda mais potenciado. O Município de Baião continua disponível para acolher e apoiar 

projetos inovadores. Para o efeito, existe a Carta Agrícola de Baião, um documento aberto e em permanente 

atualização, que deve “servir de apoio e suporte a quem pretende investir no setor primário no concelho de 

Baião.  

 

Baião recebeu evento sobre o setor agroalimentar 

Decorreu em Baião o evento “Business Sunset – os desafios do setor agroalimentar”, que serviu de 

mote para o evento “Tâmega Sousa Business Sunset”, organizado pela Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa em cooperação com o nosso município. O evento decorreu na estação de Aregos, em 

Santa Cruz do Douro. Foi uma oportunidade para a reflexão e debate de temáticas relacionadas com a 

gestão de micro, pequenas e médias empresas. Houve troca de ideias e experiências, a apresentação de 

boas práticas, a partilha de contactos e o estabelecimento de redes de cooperação e networking entre 

empresários da região e outros de referência nacional, importantes na alavancagem de novas ideias e 

projetos de negócio.  

 

 

. Indústria  
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Município de Baião qualifica os parques industriais 

O Município de Baião continua a investir na criação de melhores condições nos Parques Industriais 

do concelho, tanto para as empresas que ali operam como para atrair mais investimentos para Baião. Nesse 

sentido, foram requalificados os parques industriais de Campêlo e Gôve, procedendo a arranjos 

urbanísticos, melhoria das acessibilidades e colocação de sinalética. 

No sentido de corresponder ao número crescente de empresas que têm procurado os Parques 

Industriais, e proporcionar melhores condições às empresas já instaladas e que pretendem aumentar os 

espaços de laboração e aumento do número de trabalhadores, decorre um trabalho de avaliação e 

negociação para aquisição de terrenos nas zonas classificadas para uso industrial.  

O Município de Baião continua a reunir com várias empresas dos setores do calçado, têxtil, 

ecoturismo, agrícola, produtos transformados e outras, que têm demonstrado interesse em investirem em 

Baião. 

Nos últimos anos tem-se verificado um crescimento significativo e contínuo do emprego nos Parques 

Industriais do concelho. As empresas situadas nos Parques Industriais empregam mais de 500 

trabalhadores. 

 

Novas áreas de negócio 

A consolidação e a permanência das empresas no concelho de Baião, são importantes indicadores 

para concelho e para a região. As empresas têm registado um aumento do volume de encomendas e novos 

clientes, consequência da qualidade da mão-de-obra, dos produtos e serviços, que contribuem para um 

aumento da produtividade. Estes fatores, têm sido determinantes no aumento da empregabilidade das 

empresas.  

 
Empreendedorismo 

O Município de Baião continua a cooperar com o Agrupamento de Escolas Vale do Ovil, no 

desenvolvimento de projetos que valorizem a inovação e a criatividade e que se estabeleçam como uma 

interface de transferência de conhecimento entre as universidades, os politécnicos, os centros de 

investigação e o nosso tecido social, produtivo e empresarial.  

Continuamos a apoiar à Associação Empresarial de Baião (AEB), nomeadamente, no funcionamento 

do Balcão do Empreendedor, na realização da Gala do Empresário, e ainda, na realização dos eventos 

“Stock Off” e “Compre em Baião”. 

O Município coopera com a CIM em áreas como: o Empreendedorismo – “Tâmega Sousa 

Empreendedor”, “Capacitação dos Empresários”, “Empreendedorismo Jovem”, “Business Angels” e 

“Internacionalização das Empresas, Qualificação e Criação de Valor”. 

Na Pecuária, o Município de Baião, continua a apoiar a estratégia de fomento da criação de gado 
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ovino e caprino. Esta estratégia, decorre de forma articulada com os setores da restauração e da 

gastronomia local. 

 

. Empregabilidade 

  
Desemprego diminuiu no Concelho de Baião 

De acordo com os dados da Delegação Regional do Norte do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), conhecidos no último mês de maio, relativos ao período de março de 2017 a março de 

2018, verificou-se uma descida do número de desempregados no concelho de Baião, inscritos no Serviço 

de Emprego, de 20,06%. 

Em março do ano anterior estavam inscritos no IEFP 1575 desempregados. Os dados agora 

conhecidos revelam que houve uma redução de 319 inscrições, situando-se em 1259, o número de pessoas 

que neste momento se encontra em situação de desemprego. 

Do território da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS), Baião é o terceiro 

município com a maior descida registada. Esta descida é superior à média da descida registada na CIM-TS, 

no Norte e em Portugal. 

Numa altura em que Portugal enfrenta vários desafios na esfera da competitividade, acrescidos do 

combate ao desemprego, nomeadamente de longa duração, bem como com a luta pela inclusão e pelo 

combate das desigualdades e discriminações que possam advir da falta de literacia e/ou formação 

profissional, a Câmara Municipal de Baião tem encetado esforços nos últimos anos para qualificar os seus 

cidadãos. 

 

. Atividades desenvolvidas 

 

No decorrer do ano de 2018 o serviço dos Assuntos Económicos do município de Baião, desenvolveu 

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

 Comemorações do Dia de Portugal - Ourense 

O Município de Baião esteve mais uma vez presente nas comemorações do Dia de Portugal que 

decorreram em Vigo - 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. 

Estiveram presentes vários municípios Portugueses. A cerimónia contou igualmente com a presença 

de representantes do Turismo do Porto e Norte de Portugal e da Dólmen. 

Baião marcou presença com um expositor de promoção de vários produtos locais de qualidade 

existentes no concelho, que dava também a conhecer os atrativos turísticos locais. 

A cooperativa Dólmen, teve igualmente, um papel importante na promoção dos produtos da região, 
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sob a denominação "Douro Verde".  

As celebrações foram complementadas com momentos de teatro, música e cinema. 

 

 Visita a Cormeilles-en-Parisis com vista a uma eventual geminação entre municípios 

Decorreu, entre os dias 29 de abril e 1 de maio, uma visita ao município de Corneilles-en-Parisis, em 

França. Esta visita aconteceu na sequência da vinda a Baião da vice-presidente, Nicole Lanaspre, e do 

vereador dos Assuntos Culturais do Município de Cormeilles-en-Parisis, Bernard Rivy, nos dias 31 de janei-

ro e 1 de fevereiro, ocasião em que lhes foram dados a conhecer, elementos do património ambiental, histó-

rico e cultural, gastronómico e vinícola do nosso concelho. 

Cormeilles-en-Parisis tem entre 1.700 a 1.800 famílias com nomes lusófonos em cerca de 23 mil habi-

tantes. Os encontros entre os representantes dos dois municípios serviram, para além de identificar pontos 

comuns, também para avaliar as potencialidades de uma eventual geminação. 

Esta eventual geminação, poderá ser de grande interesse para a Dólmen – Cooperativa de Desen-

volvimento Local e Regional, que tem em curso o projeto Low Density High Quality, apoiado pelo Sistema 

de Apoio às Ações Coletivas do Norte 2020, e que tem como objetivo a criação e consolidação de novas 

formas de cooperação territorial e institucional, nomeadamente no domínio económico, visando a internaci-

onalização de micro e pequenas empresas localizadas nos municípios de baixa densidade da NUT III do 

Tâmega e Sousa, contemplando, entre outras, ações de prospeção de novos mercados, sob o mote das 

geminações. 

Ao nível das apostas de desenvolvimento, poderão estabelecer-se paralelismos entre Cormeilles-en-

Parisis e Baião, nomeadamente nas áreas da educação, formação, juventude, terceira idade, qualidade 

ambiental e qualidade de vida.  

Os representantes franceses mostraram-se muito satisfeitos quanto à possibilidade de geminação en-

tre os dois municípios, destacando o leque de possibilidades e potencialidades que encontraram em Baião, 

graças ao “belíssimo património natural, cultural, paisagístico, arqueológico, literário, gastronómico, turístico 

e humano que Baião possui”.  

Realizaram-se visitas ao Forte de Cormeilles, Salão das Artes 2018, zona industrial de Cormeilles, 

Museu Réunis, Igreja de Saint Martin, Teatro de Cormeilles, Piscina Municipal, Escola Profissional, Escola 

Jules Verne, Unidade de Autismo, Complexo desportivo de Cormeilles e participação na festa da Comuni-

dade Portuguesa, na cidade de Frette sur Seine; e uma receção oficial com a presença do Vice-cônsul Por-

tuguês em Paris, João Alvim, Michaël Martins, Presidente da Associação de Portugueses em Cormeilles, o 

escritor português Manuel do Nascimento, entre outras individualidades e entidades.  

Ficaram assim identificadas as linhas de base do eventual acordo, e o compromisso de empenho 

num trabalho de intercâmbio educativo, cultural e comercial, reforçando, sobretudo, a relação com a vasta 

comunidade portuguesa que vive em Cormeilles-en-Parisis e também nos outros municípios da área de 

Paris.  

O acordo de geminação foi concretizado em Setembro. 
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 Encontro da Diáspora em Penafiel  

O III Encontro de Investidores da Diáspora decorreu entre os dias 13 e 15 de dezembro, no Pavilhão 

de Feiras e Exposições de Penafiel. Uma organização da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e 

da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da 

Diáspora. 

Mantendo-se o lema “Conhecer para Investir”, é fato assente, que o Processo dos Encontros de In-

vestidores da Diáspora vem reforçando uma visão, cada vez mais integrada, da importância estratégica e 

peso económico do empreendedorismo das comunidades portuguesas. 

Este III Encontro, à semelhança dos anteriores, pretendeu facultar aos participantes, um contexto que 

fosse simultaneamente institucional e propício ao networking, informação atualizada sobre mecanismos e 

programas de incentivo, e apoio ao investimento em Portugal e á internacionalização de projetos de âmbito 

local e regional, proporcionando-lhes, simultaneamente, uma plataforma de diálogo e partilha de experiên-

cias e boas práticas com interlocutores e redes de contato importantes para os seus negócios. 

As temáticas escolhidas para o III Encontro incidiram na importância da valorização das regiões e ter-

ritórios enquanto pólos de atração de investimento e/ou de internacionalização, respetivamente com origem 

e/ou destino nas comunidades portuguesas, assim como no desenvolvimento e execução de políticas e 

medidas para esse efeito, aos níveis nacional, regional e local, e em estreita interação com os empreende-

dores e inovadores da Diáspora portuguesa, em todos os seus formatos, características e geografias. 

 

 Fins de Semana Gastronómicos 

Baião foi um dos municípios nortenhos representados no dia 25 de outubro, na apresentação dos 

“Fins-de-Semana Gastronómicos”, associando-se, mais uma vez, à iniciativa que decorreu nos dias 7, 8 e 9 

de dezembro. No ano de 2018 o anfitrião da apresentação dos “Fins-de-Semana Gastronómicos” foi o 

concelho de Esposende. 

A ação promovida pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, decorre entre 

novembro de 2018 e junho de 2019. De Baião, são 9 os restaurantes aderentes: 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. Na área do alojamento 

turístico, o programa conta com a adesão de três empreendimentos turísticos: Quinta de Marnotos, Douro 

Royal Valley Hotel & SPA e Douro Palace Hotel Resort & SPA. 

O Pastelão de Ovos com Salpicão, Arroz de Favas com Frango Alourado, prato inspirado na ementa 

queirosiana, o Creme de Água Queimado, acompanhados pelos requintados e conceituados vinhos verdes, 

foram as propostas de Baião para a décima primeira edição dos “Fins- de-Semana Gastronómicos”. A 

representar o concelho de Baião, nesta iniciativa de paladares, esteve o Chefe António Pinto, que 

confecionou ao vivo os referidos pratos, que apresentou a todos os convidados. A proposta gastronómica 

baionense fez muito sucesso entre os presentes. 
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 Cooperação com os produtores de Baião nas áreas dos vinhos, fumeiro, restauração, frutícolas, 

cogumelos, licores, doçaria e outros, na participação em diversas feiras de promoção dos produtos locais e 

regionais, como por exemplo na BTL – Fil em Lisboa, Feira do Fumeiro e Cozido à Portuguesa, Feira do 

Anho Assado, Douro Verde | Sabores & Saberes, Portugal Agro/Fil em Lisboa; 

 

 Cooperação contínua com a Direção da Inova Baião (antiga Adega Cooperativa de Baião). Encon-

tra-se em curso, o trabalho de estudo e desenvolvimento arquitetónico, para a conceção do projeto de im-

plantação de uma incubadora de empresas e organização de produtores, para apoiar os setores de ativida-

de de Baião; 

 

 Cooperação e apoio em vários domínios e áreas do empreendedorismo à AEB – Associação Em-

presarial de Baião, nomeadamente no acompanhamento à rede e balcão do empreendedor, bem como na 

realização de eventos em Baião;  

 

 Cooperação com algumas Associações sediadas em Baião – deu-se continuidade ao apoio e coo-

peração em vários domínios a várias Associações com sede no Concelho de Baião. Foram concedidos 

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

entre outros; 

 Cooperação com a Acribaimar, designadamente na atribuição do subsídio à sanidade animal de 

ovinos e caprinos; 

 Quinta do Mosteiro de Ancede – o trabalho contínuo de realização e implementação de novas cultu-

ras; envolvimento das várias pessoas nos trabalhos de requalificação da Quinta; disponibilidade para coo-

perar no âmbito da Formação Profissional com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião, dos 

cursos vocacionais para a agricultura – desenvolvimento da componente - práticas simuladas e igualmente 

com outras instituições de ensino; cooperação com entidades que mostraram interesse em conhecer todo o 

trabalho que está a ser realizado, designadamente, novas técnicas de cultivo, bem como as várias experi-

ências efetuadas a partir do banco de sementes;   

 Porto de Baião - promoção e venda de produtos de Baião no Porto, bem como cooperação na reali-

zação de eventos que decorrem na cidade do Porto, organizados pelo Município de Baião; 

 Reuniões com a Restauração de Baião e produtores de Fumeiro e outros produtos de Baião, para 

analisar conjuntamente o desempenho nos eventos, bem como preparar os futuros;  

 Apoio e participação na Gala dos Empresários de Baião; 

 Centro Hípico – Para além do trabalho de promoção e divulgação do Centro Hípico à comunidade, 

realizaram-se ainda, melhorias nas instalações e nas acessibilidades e uma nova reorganização dos servi-

ços e do funcionamento.  
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 Biodiesel – Continuação do abastecimento de várias viaturas do Município de Baião com este com-

bustível. No ano de 2018 foram produzidos 4.000 l de Biodiesel. 

 

Atividades de promoção do concelho e dos produtos locais 

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

 

Durante os dias 9, 10 e 11 de Março, cerca de 10 mil pessoas passaram pelo recinto onde o evento 

se realizou, e foram vendidas mais de 12 toneladas de fumeiro. 

Esta iniciativa voltou a ser em 2018 um grande sucesso. Mais uma vez, contou com o empenho e o 

profissionalismo, que todos, organização e produtores, colocaram, neste, tal como em outros, certames 

realizados.  

Nunca é demais salientar, a importância destes eventos gastronómicos, para a dinamização 

económica do concelho, e para a criação de riqueza e de oportunidades de futuro para os cidadãos 

baionenses. 

Para além de contribuir para a comercialização dos produtos locais, constitui uma oportunidade para 

os visitantes conhecerem o nosso património natural e cultural, e disfrutarem do melhor da nossa 

gastronomia. 

Estima-se que tenham sido servidas nesta feira 4000 refeições, número que será com certeza 

superior, se considerarmos as que foram servidas nos restaurantes existentes na vila de Baião e freguesias 

limítrofes. 

Além das mais de 12 toneladas de fumeiro vendido, o saldo foi também muito positivo em sectores 

como o do vinho, muito apreciado pelos turistas, com milhares de litros vendidos, e da broa de milho, dos 

doces, dos licores, das compotas e dos queijos.  

A animação da feira foi feita maioritariamente com artistas de Baião, valorizando, aqui também, o que 

é nosso. Estiveram presentes grupos de música tradicional portuguesa, tocadores de concertinas, cantores 

ao desafio, ranchos folclóricos, grupos de bombos e bandas musicais. 

Em simultâneo, decorreu mais uma edição da Feira “Stock Off”, com a presença de diversas 

empresas baionenses. Esta iniciativa foi organizada pela Associação Empresarial de Baião, e conta com o 

apoio da Câmara Municipal de Baião. 

 

 Festival do Anho Assado e do Arroz do Forno 

À imagem da Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa, este evento visou a promoção da gastro-

nomia, concretamente do Anho Assado com Arroz do Forno, e dos vinhos locais.  

O evento, que teve lugar num recinto especialmente montado para o efeito, com mais de 1700 metros 

quadrados, atraiu, nesta edição de 2018, mais de 10.000 visitantes.  
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Ao longo dos dias 27,28 e 29 de Julho, foram servidas mais de 5.000 refeições, acompanhadas por 

mais de 3.000 garrafas de vinho de Baião.  

Continuamos a conquistar os visitantes pela qualidade da gastronomia e dos nossos produtos, mas 

também, pela simpatia e pelo bem-receber dos baionenses. 

Quarenta produtores juntaram-se à festa, com um pouco do melhor que é produzido em Baião, como 

o Biscoito da Teixeira, as compotas, os licores, o sumo de laranja natural, a ginja, a broa de milho, a doça-

ria, as amêndoas e o artesanato. Destaque, este ano, para o mirtilo, fruto cultivado no território por jovens 

agricultores, que tem conquistado cada vez mais adeptos. Até o gelado de mirtilo, presente pela primeira 

vez num evento do género, esgotou. Foram vendidas várias dezenas de quilos de mirtilo.  

Os vinhos verdes da sub-região de Baião, com destaque para a casta Avesso, também marcaram 

presença. O mesmo se pode dizer das Bengalas de Gestaçô e das Cestas de Frende, peças de artesanato 

emblemáticas do concelho.  

O Festival do Anho Assado não se esgotou na gastronomia, houve também espaço para a música e 

outras manifestações da cultura popular, com destaque para o Festival de Folclore, que trouxe a Baião dois 

Ranchos externos, de Matosinhos e Vila Nova de Gaia, que se juntaram ao Rancho “As Ceifeiras de Vala-

dares”. Pelo recinto passaram, também, grupos de bombos, tocadores de concertinas e a Banda Marcial de 

Ancede.  

Turistas de todo o mundo, elogiaram a organização do evento e a qualidade dos produtos de Baião. 

Do Brasil, Bélgica, Suíça, Itália ou Inglaterra, chegavam-nos a todo o momento palavras afetuosas sobre as 

gentes de Baião e a qualidade da gastronomia baionense.  

O festival do Anho Assado foi mais uma vez um sucesso, provando que esta deve ser uma iniciativa a 

continuar. Para além de representar uma ótima forma de mostrar o que de melhor produzimos, representa 

também um ponto de encontro de muitos emigrantes baionenses que, nesta altura do ano, rumam à sua 

terra natal para matar saudades das suas gentes e dos seus sabores. 

 

 III Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas – Santa Marinha do Zêzere 

O certame decorreu entre os dias 31 de agosto e 2 de Setembro no Centro Cívico de Santa Marinha 

do Zêzere. 

A adesão expressiva dos visitantes a mais esta iniciativa, organizada pela Junta de freguesia de San-

ta Marinha em parceria com o Município de Baião e o apoio da Caixa de Crédito Agrícola, afirma, mais uma 

vez, a excelência do vinho verde de Baião e dos petiscos confecionados com produtos típicos da nossa 

região. 

Estiveram disponíveis nesta feira, cerca de 30 qualidades deste néctar único no mundo, que é o vinho 

da casta avesso. Caracterizam-no o seu sabor frutado, baixo teor de acidez e graduação alcoólica quanto 

baste. 
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Estiveram presentes nesta 3ª edição da Feira do Vinho Verde e das Tasquinhas de Santa Marinha do 

Zêzere 9 produtores de vinho: Quinta da Covela/Tormes, Quinta da Ermida, Entre Margens, Casa das Hor-

tas, Patacão, Portadas do Covelo, Casa do Moninho, Quinta de Entre Águas e Quinta do Corgo, 4 restau-

rantes: O Escondidinho do Zêzere, Churrasqueira Ideal, Café Snack Bar Dias, CMR, 4 pastelari-

as/produtores de pão e doces: O Pão da Minha Mãe, Bengala Doce 2, Doce Marinha, e Bolachas do Ar-

mando, um representante do artesanato local: Favorolândia e um produtor artesanal de licores: Licores Cou-

tinho. 

Numa tenda com cerca de 675 m2 e 400 lugares sentados, a 3ª Feira do Vinho Verde e das Tasqui-

nhas, não se esgotou na gastronomia e no vinho, tendo havido lugar também para a música, nomeadamen-

te com a atuação da Banda de Música de Santa Marinha do Zêzere e a sua escola, de concertinas, de gru-

pos de dança, artistas de renome nacional e da final do concurso “Canta Baião”. 

A feira contou ainda com um Playground para as crianças. 

Estima-se que este certame tenha recebido a visita de cerca de 5 mil pessoas, e que tenham sido 

vendidas cerca de 3 mil garrafas de vinho e servidos cerca de 5 mil petiscos. 

 

 2ª edição da iniciativa “Virar a Mesa do Avesso” 

A segunda edição da iniciativa foi um sucesso.  

“Comer, Beber, Escrever”, foi a proposta da 2ª edição da iniciativa “Virar a Mesa do Avesso”, que 

transformou dois escritores em cozinheiros. O evento decorreu nas noites de sexta e sábado, 29 e 30 de 

junho, no Restaurante de Tormes, em Santa Cruz do Douro.  

 A ideia partiu do jornalista Fernando Alves, conhecedor da boa literatura e da boa mesa, que desafi-

ou os homens de letras, Duarte Belo e Paulo Moreiras, a arregaçarem as mangas e a meterem “as mãos na 

massa”. 

Foi precisamente isso que fizeram os dois convidados. O primeiro a mostrar os dotes entre tachos e 

panelas foi Duarte Belo, trazendo uma homenagem ao pão na gastronomia mediterrânica até à mesa do 

Restaurante de Tormes. O escritor, que teve ajuda dos experientes Chef’s baionenses António Pinto e An-

tónio Queiroz Pinto, apresentou uma ementa onde o pão foi rei, desde os aperitivos à sobremesa.  
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1.9. Licenciamento Urbanístico, Planeamento 

e Urbanização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sector do licenciamento urbanístico, 

Planeamento e Urbanização tem por 

missão assegurar, modernizar e 

monitorizar a elaboração dos 

instrumentos de planeamento e gestão 

territorial, incluindo o Plano Diretor 

Municipal (PDM), assim como as 

atividades relativas à gestão, 

licenciamento e autorização das 

operações urbanísticas e à fiscalização 

técnica urbanística. Compete-lhe ainda 

promover a modernização tecnológica dos 

métodos urbanísticos, na direção do 

processo de uso e transformação física do 

solo no âmbito da estratégia global do 

desenvolvimento municipal. 

 

Sendo o PDM um documento essencial 

para a regulação da utilização dos solos e 

para o ordenamento do território do 

nosso concelho, afigurou-se necessária 

uma revisão do mesmo, processo iniciado 

no ano 2018.  

Outra das ações municipais do pelouro do  

Urbanismo centrou-se na revisão do Plano 

de Urbanização da Vila de Baião, 

adequando-o às novas exigências 

legislativas e à evolução natural da malha 

urbana da vila. 

Foi dada continuidade durante o ano 

transato à revisão e alteração do RMUE –

Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação do nosso concelho, 

encontrando-se atualmente em fase de 

conclusão.  
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OBRAS PARTICULARES E URBANISMO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

Relativamente à gestão e ao planeamento urbanístico: 

 foi iniciada a revisão do PDM (Plano Diretor Municipal) 

 está a decorrer o processo de alteração do PU da Vila de Baião 

 a revisão e alteração do RMUE - Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, encontra-se em fase de conclusão. 

 

 Urbanismo: Licenciamento de Obras/Fiscalização 

 

Tipologia Nº 

Processos de licenciamento de obras de edificação 189 

Processos de concessão de autorização de utilização 64 

Alvarás de licença de obras emitidos 104 

Alvarás de autorização de utilização emitidos 66 

Pedidos de destaque de parcelas de terreno 10 

Processos de construções assessórias 36 

Comunicações de obras isentas de licença 50 

Processos de Constituição de Prédios em Regime de Propriedade Horizontal 6 

Certidões emitidas 279 

Participações por Contraordenação 68 

Autos de Notícia 54 

Processos de Notificação por Infrações 70 

Processos de Insalubridade/Insegurança 28 
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CONTRA-ORDENAÇÕES E EXECUÇÕES FISCAIS 

No sector de Obras Particulares, Contraordenações e Execuções Fiscais, o Gabinete dos serviços 

Jurídicos da Câmara Municipal de Baião analisou os processos que constam da tabela a seguir 

apresentada. 

 

 Tipologia Nº 

Processos de Segurança e Salubridade (GSP  PG-SSA) 15 

Processos de Obras Ilegais (GSP PG-POI) 18 

Processos de Licenciamento de Obras (LE-EDI e LE-ACS) 3 

Análise, apreciação e informação ou parecer tendente ao seguimento ou 

conclusão de Processos de Contraordenação 

 

105 

 

Os processos acima referidos corresponderam a um total de 354 intervenções. 

No que concerne às contraordenações, foram concluídos e arquivados 26 processos, tendo sido 

pagas as coimas e custas associadas. Desses 26 processos, 8 foram enviados ao Ministério da 

Administração Interna (MAI), entidade competente para proferir a decisão no âmbito do Sistema de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, conforme estatuído pelo D.L. nº 83/2014 de 23 de Maio. 

Entraram nos serviços 73 novos processos de contraordenação da competência desta autarquia, 

instruídos pelo gabinete GSJ-Contraordenações, que procedeu à audição dos arguidos, inquirição de 

testemunhas, solicitação de informações a serviços internos (fiscalização ou serviço do urbanismo) ou 

serviços externos (GNR, Tribunal) com vista à elaboração da proposta de decisão. 

Até 31/12/2018 existiam 117 processos de contraordenação pendentes, que se encontram a aguardar 

legalização no sector de obras ou proposta de decisão no sector das contraordenações. 

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

pelos munícipes, no ano de 2018 registou-se 1 entrada. No entanto foram pagos e arquivados 14 

processos, respeitantes a processos de anos anteriores. Foram, ainda, arquivados 127 processos de 

execução fiscal que se encontravam pendentes desde o ano de 2007 a 2014, em virtude de ter ocorrido a 

prescrição (causa extintiva do direito pelo decurso do tempo), conforme aprovação em reunião de câmara 

de 12/12/2018. Tendo em vista a cobrança coerciva dos restantes 43 processos pendentes, foram enviadas 

notificações a Instituições Bancarias, ao Centro Nacional de Pensões e à Segurança Social, com vista à 

penhora de saldos bancários, pensões de reforma ou vencimentos suscetíveis de penhora. 

Foram realizadas e documentadas com respetiva ata, 11 reuniões com o serviço do urbanismo e 

gabinete jurídico. 
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1.10. Armazéns, Oficinas e Viaturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sector de Armazém tem como 

atribuições promover a organização, 

registo e atualização permanente do 

inventário de existências, com um efetivo 

controlo contínuo de todas as suas 

entradas e saídas; Proceder ao 

armazenamento e zelar pelo bom 

acondicionamento e conservação dos 

bens em stock; Proceder ao registo das 

regularizações necessárias das existências. 

 

Relativamente à gestão das viaturas, é 

missão deste Serviço assegurar a gestão 

operacional e manutenção preventiva e 

corretiva da frota de viaturas e do parque 

de máquinas do Município; Planear e 

programar a distribuição e afetação de

viaturas e equipamentos pelos diferentes 

serviços, bem como dos respetivos 

condutores. 

 

Assim, buscando a continuidade de uma 

política de eficiência e racionalização, o 

sector de Armazém, Oficinas e viaturas 

procurou manter o funcionamento 

instituído, que garante a presença de um 

colaborador responsável no sector de 

transportes entre as 07h00 e as 17h00 e 

que o processo de movimentos de 

material em stock seja efetuado por uma 

única pessoa no armazém. 
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ARMAZÉM OFICINAS E VIATURAS 

 

Relativamente ao armazém manteve-se a organização do ano transato, continuando todo o processo 

de movimentos de material em stock no armazém a ser efetuado por uma única pessoa. 

 

A secção de transportes manteve igualmente em 2018 a mesma organização, garantindo a presença 

de um colaborador responsável pelo sector entre as 7:00 e as 17:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.112,70 €Despesa com 
manutenção de Viaturas

•Despesa superior à de 2017 - 156.274,51 € .                                                                                                                   

Este aumento de 28% deveu-se à necessidade de reparações nas máquinas e equipamentos, 

nomeadamente retroescavadoras, tratores e camiões.

Foram adquiridas as seguintes viaturas/equipamentos:
Continuação da 

renovação da frota 

• NOVAS: 2 viaturas de 9 lugares; 1 trator agrícola de 70 CV; 1 miniautocarro de 29 lugares;

• 1 Camião para recolha de residuos sólidos urbanos de 16 TON e caixa de 12 m3.

• SEMINOVAS: 2 Pick Ups de cabine dupla e caixa de madeira;  1 furgão de mercadorias de 3 
lugares.

196.596,04 €
Despesa com 
combustível

•Despesa aproximadamente 6% superior à de 2017 - 183.814,97 €. O principal fator que contribuiu 

para este aumento foi a subida dos preços dos combustíveis.
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1.11. Ambiente e Energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Num concelho que prima pela sua 

vertente de “vida natural”, procuramos 

perseguir uma política de preservação de 

recursos e de redução da pegada

ecológica do nosso município. 

Uma das áreas que mais privilegiamos no 

ano de 2018 foi a salubridade do espaço 

público, na importante ação de recolha de 

resíduos sólidos, procurando garantir uma 

limpeza urbana e uma gestão de resíduos 

adequada às necessidades, e incentivando 

a recolha seletiva, como opção mais 

favorável em termos ambientais. 
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 AMBIENTE 

 

Relativamente ao serviço do ambiente, durante o ano 2018, a nossa ação desenvolveu-se sobretudo 

na vertente dos resíduos sólidos urbanos. Nesta área a nossa atuação continua a refletir uma política de 

garantia de um serviço de gestão de resíduos e limpeza urbana de qualidade, que pressupõe um serviço de 

recolha de resíduos indiferenciados adequada às quantidades produzidas pela nossa população.  

 

  

RESÍDUOS  

 

Aquisição de uma viatura de recolha de resíduos indiferenciados para modernização da frota de 

serviço. 

 

Colocação de contentores de resíduos nos locais onde existia essa necessidade. 

 

 

Recolha de "monstros domésticos" 

 

 

Limpeza e desinfeção de contentores de recolha indiferenciada. 

 

 

Colaboração com a empresa Resinorte, no sentido de reforçar a rede de recolha de 

resíduos. Foram colocados mais 20 ecopontos e realizadas ações de sensibilização para a 

importância da separação de resíduos. 

 

 

Substituição de 117 contentores e limpeza e desinfeção de 3.122 

 

 

Os veículos em fim de vida continuam a ser encaminhados para o Centro de Abate, garantido  o 

fim mais adequado a este tipo de resíduos. 

 

 

Atualização das tarifas do Serviço de Gestão de Resíduos de acordo com as orientações da 

ERSAR e a legislação vigente. 

 

 

 

 

No que refere à produção total de resíduos verificou-se um aumento de 9% relativamente ao ano 

anterior, mas a recolha seletiva sofreu também uma variação positiva. Foram recolhidos mais 4% de vidro, 

8% de papel/cartão e 28% de embalagens. Esta variação denota uma tendência crescente da nossa 

população para a separação dos resíduos. 
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1.12. Gestão de Recursos Humanos e 

Formação Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os trabalhadores são o principal recurso para 

a Câmara Municipal de Baião, pelo que, nos 

últimos anos, criámos condições para uma 

gestão das pessoas mais profissional e 

humanizada, em diálogo social com os 

trabalhadores e seus representantes.  

A gestão dos recursos humanos do Município, 

contribui para alinhar as expetativas 

individuais e a cultura organizacional com a 

missão e os objetivos de cada serviço, sem 

perder de vista a eficiência e a eficácia global 

da ação municipal. 

Uma das prioridades na gestão dos recursos 

humanos foi a sua capacitação e valorização, 

permitindo criar novas perspetivas de 

realização dos seus profissionais.  

Outra das prioridades consistiu no reforço das 

novas contratações, o que se traduz num 

esforço acrescido para melhor responder aos 

desafios que se colocam. 

Os objetivos operacionais e as 

atividades/projetos desenvolvidos em 

concreto por cada unidade orgânica e que se 

identificam ao longo deste documento, 

refletem a necessária interligação de 

diferentes áreas operacionais na 

implementação das políticas públicas em 

matéria de recursos humanos, concretizando 

a missão do município de Baião. 
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Conscientes da importância dos trabalhadores no sucesso da nossa organização, estas foram as 

medidas definidas pelo município para o serviço dos recursos humanos. 

 

 

 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

O Planeamento e organização desta autarquia caracteriza-se pela mudança de ênfase na “gestão” de 

pessoal assente em valores de hierarquia rígida e transformá-las em nome de valores de flexibilidade 

organizacional, de planeamento, de melhoria contínua, da qualidade das condições de trabalho e de 

receção dos utilizadores, da autonomia e responsabilização dos trabalhadores. 

  

Neste sentido foi proposta pelos serviços de Gestão de Recursos Humanos, no início do ano de 2018 

a alteração do Organograma e atualização do Regulamento do Funcionamento dos Serviços do Município 

de Baião, adaptando-os à nova Estrutura Orgânica do Município. 

Este trabalho foi desenvolvido pelo Gabinete de Serviços Jurídicos tendo sido aprovado pelo 

executivo municipal e publicada em Diário da Republica em 16 de agosto de 2018. 

Ainda no âmbito do planeamento da atividade e gestão de recursos humanos, a autarquia, tendo em 

consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades 

orgânicas e os recursos financeiros disponíveis, elaborou o plano anual das atividades de natureza 

permanente ou temporária. 

No prosseguimento das suas atribuições os serviços de recursos humanos elaboraram o mapa de 

pessoal, tendo em conta o planeamento e orientação das decisões do executivo, que contém a indicação do 

número de postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das respetivas atividades, 

caracterizadas em função da atribuição, competência ou atividade de cada ocupante, do cargo ou da 

Criar um ambiente de trabalho atrativo, positivo e motivador

Valorizar o trabalho e os trabalhadores, reconhecendo os seus contributos

Envolver os trabalhadores no melhor funcionamento dos serviços

Promover a conciliação entre trabalho e vida privada

Implementar um plano de Formação e Desenvolvimento Profissional

Ajustar o plano de gestão dos trabalhadores às novas linhas estratégicas e de ação do 
município 
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carreira e categoria que lhe correspondam e da área de formação académica ou profissional. 

O mapa de pessoal foi aprovado pelos órgãos executivo e deliberativo. 

O mapa de pessoal é acompanhado da orçamentação e gestão das despesas com pessoal, que 

prevê os encargos com remunerações, os recrutamentos de pessoal, as alterações de posicionamento 

remuneratório, abonos e descontos. 

 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES 

 

Ao longo dos últimos anos os serviços e executivo têm feito o esforço de colmatar a necessidade da 

existência de chefes de divisão em duas das unidades orgânicas do município, mas mostrou-se 

manifestamente insuficiente, revelando-se ineficaz na resposta ao volume de trabalho e às exigências 

técnicas inerentes às múltiplas áreas de intervenção de cada uma das unidades orgânicas, não permitindo 

responder, com a celeridade e eficácia necessárias, às problemáticas do concelho e no serviço prestado, 

salientando ainda que a ausência da figura de um Chefe de Divisão gera igualmente perturbação 

significativa na gestão global de recursos humanos, dificultando a convergência das informações e os 

processos globais de organização e avaliação. 

Assim, em reunião do executivo municipal realizada em 08 de agosto de 2018, foi aprovada proposta 

para abertura de procedimentos concursais para cargos dirigentes, que foi aprovada em reuniões dos 

órgãos executivo e deliberativo. 

Os procedimentos decorreram durante o ano de 2018 e terminaram com a designação dos respetivos 

Chefes de Divisão. 

Em cumprimento das necessidades de recursos humanos que ficaram previstas no mapa de pessoal 

aprovado para o ano de 2018, foi proposto abrir procedimento concursal para ocupação dos seguintes 

postos de trabalho: 

- 1 Técnico Superior; 

- 20 Assistentes Operacionais. 

Assim, em reunião do executivo realizada em 14 de março de 2018, foi deliberado, por unanimidade, 

sob proposta da Exma. Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, aprovar a abertura de 

procedimentos concursais por tempo indeterminado. 

Estes procedimentos foram publicados em Diário da Republica em 13 de abril de 2018. 

Para estes procedimentos concursais foram recebidas: 

- Para Técnico Superior: 36 candidaturas; 

- Para Assistente Operacional: 224 candidaturas 
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O serviço de Gestão de Recursos Humanos e Formação Interna procedeu a toda a tramitação legal 

dos procedimentos concursais e secretariou os respetivos júris dos procedimentos em todas as suas 

atribuições. 

 

Estes procedimentos terminaram em Novembro e Dezembro de 2018, com as respetivas 

homologações pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara. 

 

Na sequência dos procedimentos concursais foram celebrados 22 contratos de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

 

Ainda durante o ano de 2018, foram celebrados 3 contratos de trabalho em funções públicas, por 

tempo indeterminado, com recurso a reserva de recrutamento, conforme proposta e deliberação do 

executivo de 24 de janeiro de 2018. 

 
 
 

MOBILIDADES INTERCARREIRAS E INTERCATEGORIAS 
 

Consolidação de mobilidades intercarreiras e intercategorias dos trabalhadores do Município de 

Baião, no âmbito da alteração introduzida à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento de estado para o ano de 2017, através do aditamento do artigo 99º-A, que veio possibilitar a 

consolidação das mobilidades intercarreiras ou intercategorias; 

Neste processo foram consolidadas 5 situações de mobilidade iniciadas em 2017 e consolidadas em 

2018. 

Ainda em 2018, foram fundamentadas, por despacho 11 situações de mobilidade intercarreiras e 

intercategorias. 

Procedeu-se igualmente à finalização dos processos de consolidação de trabalhadores da autarquia 

de Baião nos Serviços de Finanças de Baião, na autarquia de Lousada e no Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. 

Foram agilizados processos de mobilidade entre serviços internos, nomeadamente, de trabalhadores 

a desempenhar funções nos Agrupamentos de Escolas de Eiriz e do Sudeste de Baião, em conformidade 

com as necessidades dos serviços. 

 
 

SIADAP 
 
 Neste âmbito foram definidos objetivos planeados de acordo com a estratégia do serviço e da 

autarquia, bem como ainda valores de eficiência, eficácia e qualidade do serviço prestado, com enfoque nos 

resultados e na criação de valor público, num espírito de comunhão e de missão de serviço público. 

 Durante o ano de 2018 foi efetuado o acompanhamento do sistema de avaliação 2 e 3, apoiando a 

contratualização e monitorização de objetivos entre avaliadores e avaliados. 

 Relativamente ao SIADAP 1 foi apresentado, em reunião do executivo, a 26 de julho de 2018, após 
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reunião de trabalhado com o executivo e dirigentes do município, o Relatório Final do Desempenho das 

Unidade Orgânicas, com evidência dos resultados alcançados e os desvios verificados, sendo igualmente 

referidas as medidas que devem ser tomadas para um reforço positivo do seu desempenho. 

 

CONTROLO DA ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 
 

A assiduidade e pontualidade são deveres básicos do trabalhador para os quais temos sempre 

alertado e sensibilizado todos os colaboradores, procedemos mesmo ao envio de notas de serviço 

lembrando a obrigação do seu cumprimento. No entanto, tem-se constatado a continuidade do não 

cumprimento destes deveres por parte de alguns deles. 

Foram ao longo do ano de 2018, efetuados cerca de 8400 registos de justificações na aplicação de 

gestão de presenças depois exportadas para a aplicação de gestão de pessoal.  

Ao longo do ano de 2018, foram solicitadas 17 juntas médicas à ADSE e Caixa Geral de 

Aposentações, na sequência de períodos de doença longos.  

Ainda em 2018, registaram-se 12 acidentes de trabalho, tendo-se procedido às participações e 

encaminhamento para a seguradora e posterior envio de despesas de saúde e verificação dos valores 

referentes às indemnizações devolvidas à autarquia. 

 

PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS 

 O processamento mensal de salários, incluindo o vencimento, as prestações sociais e restantes 

abonos e os respetivos descontos obrigatórios e opcionais, tem sido feito por forma a cumprir os prazos 

definidos nos objetivos. 

 Foram efetuadas as atualizações dos salários, nomeadamente a atualização do salario mínimo e 

ainda os descongelamentos das carreiras na função pública. 

 Houve necessidade de efetuar o levantamento de todos os trabalhadores que tinham reunidas os 10 

pontos no SIADAP para poder efetuar o descongelamento e os trabalhadores progredirem nas suas 

carreiras. Este descongelamento aplicou-se a 182 trabalhadores e o pagamento deste descongelamento é 

efetuado de forma faseada, ou seja, em 4 fases, sendo que duas delas ocorreram em 2018, em janeiro e 

setembro, respetivamente. 

 REPORTE DE INFORMAÇÃO PARA ENTIDADES EXTERNAS 

 São reportados trimestralmente e semestralmente para a DGAL, através do SIIAL, todas as 

informações sobre os recursos humanos, com informação do número de trabalhadores por carreira, 

categoria, faixa etária, nível habilitacional, entradas, saídas e respetivos custos. 

 Mensalmente é enviada à Autoridade Tributária a declaração mensal de remunerações, incluindo os 

CEI, CEI+ e membros da Assembleia Municipal. 

Anualmente é preenchido e enviado o Balanço Social para a DGAL e Sindicato, com informação da 

evolução dos recursos humanos. 
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DIVERSOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Durante o ano de 2018 foram prestadas informações em processos no “FutureDoc”, incluindo 

informações técnicas solicitadas por trabalhadores e público externo em assuntos relacionados com 

carreiras profissionais e outros. 

Entradas no FutureDoc: Encaminhamentos – 2807 e Arquivos - 3529 

Documentos de resposta expedidos - 2942 

Foram realizadas algumas reuniões de trabalho para análise da atribuição do abono para falhas aos 

trabalhadores dos postos de cobrança existentes no município. Esta atribuição foi definida em articulação 

com os serviços financeiros e com a atualização da norma de controlo interno. 

Em 23/03/2018 realizou-se uma reunião de trabalho com dirigentes dos Sindicatos representantes 

dos trabalhadores para análise do Regulamento dos Horários de Trabalho do Município de Baião. 

Durante todo o ano de 2018 procedeu-se à gestão do concurso de prestação de serviços de trabalho 

temporário, com a gestão de entradas e saídas de trabalhadores em função das necessidades pontuais de 

cada serviço, realizando o registo de contratação e assiduidade, em articulação com a respetiva empresa 

prestadora do serviço. 

Cumprimos antecipadamente todas as obrigações legais, nomeadamente as que possuíam prazo 

definido, como o envio de descontos para as entidades externas, documentos/informações internas para 

outros departamentos e preenchimento de inquéritos para diversas entidades. 

Garantiu-se a transição e adaptação dos processos internos resultantes das alterações do regime 

laboral da administração pública. 

Procurou-se integrar boas práticas administrativas e organizacionais aplicáveis; 

Efetuaram-se inscrições de trabalhadores e agregados familiares na ADSE e renovação de direitos. 
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FORMAÇÃO INTERNA 

Durante o ano 2018 foi ministrada formação interna a 56 colaboradores num total de 1117 horas. 

O gráfico seguinte apresenta o número de formandos por categoria profissional que receberam 

formação durante o ano 2018. 

 

 

Tendo em vista a melhoria dos serviços, promoveram-se, durante o ano 2018, reuniões mensais dos 

trabalhadores dos serviços com a Exma. Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos. Os 

resultados apresentados correspondem às expectativas de desempenho definidas no início do ano, refletem 

uma organização estável, sustentável e em franco crescimento. 
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1.13. Sistemas de Informação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sector dos Serviços de Sistemas de 

Informação orienta-se segundo duas 

linhas de ação fundamentais. Uma voltada 

para dentro da própria organização, 

criando condições de eficácia e eficiência, 

permitindo assim, uma melhor capacidade 

de resposta aos colaboradores através da 

disponibilização de uma série de recursos 

tecnológicos e dando apoio à utilização 

dos mesmos. A segunda, voltada para 

fora, no sentido de aproximar – por 

diversas vias – os cidadãos dos serviços 

autárquicos e do Município. 

O trabalho relacionado com este 

sector nunca está acabado, mas sim em 

constante evolução, ou seja, tentando 

adaptar-se às novas exigências 

tecnológicas que facilitem os serviços 

internos e tornem mais simples aos 

munícipes o relacionamento com a 

autarquia. 
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O Serviço de Sistemas de Informação do Município de Baião é constituído por dois colaboradores 

com formação de base na área da informática, centrando o seu trabalho em duas áreas que constituem os 

“pilares informáticos” da autarquia.  

 

 

LINHA DE AÇÃO 
INTERNA

-
Ações Internas / 
Desenvolvimento

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 e alojamento externos e em 
datacenters

Procura de novos  equipamentos e 
soluções tecnológicas 

Desenvolvimento /manutenção de 
aplicações  

LINHA DE AÇÃO 
EXTERNA

-
Serviços ao munícipe

Atendimento on-line

Espaços do Cidadão e Postos de 
Atendimento ao Munícipe

Balcão Único - Autarquia

Espaços Internet

Apoio a Eventos
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AÇÕES INTERNAS 

Nesta linha foram desenvolvidas durante o ano de 2018, todas as ações acima apresentadas. 

Nomeadamente, na área do desenvolvimento, e indo de encontro às necessidades da organização, foram 

desenvolvidas duas novas aplicações: Chat para Reporte de Problemas Informáticos e Gestão de 

Telefonemas. 

AÇÕES EXTERNAS 

. Atendimento on-line 

A tabela a seguir apresentada, traduz os atendimentos on-line realizados durante o ano de 2018. 

Serviço Nº de Atendimentos 
Contas Web/Cartões Munícipe  10 
Pedidos pelo Portal 5 
 

. Espaços do cidadão e Postos de Atendimento ao Munícipe 

Estes espaços continuam a representar um acesso mais facilitado a variados serviços da 

Administração Central e Local para as populações das freguesias mais afastadas da sede do concelho. 

As tabelas abaixo apresentam as utilizações dos espaços de atendimento de Santa Marinha do Zêzere 

e Ancede 

Local 2016 2017 2018         Tesouraria 
             (2018) 

 
EdC de SMZ 

 
4017 3459 2500 

42.363,25 € 
 

PAM de SMZ 
 

2.112 1.957 1386 (até Julho) 

 
EdC de Ancede 

 
1.020 1.000 965 6.496 

 
PAM de Ancede 

 
3.110 3.019 2518 (até Outubro) 14.982 

 
CTT Ancede 

 
12.423 15.005 

12.418 (até 
Outubro) 

 

 
TOTAL Serviços 

Desconcentrados 
 

10.243 
 

11.670 
  

89.228 
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. Balcão Único – Autarquia 

A tabela seguinte traduz os atendimentos realizados através do Balcão único da autarquia durante o 

ano de 2018. 

Serviço Nº de atendimentos Total de Serviços 
Licenciamentos Obras  2775 7856 
Taxas e Licenças 397 1270 
Atendimento geral 324 1436 
 

. Espaços Internet 

O número de utilizadores destes espaços são apresentados na tabela abaixo. 

Espaço Nº de Utilizadores 
Santa Marinha do Zêzere 888 
Ancede 430   
 

. Apoio a eventos 

Nesta área foi prestado apoio informático (rede wireless) aos dois eventos anuais de maior destaque 

promovidos pela autarquia (Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião e Feira do 

Anho Assado e do Arroz do Forno).  
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1.14. Modernização Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modernização administrativa revela-

se um projeto crucial para a atualização 

dos procedimentos administrativos do dia-

a-dia, tornando as tarefas que lhe são 

inerentes mais céleres e tecnologicamente 

ativas. 

A satisfação das necessidades dos 

munícipes é um dos pontos cruciais, pelo 

que a modernização administrativa, que 

prossupõe uma administração pública 

mais eficiente, tem como principais 

premissas desencadear, desenvolver/

restruturar e otimizar os processos

tecnológicos e humanos capazes de, entre 

outros, auxiliar a tomada de decisão e 

responder com celeridade, qualidade e 

transparência às solicitações dos cidadãos, 

assim como, utilizar/potenciar com 

eficácia os meios e canais de 

comunicações existentes, com destaque 

para o online, tendo em vista uma 

promoção da aproximação do cidadão à 

administração local, através de uma 

participação ativa e transparente, 

compreendendo a implementação, 

disponibilização e otimização de 

importantes ferramentas tecnológicas. 
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O processo de modernização administrativa compreende as fases de reengenharia e certificação de 

processos, desmaterialização e gestão documental, infraestruturas tecnológicas de suporte e plataformas 

de disponibilização de informação e serviços. 

Durante o ano 2018, privilegiaram-se 4 ações estratégicas: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Ações que se traduzirão numa poupança de aproximadamente 30.000 € nos próximos 3

anos.

Optimização e renogociação de contratos de Software

• Início de um processo de implementação de uma nova ferramenta de gestão que

pressupõe a incorporação de importantes princípios de gestão, com focalização nos

cidadãos, na liderança, no envolvimento dos trabalhadores e na melhoria contínua.

Pretende-se que esta implementação reforce a produtividade da instituição e a fortaleça

pelo prestígio associado à certificação.

Contratação e implementação de um Sistema de Gestão de 
Qualidade

•O Município tem vindo a migrar soluções “obsoletas” para uma solução global,

customizável e altamente parametrizável, que se adapta às necessidades e

características da organização e da sociedade, auxiliando a tomada de decisão e

permindo uma maior integração e optimização de processos e respostas rápidas e

fidedignas, aumentando assim a produtividade e minimizando os custos.

•Em 2018 deu-se início à parametrização de um novo ERP (Enterprise Resource Planning

- Planeamento dos Recursos da Empresa), no sentido de promover a integração de

todos os dados e processo num único sistema de informação.

Migração / Implementação de Novos Softwares

•Reformulação da Página Web da autarquia e despoletamento de um processo para a

criação e implementação de novas ferramentas (portais on-line de atendimento), que

permitam, de uma forma segura, a comunicação das pessoas com o município e a

integração automática com as aplicações em uso.

Ferramentas WEB e criação de portais online
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Para além destas, destacam-se ainda: 

 Apoio aos utilizadores; 

 Reengenharia e otimização de processos; 

 Acompanhamento na Implementação da diretiva referente ao Regulamento Geral da Prote-

ção de Dados; 

 Colaboração com entidades externas (CIM- Tâmega e Sousa); 

 Otimização dos circuitos de trabalho e a simplificação administrativa; 

 Identificação de novos circuitos de trabalho; 

 Criação e disponibilização de formulários para serviços online. 
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresenta-se a análise orçamental e 

patrimonial das contas do Município de Baião 

no ano de 2018, incluindo-o no contexto dos 

últimos anos económicos. 

Far-se-á observação da execução 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 2018, 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 da 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.  
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FINANÇAS 

 

1- O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2018, manteve-se em 21 dias. 

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

3- Manutenção de um ambiente favorável ao investimento através da manutenção do não lançamento 

da Derrama – imposto sobre os resultados líquidos anuais das empresas. 

 

O Rigor na Gestão 

 

Valor apurado referente a dívidas e 
compromissos até à data da tomada de posse 

(02/11/05) 
10.701.177,61€ 

 

Dívida à banca em 31/12/2018 4.029.194,51€ 

Compromissos ainda não satisfeitos 1.541.048,15€ 

Total 5.570.242,66€ 

 

Da análise deste quadro podemos concluir que temos uma diminuição dos valores em dívida e 

compromissos, em relação a 2005, de cerca de 5 milhões e 130 mil euros.  

De referir que os compromissos ainda não satisfeitos incluem valores ainda não faturados. 

 

2.1. Análise Orçamental 

Pretende-se, com este capítulo, proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à execução 

orçamental de 2018, nomeadamente, no que se refere ao comportamento e evolução histórica das suas 

principais variáveis. 
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2.2. Estrutura do Orçamento 2018 

 

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

correntes e as despesas de capital. 

Designação Orçamento Execução % Designação Orçamento Execução % 

Receitas Despesas 

Correntes 11.958.448,94 11.872.593,82 98,9 Correntes 10.931.362,23 9.762.896,80 89,31 

Capital 1.858.057,16 1.687.139,40 90,8 Capital 3.524.931,69 2.622.805,79 74,41 

Outras 639.787,82 642.466,84 100,4 --- --- --- --- 

Total Geral 14.456.293,92 14.202.200,06 97,9 Total Geral 14.456.293,92 12.385.702,59 85,68 

 
Quadro 1: Execução do Orçamento do Ano de 2018. 

 

A receita total arrecadada é constituída por receitas correntes 11.872.593,82 euros, por receitas de 

capital 1.687.139,40 euros e por outras receitas no valor de 642.466,84 euros. Conforme se pode 

verificar no quadro anterior a taxa de execução em relação à previsão situou-se nos 97,9%, o que reflete o 

rigor na previsão orçamental. 

 

A despesa totalizou 12.385.702,59 euros, decomposta por 9.762.896,80 euros de despesas 

correntes e por 2.622.805,79 euros de despesas de capital. Constata-se também uma taxa de execução 

elevada que se situou nos 85,68% e que permitiu passar com um saldo orçamental para o ano seguinte de 

1.816.497,47. 
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2.2.1. Evolução da Execução Orçamental 

 

Receitas 

2014 2015 2016 2017 2018 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Correntes 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 11.509.454 82,58 11.734.803 81,63 11.872.594 83,60 

Capital 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 1.453.684 10,43 1.983.981 13,80 1.687.139 11,88 

Outras 751.560 5,17 123.774 0,88 974.543 6,99 656.589 4,57 642.467 4,52 

Total Geral 14.548.634 100 13.986.350 100 13.937.680 100 14.375.373 100 14.202.200 100 

Despesas 

2014 2015 2016 2017 2018 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Correntes 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 9.498.042 71,47 9.391.244 68,37 9.762.897 78,82 

Capital 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 3.791.278 28,53 4.344.895 31,63 2.622.806 21,18 

Total Geral 14.468.574 100 13.019.427 100 13.289.320 100 13.736.140 100 12.385.703 100 

 
 

Quadro 2: Evolução da Execução Global do Orçamento (€) 2014-2018. 
 

Apesar da quebra ocorrida nas transferências correntes (cerca de 300 mil euros) no ano de 2016 a 

execução do orçamento retomou em 2017 e 2018 os níveis dos anos anteriores.  

Quanto às despesas correntes, verificou-se uma tendência decrescente que foi interrompida no ano 

de 2018 com um aumento da despesa em cerca de 371 mil euros em relação ao ano anterior. Constatamos 

também que os valores das despesas correntes são sempre inferiores aos da receita o que permite manter 

o princípio do equilíbrio orçamental. 

Relativamente ao investimento verifica-se uma ligeira oscilação, como se pode verificar no Quadro 

acima apresentado, tanto nas receitas como nas despesas. No entanto, no ano de 2018, o investimento foi 

superior à receita de capital em cerca de 935 mil euros resultante de uma gestão rigorosa das despesas. 
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Receitas 

Em 2018, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 14.202.200 euros, montante constituído 

por receitas de natureza corrente – 11.872.594 euros (83,60%), de capital – 1.687.139 euros (11,88%) e 

outras – 642.467 euros (4,52%). 

Receitas 

2014 2015 2016 2017 2018 

Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % 

Correntes 11.758.196 80,82 11.815.073 84,48 11.509.454 82,58 11.734.803 81,63 11.872.594 83,60 

Capital 2.038.878 14,01 2.047.503 14,64 1.453.684 10,43 1.983.981 13,80 1.687.139 11,88 

Outras 751.560 5,17 123.774 0,88 974.543 6,99 656.589 4,57 642.467 4,52 

Total 
Geral 

14.548.634 100 13.986.350 100 13.937.680 100 14.375.373 100 14.202.200 100 

 
Quadro 3: Evolução da Execução Orçamental da Receita (€) 2014-2018. 

 

Do Quadro acima afere-se a tendência linearmente crescente das receitas correntes nos anos de 

2014 a 2018, com interrupção dessa tendência no ano de 2016. 

As receitas de capital evidenciam oscilações diretamente relacionadas com o financiamento 

comunitário dos investimentos e a utilização dos empréstimos contratados. 

 

Despesas 

Despesas 

2014 2015 2016 2017 2018 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Correntes 10.076.866 69,65 9.957.445 76,48 9.498.042 71,47 9.391.244 68,37 9.762.897 78,82 

Capital 4.391.708 30,35 3.061.983 23,52 3.791.278 28,53 4.344.895 31,63 2.622.806 21,18 



 

100 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2018 

Despesas 

2014 2015 2016 2017 2018 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Total Geral 14.468.574 100 13.019.427 100 13.289.320 100 13.736.140 100 12.385.703 100 

 

Quadro 4: Evolução da Execução Orçamental da Despesa (€) 2014-2018. 
 

Podemos visualizar no Quadro acima apresentado que a taxa de execução se cifrou nos 78,82%, 

com um aumento das despesas correntes no ano de 2018 em relação ao ano anterior em cerca de 371 mil 

euros. 

No que se refere às despesas de capital verifica-se uma quebra de cerca de 1 milhão, setecentos e 

vinte e dois mil euros em relação ao ano passado, no entanto com um valor superior ao da receita. 

 

Saldo Orçamental e Saldo da Gerência 

Do confronto de Receitas e Despesas realizadas, resultou um saldo orçamental de 1.816.497 euros e 

um saldo de operações de tesouraria de1.022.923 euros, o qual transitará para a gerência de 2019. 

 

2.3. Análise das Receitas 

 

RECEITAS Valor € Peso % 

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) 1.480.771,13 10,43 

Impostos indiretos 280.045,12 1,97 

Taxas, multas e outras penalidades 123.430,74 0,87 

Rendimentos de propriedade 502.420,50 3,54 

Transferências correntes 9.015.125,01 63,48 

Venda de bens e serviços correntes 453.480,76 3,19 

Outras receitas correntes 17.320,56 0,12 

Receitas Correntes 11.872.593,82 83,60 

Venda de bens de investimento 15.083,80 0,11 
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RECEITAS Valor € Peso % 

Transferências de capital 1.211.897,86 8,53 

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

Passivos financeiros 420.532,74 2,96 

Outras receitas de capital 39.625,00 0,28 

Receitas de Capital 1.687.139,40 11,88 

Reposições não abatidas no orçamento 3.233,00 0,02 

Outras receitas 3.233,00 0,02 

Saldo da Gerência Anterior 639.233,84 4,50 

RECEITAS TOTAIS 14.202.200,06 100,00 

 

Quadro 5: Estrutura da Receita. 
 

O Quadro acima apresentado mostra-nos a Distribuição da Receita por capítulos e o contributo de 

cada um na receita total. Observamos que a dependência das Transferências do Estado se situou nos 72% 

em 2018. As receitas próprias cifraram-se nos 25% e a utilização do empréstimo nos 3%. 

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 5 demonstra as rubricas que mais contribuíram para a execução da receita, realçando de 

forma acentuada as Transferências do Estado. 

 

2.3.1. Receita orçamentada e executada por capítulo 

 

Dos 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 facto de o cálculo das 

Receitas Fiscais ser determinado conforme regras previsionais do POCAL o qual impõe que se considere a 

Média das Receitas Cobradas nos últimos 24 meses. Há, no entanto, exceções 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.  
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2.3.1.1. Receita Corrente 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) 

798.267,00 58,52 800.884,89 54,09 2.617,89 

Imposto Único de Circulação 321.351,00 23,56 365.376,15 24,67 44.025,15 

Imposto Municipal s/ Trans. (IMT) 244.378,00 17,92 314.510,09 21,24 70.132,09 

Totais 1.363.996,00 100,00 1.480.771,13 100,00 116.775,13 

 
Quadro 6: Impostos Diretos. 

 

O Quadro 6 detalha a receita de Impostos Diretos do Município. Constata-se que a arrecadação da 

receita foi superior ao previsto em cerca de 117 mil euros. 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

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

Loteamentos e Obras 26.700,00 10,43 30.931,61 11,05 4.231,61 

Ocupação de via pública 1.112,00 0,43 1.739,57 0,62 627,57 

Publicidade 48,00 0,02 7,17 0,00 -40,83 

Saneamento 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Energia Eólica 223.240,00 87,22 236.001,90 84,27 12.761,90 

Outros 4.834,00 1,89 11.364,87 4,06 6.530,87 

Totais 255.944,00 100,00 280.045,12 100,00 24.101,12 

 
Quadro 7: Impostos Indiretos. 

 
 

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

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

elétrica nos parques eólicos e de outras licenças. 

Destaca-se um acréscimo na receita de produção de energia elétrica em cerca de 13 mil euros em 

relação ao previsto. 
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RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

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

Loteamentos e Obras 105.300,00 79,99 109.950,73 89,08 4.650,73 

Ocupação da via pública 378,00 0,29 0,00 0,00 -378,00 

Caça, uso e porte de arma 6,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 

Saneamento 5,00 0,00 78,26 0,06 73,26 

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

Taxas pela emissão certificado de registo 29,00 0,02 22,50 0,02 -6,50 

Outras 3.283,00 2,49 6.257,25 5,07 2.974,25 

Juros de mora 18.843,00 14,31 3.159,24 2,56 -15.683,76 

Juros compensatórios 2.701,00 2,05 2.078,91 1,68 -622,09 

Coimas e penalidades por contra ordena-
ções 

1.086,00 0,82 1.170,00 0,95 84,00 

Multas e penalidades diversas 4,00 0,00 713,85 0,58 709,85 

Totais 131.645,00 100,00 123.430,74 100,00 -8.214,26 

 
Quadro 8: Taxas, Multas e Outras Penalidades. 

 

As licenças e alvarás de loteamentos e obras cobradas a particulares, a par das taxas relativas a 

vistorias, plantas topográficas e certidões relevam para as Taxas, Multas e Outras Penalidades. 

Consideram-se ainda os juros compensatórios dos impostos diretos, os juros de mora e execuções fiscais 

por atrasos dos munícipes no pagamento dos recibos de água e ainda as contra ordenações. 

Verifica-se uma diminuição da receita em relação ao previsto em cerca de 8 mil euros. Essa variação 

foi motivada pelo decréscimo da rubrica Juros de Mora. De realçar 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 Peso % Execução Peso % Desvio 

Juros 3.694,00 0,75 0,00 0,00 -3.694,00 

Dividendos 21.382,00 4,31 24.808,91 4,94 3.426,91 

Participações - Adm. Públicas 492,61 0,10 389,16 0,08 -103,45 

Rendas - Terrenos 5,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

Rendas - EDP 436.018,00 87,98 442.159,04 88,01 6.141,04 

Rendas - Outros 34.021,00 6,86 35.063,39 6,98 1.042,39 

Totais 495.612,61 100,00 502.420,50 100,00 6.807,89 

 

Quadro 9: Rendimentos de Propriedade. 
 
 
Os Rendimentos de Propriedade incluem os juros de depósitos bancários e as rendas de 

concessão com a EDP.  

 

RECEITAS Previsão 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Desvio 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 6.551.067,00 72,62 6.551.067,00 72,67 0,00 

Fundo Social Municipal 552.134,00 6,12 552.134,00 6,12 0,00 

Participação Variável no IRS 267.229,00 2,96 267.229,00 2,96 0,00 

Outras 1.356.145,66 15,03 1.353.578,86 15,01 -2.566,80 

Serviços e Fundos Autónomos 294.383,67 3,26 291.116,15 3,23 -3.267,52 

Totais 9.020.959,33 100,00 9.015.125,01 100,00 -5.834,32 

 

Quadro 10: 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. 
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RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Venda de Bens 24.382,00 3,53 16.762,44 3,56 -7.619,56 

Serviços 594.124,00 86,07 392.321,98 83,33 -201.802,02 

Rendas 40.976,00 5,94 44.396,34 9,43 3.420,34 

Outras Receitas Correntes 30.810,00 4,46 17.320,56 3,68 -13.489,44 

Totais 690.292,00 100,00 470.801,32 100,00 -219.490,68 

 
Quadro 11: 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 (163 247 euros), Serviços Sociais 

(78 873 euros), Serviços Desportivos (73 561 euros) e Transportes Escolares (43 992 euros). 

3) A rubrica Rendas é constituída pelas rendas de Edifícios, que inclui a receita de Outros Edifícios 

(43 774 euros) e de Habitações (623 euros). 

4) Releva para Outras Receitas Correntes essencialmente a receita proveniente do IVA 

autoliquidado dos serviços de construção civil, que é devolvido ao estado, (2 397 euros) e de 

compensações de seguros de acidentes de trabalho (7 697 euros). 

 

 

2.3.1.2.  Receita de Capital 
 

RECEITAS Previsão 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Desvio 

Venda de Bens de Investimento 19.346,00 1,04 15.083,80 0,89 -4.262,20 

Transferências de Capital -- 0,00 -- 0,00 -- 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 727.896,00 39,18 727.896,00 43,14 0,00 

Outros 45.119,99 2,43 45.119,99 2,67 0,00 

Projetos Cofinanciados 580.483,99 31,24 438.881,87 26,01 -141.602,12 

Passivos Financeiros 445.800,98 23,99 420.532,74 24,93 -25.268,24 

Outras Receitas de Capital 39.410,20 2,12 39.625,00 2,35 214,80 

Totais 1.858.057,16 100,00 1.687.139,40 100,00 -170.917,76 

 
Quadro 12: Receita de Capital. 
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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. 

Constata-se que a receita arrecadada foi inferior ao previsto em 170 mil euros. Para este facto 

contribuiu essencialmente o atraso nas comparticipações de alguns projetos 

 

2.4. Análise das Despesas 

DESPESAS Valor € Peso % 

Despesas com o Pessoal 4.918.159,05 39,71 

Aquisições de Bens e Serviços 3.571.642,72 28,84 

Juros e Outros Encargos 34.656,13 0,28 

Transferências Correntes 1.113.247,81 8,99 

Subsídios --- 0,00 

Outras Despesas Correntes 125.191,09 1,01 

Despesas Correntes 9.762.896,80 78,82 

Aquisição de Bens de Capital 1.641.497,62 13,25 

Transferências de Capital 528.698,65 4,27 

Ativos Financeiros 65.231,25 0,53 

Passivos Financeiros 387.378,27 3,13 

Outras Despesas de Capital --- 0,00 

Despesas de Capital 2.622.805,79 21,18 

DESPESAS TOTAIS 12.385.702,59 100,00 

 
Quadro 13: Estrutura da Despesa. 

 

Verificamos que a maior parcela do orçamento é absorvida pelas Despesas com o Pessoal (39,71%), 

seguida da Aquisição de Bens e Serviços (28,84%) e a Aquisição de Bens de Capital (13,25%).  

1) De salientar que na despesa com o pessoal inclui-se o valor de cerca de 1 200 000 euros referente 

ao pessoal não docente objeto do contrato de transferência de competências da educação. 

2) As despesas de Aquisição de Bens referem-se nomeadamente a Combustíveis e Lubrificantes – ga-

solina, gasóleo, gasóleo de aquecimento e lubrificantes (286 171 euros), Alimentação (192 791 eu-

ros), Material de Transporte (96 686 euros) e Matérias-Primas e Subsidiárias (96 091 euros). De re-

ferir que em Matérias-Primas e Subsidiárias se incluem materiais para as obras por administração di-

reta. 

3) No que se refere a despesas com Aquisições de Serviços destacam-se os Transportes (585 175 eu-

ros), Iluminação Pública (458 778 euros), Trabalhos Especializados (407 598 euros), Encargos de 

Instalações (286 237 euros), Recolha de Resíduos Sólidos (191 428 euros), Outros Serviços (151 
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779 euros), Conservação de Bens (128 385 euros), Locação de Edifícios (96 508 euros), Assistência 

Técnica (87 584 euros), Comunicações - telemóveis, telefones, internet e correspondência (74 935 

euros), Locação de Outros Bens (72 261 euros), Publicidade (49 431 euros) e seguros (46 550 eu-

ros).  

4) A rubrica Juros e Outros Encargos refere-se aos juros, comissões e outros encargos financeiros dos 

empréstimos de médio e longo prazo. 

5) As Transferências Correntes englobam as transferências para Instituições sem Fins lucrativos (519 

090 euros), Famílias (223 194 euros) – nomeadamente Programas Ocupacionais e Fundo de Solida-

riedade, Freguesias (179 971 euros) e Associação de Municípios (68 939 euros). 

6) 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. 

7) Na Aquisição de Bens de Capital incluem-se as despesas com Viadutos, Arruamentos e Obras 

Complementares (736 305 euros), Recuperação de Edifícios Municipais (358 046 euros), Instalações 

Desportivas e Recreativas (134 134 euros), Ferramentas e Utensílios (74 631 euros) e material de 

transporte (71 929 euros). 

8) As Transferências de Capital são constituídas essencialmente pelas transferências para Freguesias 

(336 933 euros) e Instituições sem Fins Lucrativos (153 267 euros). 

9) Os Ativos Financeiros correspondem aos valores pagos ao fundo de apoio Municipal (65 231 euros). 

10) Em Passivos Financeiros estão contempladas as amortizações pagas dos empréstimos de médio e 

longo prazo (387 378 euros). 

  

2.4.1. Despesa Corrente 

 

2.4.1.1. Despesa Corrente orçamentada e executada por capítulo 

 

DESPESAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Despesas com o Pessoal 5.051.334,89 46,21 4.918.159,05 50,38 -133.175,84 

Aquisições de Bens e Ser-
viços 

4.427.652,05 40,50 3.571.642,72 36,58 -856.009,33 

Juros e Outros Encargos 98.626,00 0,90 34.656,13 0,35 -63.969,87 

Transferências Correntes 1.216.000,21 11,12 1.113.247,81 11,40 -102.752,40 

Outras Despesas Corren-
tes 

137.749,08 1,26 125.191,09 1,28 -12.557,99 

Despesas Correntes 10.931.362,23 100,00 9.762.896,80 100,00 -1.168.465,43 

 
Quadro 14: Estrutura da Despesa Corrente. 

 
Salientamos a Estrutura e a Execução das Despesas Correntes, em que as Despesas com Pessoal 
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representam 50% do total das despesas correntes, seguidas das despesas com as Aquisições de Bens e 

Serviços (37%). 

No Quadro 14 acima apresentado podemos visualizar a 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 acréscimo na despesa corrente total, em relação ao ano de 2017, que 

se reflete principalmente nas Despesas com Pessoal (174 571 euros) e na Aquisição de Bens e Serviços 

(104 541 euros). 

 

 
DESPESAS 

           2014   2015 2016 2017 2018 

Execução Peso 
% 

Execução Peso % Execução Peso 
% 

Execução Peso 
% 

Execução Peso % 

Despesas com o Pessoal 4.825.772 47,89 4.752.683 47,73 4.694.607 49,43 4.743.588 50,51 4.918.159 50,38 

Aquisições de Bens e Serviços 4.195.330 41,63 3.900.032 39,17 3.611.165 38,02 3.467.102 36,92 3.571.643 36,58 

Juros e Outros Encargos 56.619 0,56 47.700 0,48 32.182 0,34 32.951 0,35 34.656 0,35 

Transferências Correntes 959.406 9,52 1.151.734 11,57 1.058.064 11,14 1.095.099 11,66 1.113.248 11,40 

Subsídios --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 

Outras Despesas Correntes 39.739 0,39 105.296 1,06 102.024 1,07 52.504 0,56 125.191 1,28 

TOTAL 10.076.866 100,00 9.957.445 100,00 9.498.042 100,00 9.391.244 100,00 9.762.897 100,00 

 
Quadro 15: Evolução da Despesa Corrente. 
 

2.4.2. Despesa de Capital 
 

2.4.2.1. Despesa de Capital orçamentada e executada por capítulo 
 

DESPESAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Aquisição de Bens de Capital 2.397.156,40 68,01 1.641.497,62 62,59 -755.658,78 

Transferências de Capital 610.800,29 17,33 528.698,65 20,16 -82.101,64 

Ativos Financeiros 86.975,00 2,47 65.231,25 2,49 -21.743,75 
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DESPESAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Passivos Financeiros 430.000,00 12,20 387.378,27 14,77 -42.621,73 

 
3.524.931,69 100,00 2.622.805,79 100,00 -902.125,90 

Quadro 16: Estrutura da Despesa de Capital. 
 

De referir que a rubrica Transferências de Capital inclui, de entre outras, as Transferências para as 

Freguesias (336 933 euros), IPSS’S (77 384 euros), Bombeiros (44 883 euros) e Entidades Religiosas (30 

000 euros). 

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. 

 

 

2.4.2.2. Evolução da Despesa de Capital 

 

DESPESAS 

2014 2015 2016 2017 2018 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Aquisições  
de Bens de 

Capital 
2.980.690 67,87 1.758.333 57,42 2.714.547 71,60 3.031.150 69,76 1.641.498 62,59 

Transferências 
de Capital 

834.711 19,01 590.091 19,27 560.323 14,78 632.377 14,55 528.699 20,16 

Ativos Finan-
ceiros 

106.612 2,43 86.975 2,84 154.716 4,08 256.328 5,90 65.231 2,49 

Passivos  
Financeiros 

469.695 10,70 416.610 13,61 361.692 9,54 363.722 8,37 387.378 14,77 

Outras 
 despesas de 

Capital 
  

209.974 6,86 
 

0,00 61.318 1,41 
 

0,00 

TOTAL 4.391.708 100,00 3.061.983 100,00 3.791.278 100,00 4.344.895 100,00 2.622.806 100,00 

Quadro 17: Evolução da Despesa de Capital. 
 

Da análise do Quadro 17 verifica-se uma diminuição na Aquisição de Bens de Capital, em relação a 

2017, em cerca de 1 390 mil euros, relacionado com a comparticipação efetiva de alguns projetos.  
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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, organizada por objetivos, 

projetos, programas e ações, as intervenções setoriais desenvolvidas pelos diferentes pelouros. São partes 

integrantes deste documento o Mapa de Execução Plurianual de Investimentos e o Mapa de Execução 

Plurianual de Atividades mais Relevantes. 

O Quadro 18 abaixo demonstra a estrutura das Grandes Opções do Plano comparando o valor 

executado com o valor orçado. Nesse mapa é possível percecionar a forma como foram executadas as 

respetivas atividades autárquicas e aplicados os recursos financeiros em ações plurianuais. 

O valor previsto, no ano em análise, para as Grandes Opções do Plano, totaliza 6 413 073 euros, os 

quais se concretizou num volume de execução de 5 052 660 euros.  

Pela análise das Grandes Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2018, constata-se 

ainda uma taxa de execução anual das GOP’s de 79 %. 

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS DESPESAS 

 

No presente ponto, pretende-se espelhar a execução de toda a despesa das Grandes Opções do 

Plano, por funções. Embora, não tenha sido implementado o sistema de Contabilidade de Custos, a qual 

nos termos do ponto 2.8.3 do POCAL se deverá organizar por funções de acordo com o classificador 

funcional apresentada no ponto 10.1 do POCAL, procedeu-se, conforme metodologia apresentada na 

proposta de Orçamento para 2018, 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.  

Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 
Financeira 

% 
Peso % 

1. Funções Gerais 780.769,94 653.198,32 83,66 12,93 

1.1.0. Serviços Gerais da Administração Pú-
blica 

620.188,40 548.405,02 88,43 10,85 

1.1.1. Administração Geral 620.188,40 548.405,02 88,43 10,85 

1.2.0. Segurança e Ordem Públicas 160.581,54 104.793,30 65,26 2,07 

1.2.1. Proteção Civil e luta contra incêndios 160.581,54 104.793,30 65,26 2,07 

2. Funções Sociais 4.180.450,72 3.197.491,18 76,49 63,28 

2.1.0. Educação 1.023.520,19 884.731,81 86,44 17,51 

2.1.1. Ensino não superior 93.226,69 88.826,11 95,28 1,76 
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Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 
Financeira 

% 
Peso % 

2.1.2. Serviços auxiliares da educação 930.293,50 795.905,70 85,55 15,75 

2.2.0. Saúde 10.119,67 8.307,76 82,10 0,16 

2.2.0. Saúde 5.106,00 3.676,68 72,01 0,07 

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 5.013,67 4.631,08 92,37 0,09 

2.3.0. Segurança e Ações Sociais 526.360,59 451.521,12 85,78 8,94 

2.3.2. Ação Social 526.360,59 451.521,12 85,78 8,94 

2.4.1. Habitação e Serviços Coletivos 1,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.2. Ordenamento do Território 661.722,89 428.351,48 64,73 8,48 

2.4.3. Saneamento 1,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.4. Abastecimento de Água 1,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.5. Resíduos Sólidos 314.728,34 274.401,14 87,19 5,43 

2.4.6. Proteção Meio Ambiente e C. Natureza 437.087,61 176.027,79 40,27 3,48 

2.5.0. Serv. Culturais, Rec.e Religiosos 1.206.908,43 974.150,08 80,71 19,28 

2.5.1. Cultura 636.861,02 486.309,97 76,36 9,62 

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 499.279,08 422.371,78 84,60 8,36 

2.5.3. Outras Atividades Cívicas e Religiosas 70.768,33 65.468,33 92,51 1,30 

3. Funções Económicas 925.691,35 751.303,50 81,16 14,87 

3.1.0. Agricultura, Pecu. Sil., Caça e Pesca 72.326,99 54.455,70 75,29 1,08 

3.2.0. Indústria e Energia 57.189,67 30.180,32 52,77 0,60 

3.3.0. Transportes e Comunicações 622.144,40 513.847,14 82,59 10,17 

3.3.1. Transporte Rodoviários 622.144,40 513.847,14 82,59 10,17 

3.4.0. Comércio e Turismo 174.030,29 152.820,34 87,81 3,02 

3.4.1. Mercados e Feiras 123.299,28 106.370,23 86,27 2,11 

3.4.2. Turismo 50.731,01 46.450,11 91,56 0,92 

4. Outras Funções 526.160,86 450.667,41 85,65 8,92 

4.2.0 Transferências entre Administrações 503.071,38 428.797,93 85,24 8,49 

4.3.0. Diversas não especificadas 23.089,48 21.869,48 94,72 0,43 

Total 6.413.072,87 5.052.660,41 78,79 100,00 

 
Quadro 18: Grandes Opções do Plano 2018. 
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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 (63%), e nestas, em especial nas 

atividades relacionadas com os Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos (19%), a Educação (18%), a 

Ação Social (9%) e o Ordenamento do Território (8%). 

Nas Funções Económicas constatamos que o investimento é quase todo direcionado para os 

Transportes Rodoviários, Acessibilidades (10 %) e Comércio e Turismo (3%). 

No que se refere às Funções Gerais, estas têm um peso de (13 %) 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 (8 %).  

O Quadro acima apresentado mostra de forma inequívoca a diferença entre os valores previstos e os 

efetivamente executados e ainda o peso de cada agregado no Orçamento do Município. 

 

2.6. Análise da Dívida Direta do Município 

 

2.6.1. Evolução do Stock da Dívida de Médio e Longo Prazo 

 

Contando com a crescente intervenção social exigida aos municípios, que decorre do alargamento 

das suas competências e atribuições, o conjunto dos objetivos a concretizar é exponencialmente maior, 

recorrendo-se como garantia da promoção dos setores socioeconómico, cultural e desportivo, ao 

endividamento autárquico com recurso ao crédito público. O recurso ao crédito constitui uma medida de 

política económica autorizada e regulada por lei e aplicados pelos municípios para alcançar os níveis de 

investimento considerados desejados e aprovados por deliberação das respetivas Assembleias Municipais. 

Designação 2014 2015 2016 2017 2018 

Empréstimos Bancários 4.338.063,97 3.921.454,47 3.759.762,42 3.996.040,04 4.029.194,51 

Fornecedores 1.567.805,13 1.317.582,01 1.324.487,99 577.114,73 983.836,48 

Quadro 19: Evolução do Stock da Dívida ao Banco e Fornecedores. 
 

O saldo em dívida aos Fornecedores, de 983.836,48 euros, prende-se por um lado com a 

contabilização do FAM (Fundo de Apoio Municipal), valor a subscrever em 6 anos, com a quantia de 

65.231,25 euros e com a contabilização do FEE (Fundo de Eficiência Energética) no valor de 39.654,30 

euros. Por outro lado com a contabilização da compra das viaturas adquiridas no sistema Leasing no 

montante de 315.801,00 euros, com a aquisição de um terreno no valor de 30.000,00 e a verba restante 

(533.149,93 euros) refere-se a faturas referentes a 2018 mas que deram entrada nos serviços do Município 

já em 2019. 

O detalhe do saldo encontra-se no mapa de Outras Dívidas a Terceiros. 
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2.7. Capacidade de endividamento  

 

Apuramento do Limite da Dívida Total  
 
 

Média Receita Corrente 3 anos (Cobrança Líquida) 11.667.629,47 

150% Limite Dívida Total 17.501.444,21 

 

Nota: 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". 

 

 

DÍVIDA TOTAL NO ÍNICIO DO ANO 2018 

(1) Limite da dívida total artigo 52º nº1, da lei 73/2013 17.501.444,21 

   
(2) 

Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 01-01-
2018 

5.678.125,59 

   

(3) SM + AM + SEL + entidades participadas 8.253,00 

(4)=(2)+(3) Dívida total 5.686.378,59 

   
(5) Dívidas não orçamentais e capital excecionado 1.176.997,15 

   
(6) FAM 130.462,50 

   
(7)=(4)-(5)-(6) 

Excluindo dívidas não orçamentais, capital excecionado e FAM 
(b) 

4.378.918,94 

   
(8)=(1)-(7) Margem endividamento total para 2018 13.122.525,27 

   
(9)=(8 x 20%) Margem da dívida utilizável em 01-01-2018 (c) 2.624.505,05 

   
DÍVIDA TOTAL NO FIM DO ANO 2018 

(10) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais e FAM em 

31-12-2018 
6.035.953,70 

   

(11) SM + AM + SEL + entidades participadas 42.283,15 
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(12)=(10)+(11) Dívida total 6.078.236,85 

   
(13) Dívidas não orçamentais e capital excecionado 1.070.256,26 

   
(14) FAM 65.231,25 

   
(15)=(12)-(13)-

(14) 
Excluindo dívidas não orçamentais, capital excecionado e FAM 4.942.749,34 

   
(16)=(1)-(15) Margem 12.558.694,87 

   
(21)=[(9)-((15)-

(7))] 
Margem da dívida disponível em 31-12-2018 2.060.674,65 

   
Notas: 

  
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 

início de cada um dos exercícios." 
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2.7.1. Equilíbrio orçamental  

 

 

Quadro 20: Empréstimos existentes à data de entrada em vigor do RFLEI – 1/jan/2014 (art.º 83.º do 
RFLEI) e a partir dessa data. 

 

Receita Execução Despesa Execução Poupança Corrente 

Corrente cobrada 
bruta 

11.872.593,82 

Corrente paga 9.762.896,80 

1.690.141,59 Amortizações médias 419.555,43 

Total 10.182.452,23 

Quadro 21: Verificação do Equilíbrio Corrente de 2018. 

Caracterização do empréstimo Data Data Prazo Anos Anos N.º de Finalidade do Contratado Utilizado Dívida Dívida 

da aprovação de contratação do decorridosRemanescentesregisto 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 decorridosRemanescentesregisto 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 1.220.532,74 800.000,00 1.179.930,30 61.026,64

Total ... 2.000.000,00 1.220.532,74 800.000,00 1.179.930,30 61.026,64

Total Geral 10.372.794,45 7.611.066,28 5.634.707,61 5.808.897,11 419.555,43

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS A PARTIR DE  1/jan/2014 (art. 83º do RFLEI)

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2018

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 contabilístico 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 Demonstrações 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 13.332.171,22 euros, os 

quais apresentam um decréscimo em relação ao ano anterior de 262.452 euros. 

     Relativamente aos custos, do ano de 2018, estes registaram um montante total de 12.536.764,61 

euros, que representam um decréscimo, em relação ao ano anterior de 338.666 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 99.064.975,62 euros, 

ascendendo as amortizações e provisões acumuladas a um valor de 37.087.591,17 euros, que resulta num 

Imobilizado líquido de 61.977.384,45 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 2017 em 8.084 euros.  

 No que concerne aos Fundos Próprios verificou-se um aumento de 795.414 euros que resulta 

essencialmente de um resultado líquido positivo no valor de 795.406 euros. 

Relativamente ao Passivo realça-se um acréscimo nas Dívidas a Terceiros no montante de 259.176 

euros, no entanto refira-se que foi contabilizado o valor de 311.801 euros da aquisição de quatro viaturas 

pelo sistema leasing. 

  



 

117 

 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE BAIÃO - 2018 

 

3.3. Indicadores Económico-Financeiros 

 

3.3.1. Prazo médio dos pagamentos 

 

     O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2018, 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 2018 de situou nos 73% e no ano 2017 ficou em 72%. 

     Quer isto dizer que o recurso a crédito de terceiros aumentou 1%. 

 

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 2018, no montante de 795.406,61 euros, 

da seguinte forma:  

- 5% para Reservas Legais (39.770,33 euros); 

- Restante para Resultados transitados (755.636,28 euros). 
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