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1. ENQUADRAMENTO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 
A continuação do enquadramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), neste 
Relatório de Atividades e Contas do ano 2020, constitui uma demonstração do compromisso com 
a sustentabilidade, que a Câmara Municipal de Baião quer continuar a honrar em todas as áreas 
da sua ação. 
 
Os ODS são um conjunto de 17 metas globais, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, que representam as prioridades da Agenda 2030. Esta agenda aborda várias dimensões 
do desenvolvimento sustentável – social, económico e ambiental, e promove a paz, a justiça e 
instituições eficazes. Estes instrumentos refletem uma visão comum para a Humanidade, 
resultado de um trabalho conjunto de governos e cidadãos, que se concretiza num compromisso 
de todos com o cumprimento de uma lista de tarefas, em nome dos povos e do planeta.  
 

 
OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ESTABELECIDOS PELA ONU. 
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2. A PANDEMIA DE COVID-19 
 
O ano de 2020 ficará para sempre recordado como o ano em que a Terra parou.  
O planeta foi palco de uma pandemia que surpreendeu as nações, causando destruição, 
espalhando o medo e provocando mudanças inacreditáveis a todos os níveis.  
O vírus SARS-CoV-2 dominou a política e a agenda diária de notícias e provocou o fecho de 
escolas, empresas e mesmo de cidades inteiras.  
Esta foi uma pandemia cujas repercussões não foram apenas de ordem biomédica e 
epidemiológica em escala global, mas que provocou impactos negativos a nível social, económico, 
político, cultural e histórico sem precedentes na história recente das epidemias. 
Também a nível concelhio os impactos se fizeram notar e o município tudo fez para minimizá-los, 
desde logo, através de várias medidas como: a criação de respostas para a informação dos 
baionenses sobre a COVID-19, a reorganização dos serviços camarários, a disponibilização de 
máscaras de proteção a entidades do concelho, a criação de uma Área Dedicada à COVID-19, em 
conjunto com o município de Marco de Canaveses, a aquisição de ventiladores e de material de 
proteção para entidades do concelho, em articulação com os municípios da Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Muitas outras ações foram ainda levadas a cabo, 
nomeadamente no apoio aos idosos isolados, em colaboração com as Juntas de Freguesia (apoio 
para transporte de bens, medicamentos e de outros serviços) e ainda às empresas (isenção de 
várias taxas, manutenção dos valores do IMI e Derrama nos mínimos permitidos por lei e criação 
de uma linha telefónica para esclarecimentos de dúvidas e informação sobre apoios ao setor). 
O município procedeu, igualmente, ao reforço de apoios financeiros a várias entidades 
concelhias, como Bombeiros Voluntários e entidades de solidariedade social, e à duplicação 
orçamental do programa Via Verde Família e do Fundo Social de Baião, como resposta às 
necessidades que a pandemia fez acentuar.  
Todas as ações de combate à pandemia foram articuladas com a Autoridade de Saúde do 
concelho e procurou-se sempre envolver todas as entidades, promovendo o trabalho em equipa 
a uma escala concelhia, com o objetivo de travar a propagação da doença e minimizar os seus 
efeitos, especialmente nos grupos mais vulneráveis. 
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3. GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E DEFESA DA FLORESTA / 
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

 

Conforme disposto na legislação em vigor – Lei n.º 80/2015, de 03/08 e DL n.º 44/2019, de 01/04, 
os objetivos fundamentais da proteção civil são: Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de 
acidente grave ou de catástrofe deles resultantes; Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus 
efeitos no caso das ocorrências descritas; Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em 
perigo; Proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a 
reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou 
catástrofe. 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
 

LOCAL: Baião 

DATA: Ao longo do ano 2020. 

 
DESCRIÇÃO: Elaboração e reformulação do Plano Municipal de defesa da floresta contra incêndios 
(PMDFCI) para o período 2021-2030. 

 
OBJETIVOS: Estabelecer a estratégia municipal que defina medidas necessárias para a defesa da 
floresta contra incêndios rurais e para o planeamento integrado das intervenções das entidades 
com responsabilidades nesta matéria. 

 
RESULTADOS: Em 2020 iniciaram-se trabalhos de reformulação do PMDFCI para o período 2021-
2030. 

No âmbito do Plano de ação para 2020: 

 foram emitidos pareceres sobre 13 processos relativos a projetos de (re)arborização para 

o Instituto da Conservação da Natura e Florestas (ICNF); 

 procedeu-se ao controle, na plataforma “Queimas e Queimadas”, das condições de 

perigo meteorológico de incêndio rural para realização de queimas de amontoados; 

 
Presença em incêndios 

 

LOCAL: Teixeira e Teixeiró, Gestaçô, Campêlo e Ovil e Grilo. 

DESCRIÇÃO: Participação no terreno, coordenação operacional e apoio técnico e logístico ao 
posto de comando em incêndios rurais. 
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OBJETIVOS: Aconselhamento técnico ao posto de comando sobre o comportamento do fogo, 
elementos sensíveis e/ou expostos ao risco de incêndio, mobilização de meios e recursos de apoio 
às operações de combate e articulação entre entidades com missões no teatro de operações. 

 
RESULTADOS: Aumento da eficiência e eficácia no combate aos incêndios rurais.   

 

Ações desenvolvidas no âmbito do combate à pandemia de COVID-19 
 

LOCAL: Âmbito concelhio. 

DATA: Ao longo do ano 2020 

 
DESCRIÇÃO:  

 6 reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil - Composição alargada; 

 Constituição de uma subcomissão da Comissão Municipal de Proteção Civil, a Comissão 
Municipal de Proteção Civil - Composição Restrita, para acompanhamento e gestão 
operacional da pandemia no Concelho de Baião, que reuniu 6 vezes; 

 Realização de 24 reuniões do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM); 
 Realização de 3 reuniões com Presidentes de Junta de Freguesia; 
 Participação em 18 reuniões entre o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto 

e os Serviços Municipais de Proteção Civil do Distrito; 
 Articulação diária com a Autoridade de Saúde de Baião; 
 Elaboração e Implementação do Plano Operacional Municipal de Combate à Pandemia 

Covid-19 (POM de Combate à Covid-19); 
 Implementação de Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP) e de 

Infraestruturas de Retaguarda para Surtos em Lares, previstas no POM de Combate à 
Covid-19, com montagem de 86 camas com validação pela Delegada de Saúde, 
representante da Segurança Social, Bombeiros e GNR; 

 Elaboração e implementação do Plano de Contingência da Câmara Municipal, Feira do 
Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, Feiras e Mercados do Concelho, 
Centro Hípico, Piscinas Municipais Descobertas, Sala de Aquecimento do Pavilhão 
Multiusos e Espaços Culturais ao Ar Livre; 

 Declaração de Situação de Alerta Municipal e ativação do Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil; 

 Constituição de Reserva Estratégica de Equipamentos de Proteção Individual; 
 Distribuição de Equipamento de Proteção Individual a Cidadãos idosos em situação de 

isolamento, população em geral sem condições para a sua aquisição, comércio local, 
colaboradores da Autarquia, IPSS (utentes e colaboradores) Centro de Saúde de Baião, 
Bombeiros e GNR: 10217 máscaras sociais, 7950 máscaras cirúrgicas, 1670 pares de 
luvas, 660 máscaras FFP2/KN95, 506 batas descartáveis, 80 viseiras e 70 fatos integrais 
laváveis;  
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 Distribuição de 150 Kits de Equipamento de Proteção Individual a cada Corporação de 
Bombeiros do Município (Fatos integrais, óculos de proteção, luvas de cano longo, batas 
descartáveis, máscaras cirúrgicas, máscaras FFP2/KN95, toucas e cobre botas); 

 Distribuição de 140 máscaras de proteção contra incêndios florestais e Covid-19 às 
Corporações de Bombeiros do Município; 

 Aquisição de 3 Equipamentos de desinfeção de espaços por ozonização; 
 Apoio, em colaboração com a Autoridade de Saúde Concelhia, aos Agrupamentos de 

Escolas, na elaboração, aperfeiçoamento e implementação dos seus Planos de 
Contingência com realização de visitas a todos os Estabelecimentos de Ensino do 
Concelho; 

 Realização de 4 reuniões presenciais com os Agrupamentos de Escolas; 
 Apoio, em colaboração com a Autoridade de Saúde Concelhia e Responsável pelo Serviço 

Local de Segurança Social, às ERPI/Lares para elaboração, aperfeiçoamento e 
implementação dos seus Planos de Contingência; 

 Realização, com a Autoridade de Saúde Concelhia e Responsável pelo Serviço Local de 
Segurança Social, de 5 visitas a todas as ERPI/Lares do Município; 

 Apoio, em colaboração com a Autoridade de Saúde Concelhia e Responsável pelo Serviço 
Local de Segurança Social, às IPSS com a valência Centro de Dia ou Centro de Convívio, 
para elaboração, aperfeiçoamento e implementação dos seus Planos de Contingência; 

 Alojamento de um munícipe em isolamento profilático na Casa do Silvério, FEQ; 
 Alojamento de emergência de dois utentes da ERPI “Lar de Santa Marinha do Zêzere” da 

Santa Casa da Misericórdia de Baião, no Albergue de Ribadouro; 
 Articulação dos meios intervenientes (Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da 

GNR) e participação na preparação e implementação de plano de intervenção na 
descontaminação da ERPI “Lar de Santa Marinha do Zêzere” da Santa Casa da 
Misericórdia de Baião; 

 Apoio e disponibilização de Infraestrutura (antiga Escola da Avenida) para realização de 
testes a todos os colaboradores das ERPI/Lares do concelho – 92 testes; 

 Elaboração e apoio às Juntas de Freguesia, na implementação de regras de utilização dos 
cemitérios nos dias de todos os santos e dos fiéis defuntos; 

 Elaboração e apoio às Juntas de Freguesia, na implementação de Regras e Orientações 
para as Eleições Presidenciais 2021; 

 Articulação, com os Presidentes de Junta de Freguesia, de fornecimento ao domicílio de 
medicação, alimentação e outros bens de primeira necessidade a cidadãos em 
confinamento obrigatório ou isolamento profilático; 

 Realização de ações de formação sobre medidas de autoproteção, aos colaboradores da 
autarquia (15), funcionários das IPSS (35), colaboradores do Centro de Saúde (4) e bolsa 
de voluntários (16); 
 

OBJETIVOS: Promover uma articulação eficiente entre as várias entidades concelhias no combate 
à pandemia, sempre atendendo à regras e orientações emanadas pelas autoridades máximas de 
saúde e procurando levar a informação e a ajuda necessária a todos, mas prestando uma especial 
atenção aos grupos mais vulneráveis, como idosos isolados e famílias carenciadas. 
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RESULTADOS: O trabalho de equipa foi verdadeiramente profícuo e não se pouparam esforços 
para ultrapassar uma fase que terá sido uma das mais difíceis de que há memória na história 
recente.  

 

Regulamento de benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários 

 

LOCAL: Município de Baião 

DESCRIÇÃO: Os serviços de Proteção Civil desenvolveram um Regulamento de Benefícios Sociais 
para os Bombeiros Voluntários do concelho - corporações de Baião e de Santa Marinha do Zêzere. 

  
OBJETIVOS: Reconhecer e valorizar o trabalho dos Bombeiros 
Voluntários que exercem funções no concelho, incentivar a sua 
permanência nos quadros das respetivas corporações e atrair 
novos voluntários.  

 
RESULTADOS: O regulamento foi elaborado devendo ser colocado a consulta pública e posterior 
aprovação final e implementação no ano 2021. 

 

Gestão de Combustíveis  

 

LOCAL: Município de Baião 

DESCRIÇÃO: Vistoria técnica, emissão de parecer e notificação para situações de gestão de 
combustíveis (biomassa florestal) adjacentes a edifícios.  

Foram efetuadas deslocações ao exterior para verificação de locais para gestão de combustíveis 

em torno de edifícios, analisada a informação e efetuado o encaminhamento de 22 processos. 

 

OBJETIVOS: Incentivo ao cumprimento da lei no sentido da proteção das pessoas e bens, e do 
aumento da consciencialização para a noção de risco estrutural de incêndio rural. 

Verificar as situações denunciadas e analisar o seu enquadramento face à legislação em vigor. 

 

RESULTADOS: Dos 22 processos analisados resultaram 20 cumprimentos voluntários do 
notificado pelos serviços. 

 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

 

LOCAL: Paços do Concelho 
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DESCRIÇÃO: Deliberações no âmbito da Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 

OBJETIVOS: Elaboração do Plano Operacional Municipal; Elaboração do balanço da época de 
incêndios; Análise técnica e elaboração de informação para emissão de parecer, conforme o 
previsto no artigo 16.º do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho, na atual redação, de processo 
de licenciamento urbanístico da CMB. 

 

RESULTADOS:  

- Análise e aprovação do Plano Operacional Municipal 2020;  

- Aprovação do Plano de Fogo Controlado de Baião Setentrional; 

- Preparação e realização de 6 reuniões da Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 

- Análise, elaboração de informação cartográfica e emissão de informação técnica de 15 

processos de edificação para emissão de Parecer vinculativo pela Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta; 

- Realização de vistoria de campo a 6 processos de edificação para emissão de Parecer vinculativo 

pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 

 

Formação das Patrulhas de Voluntariado na Vigilância das Florestas 

 
DATA: julho de 2020 

LOCAL: Campelo e Ovil 

 
DESCRIÇÃO: Formação das patrulhas que realizam voluntariado na vigilância das florestas. 

 
OBJETIVOS: 

o Ensinar a importância da preservação da floresta para o equilíbrio do ecossistema; 

o Permitir uma visão geral sobre o património natural da região, indicando pontos com 
interesse biológico, geológico e paisagístico; 

o Capacitar os voluntários relativamente aos cuidados a ter na vigilância da floresta, na 
prestação de informação aos residentes nas áreas vigiadas, nomeadamente sobre 
queimas e queimadas e na sua autodefesa em situações de incêndio; 

RESULTADOS: 

o Valorização dos recursos naturais existentes no concelho; 

o Exercer a cidadania no âmbito da floresta; 

o Ensinar a gestão sustentável dos recursos naturais. 
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Controle da vespa velutina (asiática) 

DATA: Durante o ano 2020 

LOCAL: Todo o concelho 

 

DESCRIÇÃO: Receção de informação, tratamento e articulação do extermínio de ninhos de 
Vespa velutina (asiática) com as corporações de Bombeiros Voluntários. 

  

OBJETIVOS: Combater esta espécie exótica que é prejudicial à biodiversidade e que representa 
perigo para as pessoas. 

 

RESULTADOS: Foram exterminados, por ambas as corporações de Bombeiros, 245 ninhos de 
vespa velutina. 

 

Serviço de captura e tratamento de animais errantes 

 

DATA: Durante o ano 2020 

LOCAL: Todo o concelho 

 

DESCRIÇÃO: O trabalho efetuado pela equipa de captura de animais errantes no “Abrigo Animal” 
e no “Local de Quarentena”, onde os mesmos aguardam adoção, resultou no seguinte:  

- Após observação efetuada pelo médico veterinário municipal ou pelo médico veterinário do 
Centro Veterinário de Baião, quatro canídeos e um gato tiveram que ser eutanasiados devido às 
lesões apresentadas; 

- Recolheram-se, da via pública, 24 (cães e gatos) já cadáveres e sem identificação; 

- Um canídeo adulto e oito cães bebés, morreram, de morte natural, verificada pelo médico 
veterinário municipal; 

A divulgação para a adoção está a ser realizada pela Associação “Amor Animal” de Baião e 
informalmente pelos serviços da autarquia. 

 
OBJETIVOS: Controle da população canídea errante. 

 

RESULTADOS:  
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 No final de 2020, no “Abrigo” encontravam-se 36 canídeos e no “Local de Quarentena” 
encontravam-se 21. No total, a autarquia tinha a seu encargo 57 canídeos, encontrando-
se as instalações lotadas. 

 nas instalações da autarquia encontravam-se 52 animais, devidamente castrados, 
chipados e desparasitados, disponíveis para adoção; 

 Foram realizadas 50 esterilizações e colocações de chips. dos quais 25 a cão/cadela e 25 
a gato/gata, (ao abrigo do despacho Nº 6615/2020, de 25 de junho); 

 Efetuadas 25 adoções (adultos e bebés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EDUCAÇÃO 
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A Educação tem constituído uma das áreas de intervenção prioritária da Câmara Municipal de 
Baião. A acrescer às competências já assumidas para o ensino básico, a descentralização veio 
trazer novas competências relativas aos 2º e 3º ciclos de escolaridade. A ação do Conselho 
Municipal de Educação tem-se evidenciado, na articulação de decisões envolvendo os parceiros 
educativos locais, no ajustamento do sistema educativo às necessidades educativas, formativas 
e profissionais a nível local. De salientar os desenvolvimentos a nível da escolaridade e do sucesso 
educativo, e das várias iniciativas levadas a cabo pelo Pelouro da Educação, considerando cada 
uma das competências. 

 

Serviço de Refeições Escolares – Crianças do Pré-escolar e alunos do 1º Ciclo 
do EB 

 

DATA: Calendário escolar definido pelo Ministério da Educação - meses de janeiro a julho e de 
setembro a dezembro  

LOCAL: Agrupamentos de Escolas de Baião: Sudeste, Eiriz e Vale de Ovil 

 

DESCRIÇÃO: A UNISELF, SA. foi a empresa prestadora deste serviço, no âmbito dos concursos 
públicos para fornecimento nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021. No ano letivo 2019/2020, 
este serviço apenas abrangeu a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. No ano letivo 
2020/2021, fruto da transferência de competências para o Município – Decreto-Lei nº 21/2019, 
de 30 de janeiro, este serviço foi alargado aos 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, 
à exceção do 2º e 3º ciclo do Agrupamento de Escolas Sudeste de Baião, em que a gestão do 
refeitório é por administração direta da Direção do Agrupamento de Escolas.   
Complementarmente, o Município celebrou um Acordo de Colaboração com duas entidades – a 
Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro (ACRSCD) e o Centro de Convívio e Apoio 
à Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI) – para a cedência das instalações e 
equipamentos necessários à confeção das refeições escolares a distribuir pela educação pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico dos AE Sudeste de Baião e AE de Eiriz.  
 
OBJETIVOS: 

 Garantir às crianças do pré-escolar e alunos do 1º ao 3º Ciclos e ensino secundário, da 
rede pública do Município, uma refeição completa, equilibrada e adequada às suas 
necessidades;  

 Promover o sucesso escolar e educativo, o desenvolvimento equilibrado e a promoção 
da saúde das crianças e jovens que frequentam todos os níveis de ensino. 

 

RESULTADOS: O serviço foi interrompido em 13 de março de 2020, a partir do qual, devido à 
pandemia de COVID-19, as aulas presenciais foram interrompidas, sendo retomadas apenas em 
setembro de 2020. No período de interrupção, e até julho de 2020, o serviço de refeições foi 
prestado às crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico cujos pais e 
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encarregados de educação estavam na linha da frente do combate à pandemia ou a prestar 
serviços essenciais.  
Assim, em suma, no ano de 2020 foram servidas pela empresa 90 256 refeições, com um custo 
de 167.943,22€. A que acresce as 28.105 refeições confecionadas na ACRSCD e no CECAJUVI, que 
tiveram um custo de 23.889,25€. 
Entre janeiro e março 96% das crianças e alunos (618 de 642) usufruíram deste serviço, e de 
setembro a dezembro 95% (587 de 621).  
No mesmo período, setembro e dezembro, e fruto da transferência de competências para o 
Município – Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, o serviço foi alargado a todos os níveis de 
ensino, sendo que o número de alunos se cifrou em 52%, isto é, 850 em 1625.  
 

Serviço de Transportes Escolares – Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico ao 
Ensino Secundário 

 

DATA: Calendário escolar definido pelo Ministério da Educação - meses de janeiro a junho e de 
setembro a dezembro  

LOCAL: Agrupamentos de Escolas de Baião: Sudeste, Eiriz e Vale de Ovil 

 

DESCRIÇÃO: Dado que o ano letivo não coincide com o ano civil, o serviço de transportes escolares 
está contido em dois Planos de Transporte (PTE). O PTE relativo a 2019/2020 previa a realização 
de 59 circuitos, enquanto no PTE para o ano letivo de 2020/2021 o número de circuitos foi 
alargado para 69. 
O PTE assenta, primeiramente, na oferta de transporte público regular, na modalidade de carreira 
pública, serviço que é prestado pela empresa concessionária para o Concelho de Baião. 
Complementarmente são organizados circuitos especiais, realizados pelos serviços da Câmara 
Municipal, pelas Juntas de Freguesia, com quem o Município estabelece Acordos - Contratos 
Interadministrativos e por táxis e viaturas das Associações Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários de Baião e Santa Marinha do Zêzere. O Município afeta a este serviço três viaturas, 
uma com a lotação de 31 lugares e duas com capacidade para transportar 16 pessoas, a que são 
acrescidas 15 viaturas de 9 lugares, permitindo uma rede mais fina de transporte, que possibilita 
um serviço de maior proximidade. Destas 15 viaturas, 12 são propriedade do Município e foram 
cedidas às Juntas de Freguesia através de um Protocolo de Cedência, outras duas são pertença 
das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e uma é da própria Junta de Freguesia.  
 

OBJETIVOS: A alínea gg), ponto 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, determina 
que compete à Câmara Municipal “assegurar, organizar e gerir os transportes escolares”. O Plano 
de Transportes Escolares é um instrumento de gestão por excelência desta competência 
municipal, permitindo a promoção da coesão social e territorial, bem como a igualdade de 
oportunidades de acesso à escola e potenciando a procura de soluções ajustadas, social e 
economicamente, às realidades sociais.  
O Decreto-Lei º 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza a transferência de competências para 
os órgãos municipais e entidades intermunicipais no domínio da educação, designadamente, o 
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estatuído na SECÇÃO II – Plano de Transportes Escolares e artigos 17º ao 22º, a que acresce as 
disposições legais do Decreto-Lei nº 84/2019, de 28 de junho determina que, até à entrada em 
vigor da portaria referida no nº 1 o artigo 68º, “as condições de acesso ao transporte escolar 
previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei nº 21/2019, 30 de janeiro 
(gratuitidade para os alunos que residam a mais de 3km do estabelecimento de ensino), são 
circunscritas aos alunos do ensino básico (…)”.  
 

RESULTADOS: Em 2020, diariamente, garantiu-se transporte a 304 alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, dos 501 matriculados, o que corresponde a 60,7% dos alunos, o que representou um 
investimento de 115.006,36€ (cento e quinze mil, e seis euros, e trinta e seis cêntimos) e um 
custo, por aluno, de 378,31€ (trezentos e setenta e oito euros e trinta e um cêntimos). 
Relativamente aos alunos do ensino básico (2º e 3º Ciclo) e ensino secundário foi garantido 
transporte a 989 alunos, 70% dos alunos que frequentam estes níveis de ensino, o que 
corresponde a um investimento de 174.161,69€ (cento e setenta e quatro mil, cento e sessenta 
e um euros e sessenta e nove cêntimos), e um custo por aluno de 252,77€ (duzentos e cinquenta 
e dois euros e setenta e sete cêntimos). 
Registe-se que, entre 14 de março e junho não houve aulas presenciais, pelo que o serviço de 
transporte foi cancelado, sendo retomado em setembro de 2020. 
 

Escrita Criativa – Elaboração do Livro “900 Anos do Convento de Ancede” - 
Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE)  

 

DATA: Ao longo do ano letivo 

LOCAL: Agrupamentos de Escolas Eiriz – Ancede, Sudeste de Baião e Vale de Ovil  

 

DESCRIÇÃO: Foram realizadas oficinas e sessões pedagógicas, presenciais e à distância, com os 

alunos do 4º e 6º ano de escolaridade (283 alunos), nas respetivas turmas, 17 no total, ao longo 

do ano letivo de 2019/2020. “Com 900 anos do Mosteiro de Ancede” foi o tema escolhido para 

proporcionar aos alunos do 4º e 6º ano de escolaridade uma visita guiada ao Mosteiro e a um 

passado cheio de história, que atrai muitos visitantes que pretendem usufruir do contato direto 

com a natureza e com o património cultural e arquitetónico. O livro “900 Anos do Mosteiro de 

Ancede” conta-nos o caminho percorrido desde as ideias à escrita, das palavras soltas aos textos 

mais estruturados, procurando criar pequenas histórias, estimular o prazer pela leitura e pela 

escrita e manter acesa a chama da criatividade.   

O Município assegurou, nos meses de outubro e novembro, o transporte de todos os alunos do 

4º e 6º ano de escolaridade, e respetivos professores acompanhantes e as visitas ao Mosteiro 

foram organizadas e orientadas por técnicos da Câmara Municipal.  
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OBJETIVOS:  

o Fomentar o gosto pela leitura e escrita, desenvolvendo a capacidade de leitura e de 
produção de textos escritos;  

o Interagir com a comunidade, acerca das tradições, usos e costumes;  
o Possibilitar a interação entre o 1º e o 2º ciclo do ensino Básico;  
o Desenvolver a capacidade de síntese;  
o Ler e declamar textos literários com expressividade;  
o Compreender os meandros do processo criativo ao nível do conteúdo, estilo e estrutura;  
o Desenvolver a criatividade e o espírito crítico na avaliação de textos literários.   

 

RESULTADOS: 118 e 165 alunos, respetivamente do 4º e 6 
anos de escolaridade, acompanhados pelos professores 
titulares de turma e professores de Português, 
participaram, nas oficinas de escrita criativa ao longo do 
ano letivo, orientadas pelo escritor infantojuvenil, João 
Manuel Ribeiro.  
Os trabalhos resultaram na publicação de um livro em 
formato A5 e num livro gigante. A sua apresentação, 
prevista para o final do ano letivo 2019/2020 ou início de 
2020/2021, não pôde realizar-se por força dos 
constrangimentos provocados pela pandemia, sendo adiada para data oportuna.   
 

Dia Mundial da Criança – Entrega de um Diploma de Herói/Heroína às crianças 
do pré-escolar da rede pública e da rede solidária e alunos do 1º ciclo (Projeto 
Educativo Concelhio) 

 

DATA: 1 de julho de 2020 

LOCAL: Baião 

 

DESCRIÇÃO: O setor da Educação, em articulação com o Gabinete de Comunicação, elaborou um 

diploma personalizado com alusão ao termo Herói e Heroína. A sua distribuição esteve a cargo 

do setor da Educação com a prestimosa colaboração das Juntas de Freguesia. Aos alunos de 

outros concelhos, que frequentam as escolas do concelho de Baião, os Diplomas foram enviados 

pelo correio.  

OBJETIVOS:  

 Comemorar o Dia Mundial da Criança, relevando a Declaração dos Direitos da Criança, 
aprovada pelas Nações Unida em 20 de novembro de 1959; 
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 Premiar as crianças durante o período de confinamento, estimulando-as a adotar 
comportamentos responsáveis fora de casa; 

 Marcar a reabertura do funcionamento dos Jardins de Infância de Carvalhais, Prenhô, 
Santa Marinha do Zêzere, Lordelo e Eiriz, transmitindo um sinal de segurança às crianças, 
assistentes operacionais, pais e encarregados de educação. 

 

RESULTADOS: Foram entregues 884 diplomas, a 331 crianças do JI da rede pública e da rede 

solidária e a 553 alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

 

Conversa de Pais – Educação Parental | Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) 

 

DATA: 14.09.2020 | 16.10.2020 | 26.11.2020    

LOCAL: Através da plataforma ZOOM 

 

DESCRIÇÃO: Com a coordenação do projeto a cargo da 

Universidade Católica Portuguesa – Núcleo do Porto, 

foram realizados 3 webinares:   

Webinar 1. “O Mundo em Mudança: a importância da 

cooperação Escola / Família / Comunidade”, realizado 

no dia 14 de setembro de 2020. Foi orador Joaquim 

Azevedo, Professor Catedrático da Faculdade de 

Educação e Psicologia da UCP (Porto) e moderadora 

Cristina Palmeirão, Professora Auxiliar da Faculdade de 

Educação e Psicologia da UCP (Porto). (Anexo 1) 

Webinar 2. “Ansiedade, afinal quem és tu neste novo normal?”, realizado no dia 16 de outubro 

de 2020, oradora a psicóloga Dra. Vera Areal, responsável pelo serviço de psicologia do 

Agrupamento de Escolas Correia Oliveira, Esposende e moderadora Cristina Palmeirão, 

Professora Auxiliar da Faculdade de Educação e Psicologia da UCP (Porto). (Anexo 2) 

Webinar 3. “Caminhos para o sucesso escolar – Aprender a resolver conflitos por via da mediação 

educativa”, realizado no dia 26 de novembro de 2020, tendo sido oradora a Educadora Social, 

Dra. Tânia de Consciência Barros, pós-graduada em mediação de conflitos em contexto escolar 
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no AE de Pedrouços – Maia, e moderadora Cristina Palmeirão, Professora Auxiliar da Faculdade 

de Educação e Psicologia da UCP (Porto). 

OBJETIVOS:  

 Ativar e melhorar a participação dos pais e encarregados de educação nos processos 

educativos dos seus filhos, tornando-os parceiros estratégicos no desenvolvimento de 

um projeto educativo integrador e coerente com as necessidades de uma sociedade 

exigente, complexa e repleta de desafios; 

 Proporcionar momentos de debate, de reflexão e de capacitação parental com vista à 

melhoria e qualidade das aprendizagens;   

RESULTADOS: Entre professores, pais e encarregados de educação, alunos e técnicos dos AE 

registaram-se 131 participantes nos três webinares: 46 no webinar 1, 40 no webinar 2 e 45 no 

webinar 3. 

Para além de diversas atividades programadas que não puderam ser realizadas devido à 

pandemia de COVID-19, muitas outras foram desenvolvidas pelos serviços da Educação. Entre 

elas destacamos as seguintes: 

 Participação nas Reuniões dos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e do 

Conselho Municipal de Educação; 

 Reunião da Comissão de Acompanhamento e Monitorização da transferência de 

Competências; 

 Regime da Fruta e Leite Escolar; 

 Apoio ao programa Eco –Escolas também através da participação nos Conselhos Eco 

Escolas dos AE e Receção / cerimónia online da atribuição da Bandeira Verde em Lisboa; 

 Aquisição de equipamentos informáticos e ligações à internet e entrega de livros e 

materiais escolares no âmbito do ensino à distância; 

 Transporte para participação nas atividades de Hipoterapia – Unidade de Autismo e 

Canoagem - PIICIE | Desporto Federado | PEC; 

 Apoio a diversas atividades no âmbito do PIICIE – Rastreio Pré-escolar, Teatro, 

Programação e Robótica Música, Ciências, Empreendedorismos e Cidadania “As 

Aventuras do Gaspar” e DICAS - Orientação Vocacional; 

 Apoio a diversas atividades no âmbito do Plano Educativo Concelhio (PEC) - A Terra 

Treme, Violentómetro, Suporte Básico de Vida e do projeto “Educar para a Felicidade” 

com os temas: “Direitos e Deveres”, “Declara o Teu Amor pela Escola”, “Desafios para a 

Família”, “Potencia o artista que há em ti!”, “Dá Cor às Tuas Emoções”; 
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 Oferta de livros a 803 crianças e alunos do 1º ciclo, num investimento de 3.166,80€, no 

âmbito das comemorações do Natal; 
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5. ASSUNTOS SOCIAIS 
 

 A promoção do desenvolvimento social sustentado e participado, através de respostas sociais 

que melhor se ajustem às caraterísticas e indicadores sociodemográficos do nosso concelho, 

recorrendo à elaboração e execução de planos, programas e projetos na área da ação social é 

missão dos serviços dos assuntos sociais. 

O contributo para a inclusão e melhoria da qualidade de vida concretamente no apoio aos idosos 

e cidadãos em risco de exclusão social, bem como a concretização da política de saúde no 

concelho, dentro dos limites das competências municipais, nomeadamente a dinamização e 

monitorização da atividade da Unidade Móvel de Saúde, são algumas das competências destes 

serviços. 

 

Intervenção comunitária na promoção da inclusão social - GAF 

 

DATA: Ao longo do ano         

LOCAL: Âmbito Concelhio   

 

DESCRIÇÃO: O Gabinete de Apoio à Família de Baião (GAF) procura assegurar a proteção das 
famílias mais vulneráveis com comprovada carência económica e/ou risco de exclusão social 
através de duas valências, Apoio Social e Apoio Jurídico. Estas Valências, por sua vez, possuem 
como recursos de apoio, Programas devidamente regulamentados, como o Fundo Social de 
Baião, a Linha Amiga e o Programa Via Verde Família.  

  

OBJETIVOS: Contribuir para a promoção da (re)inserção social e consequentemente para a 
melhoria da qualidade de vida dos grupos socialmente excluídos e/ou economicamente 
carenciados, minimizando o impacto dos fatores geradores de exclusão e promovendo a 
igualdade de oportunidades entre todos. 
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RESULTADOS: 

Valência Programas/Respostas de Apoio em curso Processos 
Instaurados 

Valor gasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio 
Social  

 

Programa Linha Amiga  21 2.610,34 

Programa Fundo Social de Baião  92 34.668.93 

Programa Via Verde Família:   341 0,00 

 Ação Social Escolar 4  

 Adesão a Tarifários Sociais e Especiais no 
Abastecimento Água. 

39 4.485,32€ 
tarifários 
sociais-
bonificação 

 Centro de Recursos do GAF Cedência de 
Equipamento/Mobiliário Doméstico 

12  

   Centro de Recursos do GAF -Cedência de 
equipamento médico   

7  

 Loja Social 15  

 Encaminhamento e Integração em RSI 5  

 Encaminhamento e Integração em Programas 
Alimentares  

2  

 Outros Domínios diversos) 

Dos quais 62 Cabazes alimentares COVID 

 

121 6.696,78€ (54 
cabazes, os 8 de 
dezembro são já 
cabimentados 
em 
janeiro/fevereiro 
de 2021) 

 Recenseamento Familiar no programa 1º 
Direito  

136  

Total VALENCIA DE APOIO SOCIAL  454  

 

Valência Programas/Respostas em curso Número 
Processos  

Encaminhamento Jurídico  - Informação e Orientação 14 

 

Taxa de Execução Global das Solicitações Familiares por Valências de Apoio do GAF:  

 

Valências 

Desfecho das Solicitações  Total  

Apoiadas  Arquivadas  Pendentes 2020 

Apoio Social 359 58 37 454 

Encaminhamento Jurídico 13 1 0 14 

TOTAL 372 59 37 468 
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Fluxo Processual da Valência de APOIO SOCIAL, por Programa Apoio: 

Valência Apoio Social Tipo Programa 
Fluxo Solicitações e Desfecho 

Efetuadas Satisfeitas Arquivadas Pendentes 

Programa “Linha Amiga” 21 17 3 1 

Programa “Fundo Social de Baião” 92 36 31 25 

Programa “Via Verde Família”: 341 306 24 11 

Total 454 359 58 37 

 

Convívio e animação junto de pessoas de idade maior 

 
DATA: Ao longo ano         
LOCAL: Variável  
 
DESCRIÇÃO: Promoção de iniciativas de Convívio e de Animação que advêm da importância que 
o setor dos assuntos sociais atribui às atividades de socialização, quer para os idosos quer para 
agregados familiares acompanhados pelo GAF, cujos vínculos sociais, familiares e comunitários 
se encontram mais fragilizados devido, quer ao processo de envelhecimento, quer à 
desvinculação social por parte de outros grupos sociais específicos. Constituem atividades 
regulares promovidas pelo setor, os Passeios Sénior, a Festa de Natal Sénior e a Iniciativa Viver 
Baião, que no ano 2020, devido ao estado pandémico e de emergência, não puderam ser 
realizadas. Em substituição do tradicional Jantar de Natal Sénior, foi levada a cabo a iniciativa 
“Miminho Social”, que consistiu na oferta de um bolo rei e uma garrafa de vinho do Porto às 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 
 
OBJETIVOS: Desenvolver a autonomia e a sociabilidade deste grupo populacional específico, a 
partir do fortalecimento de vínculos familiares e do convívio comunitário regular, que contribuam 
para minorar as situações de isolamento social com que este grupo populacional, muitas vezes 
se vê confrontado, e que se tornou ainda mais acentuado neste ano atípico de pandemia. 
 
RESULTADOS: 

Atividade 
Número de 

participantes/Núcleos 
Familiares 

Valor Gasto 

“Miminho de Natal 2020” 
(entrega de Bolo rei e Vinho Porto) 

3.532 34.109,25€ 
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Promoção de parcerias para o desenvolvimento e inclusão social 

 
DATA: Entre março e dezembro      
LOCAL: Baião 
 
DESCRIÇÃO: No contexto da pandemia de COVID-19, por força das circunstâncias, revelou-se 
imprescindível o apoio às diversas entidades que prestam serviços de apoio social. Procedeu-se 
à entrega de Equipamentos de Proteção Individual e atribuição de Apoios Extraordinários às IPSS 
e equiparadas. 
 
OBJETIVOS: Prevenir o risco de contágio da população mais vulnerável e entidades de 1ª linha no 
apoio em matéria de intervenção comunitária e garantir a capacidade para a continuação da 
prestação de serviços de apoio social pelas entidades concelhias competentes. 
 
RESULTADOS:  

Entrega Equipamentos Proteção Individual face COVID 19: 
 

Entidades /serviço  Máscaras Batas Luvas 
Sta. Casa da Misericórdia de Baião  1016 200  
Centro Social de Santa cruz Douro 776 100  

Centro Social e paroquial Santa Marinha Zêzere  376 50  
ADEGRIL  364 50 100 
CECAJUVI 366 50  

OBER 390 50  
Lar Pai Feliz 200   

Bombeiros V. Santa Marinha Zêzere  300   
Bombeiros V. Baião  300  100 

Programa Serviço Atendimento e Acompanhamento Social 
(SAAS) e rendimento Social Inserção (NLI_RSI) 

94   

Programa Serviço Apoio Domiciliário (SAD)  201   
CPCJ Baião 97   

GNR- Policiamento proximidade Idosos  100   
Total 4580 500 200 

 

Atribuição de Apoios Extraordinários às IPSS e Equiparadas: 
Entidades /serviço   Valor /data  

Abril Julho Agosto Dezembro Total 
Sta. Casa da 

Misericórdia de Baião  
6.700,00   6.700,00  13.400,00 

Centro Social de Santa 
cruz Douro 

4.700,00 17.335,65 
Requalificação 

e 
Remodelação 
da Ala Antiga 

 4.700,00 29.757,64 
Requalificação 

e 
Remodelação 
da Ala Antiga 

56.493,29 
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da ERPI” 
(Norte 2020) 

da ERPI” 
(Norte 2020) 

Centro Social e 
paroquial Santa Marinha 

Zêzere  

1.000,00 1.890,07 €  1.000,00  3.890,07 

ADEGRIL  1.300,00   1.300,00  2.600,00 

CECAJUVI 1.650,00   1.650,00  3.300,00 

OBER 1.950,00   1.950,00  3.900,00 

Bombeiros V. Santa 
Marinha Zêzere  

5.000,00  15.000,00  
 

5.000,00 25.000,00 

Bombeiros V. Baião  5.000,00  15.000,00  
 

5.000,00 25.000,00 

Total   
  

 
 133.583,36 

 
 

1º Direito – Programa de apoio ao acesso à habitação 

 
DATA: Ao longo ano 

LOCAL: Âmbito concelhio 

 
DESCRIÇÃO: Nova Geração de Políticas de Habitação – 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso 

à Habitação.  

 
OBJETIVOS: Na sua implementação, o 1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação (DL 

nº 37/2018 de 04 de junho) convoca os municípios a assumirem um papel central, seja enquanto 

beneficiários diretos para a promoção de soluções habitacionais dos seus territórios, seja 

enquanto agentes locais de gestão dos apoios financeiros disponibilizados pelo Instituto da 

Habitação e Reabilitação urbana (IHRH). Os municípios assumem, assim, um papel fundamental 

na implementação das políticas de habitação e reabilitação.  

A Estratégia Local de Habitação traduz-se num instrumento imprescindível no planeamento da 

intervenção pública à escala local. A apresentação de candidaturas a apoio ao abrigo deste 

Programa 1º Direito depende da prévia aprovação, pelos competentes órgãos do município, da 

Estratégia Local de Habitação.  
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RESULTADOS: 

Atividades / ações  Data  

Elaboração pelo município- pelouro assuntos sociais- de um formulário de 
Recenseamento das carências habitacionais, adequado ao diploma legal do Programa 
1º Direito - Decreto –Lei n.º 37/2018. 

janeiro e 
fevereiro  

Trabalho de sensibilização para a Recolha dados, consulta e análise de estudos e dados 
locais, trabalho multidisciplinar e interinstitucional, envolvendo as JF, IPSS, as equipas 
de intervenção social comunitária (RSI, SAAS, GAF, Conferências Vicentinas de Baião).  

maio, junho 
e julho  

20 Sessão de esclarecimento à população, em todas as JF, onde todos os munícipes 
foram convidados a participar através do infomail, via CTT.  
1 sessão de esclarecimento aos técnicos e entidades que integram o NLI – RSI.  
Atendimentos presenciais no GAF aos munícipes mais fragilizados;  
Registo e Preenchimento dos inquéritos de Recenseamento aos munícipes interessados 
(136 Questionários) 
Análise dos inquéritos recolhidos (Munícipes, técnicos, Instituições…)  

agosto e 
setembro  

Análise dos inquéritos de Recenseamento recolhidos e conclusão do Diagnóstico Global 
das Carências habitacionais do concelho  
Visitação do parque habitacional público /municipal  
Visitação do parque habitacional privado/solidário  
Identificação dos (potenciais) recursos Urbanos disponíveis, que cumpram ou possam 
vir a cumprir a função social de habitação;  

setembro- 
outubro 

 “Diagnóstico Necessidades Habitacionais” - Relatório Preliminar  
“Diagnóstico Necessidades Habitacionais” – Relatório Final  

1 outubro 
6 outubro 

 

Promoção de parcerias para o desenvolvimento e inclusão social - CRC’s  

 
DATA: Ao longo do ano 

LOCAL: Viariz e Tresouras  

 
DESCRIÇÃO: Os Centros de Relação Comunitária (CRC’s) de Viariz e de Tresouras são pólos de 
animação e de promoção da participação cívica da população sénior, assumindo-se também 
como agentes dinamizadores da participação da população sénior, famílias e outros grupos 
populacionais específicos, fator de desenvolvimento local, social e de promoção da cidadania. 
Estas estruturas são dinamizadas pela parceria entre a Câmara Municipal de Baião e as Juntas de 
Freguesia.  
OBJETIVOS: Promoção de atividades regulares promotoras de um envelhecimento ativo e 

inclusivo, e minimização dos efeitos do isolamento social a que este grupo populacional se 

encontra mais exposto.  
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RESULTADOS: 

Atividade Localização 
 

Entidades envolvidas no Protocolo de 
Cooperação, desde 6 setembro 2018 

Número de utentes 
a frequentar 

Dinamização 
dos Centros 
de Relação 

Comunitária 
 
 

Viariz Câmara Municipal de Baião 
Junta de Freguesia de Viariz 

 

 
18 

Tresouras 
 
 

Câmara Municipal de Baião 
União de Freguesias de Loivos da Ribeira e 

Tresouras 

 
16 

 

Descrição das atividades - 2020 
Contactos Telefónicos semanais  

Entrega Trabalhos Quinzenais  
Comemoração Aniversários – Contactos telefónicos  

 

Para além das atividades acima descritas, muitas outras foram desenvolvidas pelos serviços dos 
Assuntos Sociais, como participações de violência doméstica ao ministério público no âmbito de 
protocolo celebrado, o arranque do balcão da inclusão, a elaboração de proposta de constituição 
da Universidade Sénior, a visitação de idosos isolados no âmbito do projeto “Policiamento de 
proximidade”, participação em campanha de angariação de bens para o Banco Alimentar, 
contributos para a elaboração do Código Regulamentar Único e definição de planos de trabalho 
no âmbito da transferência de competências nas áreas da saúde e ação social. 
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6. GAE E CIAC 
 

O Gabinete de Apoio ao Emigrante representa um auxílio aos baionenses emigrantes e aos que 
pretendem emigrar, concretamente no que se refere ao registo que formaliza o direito de 
cidadãos da União Europeia, ao apoio nas áreas de legalização, reconhecimento de habilitações 
literárias, Segurança Social (reforma, invalidez) e ainda, ao envio do jornal local e revista 
municipal, que possibilitam o conhecimento dos acontecimentos que têm lugar no concelho. 

O Centro de Informação Autárquica ao Consumidor constitui uma solução de proximidade e de 
apoio gratuito ao consumidor, prevenindo, informando e mediando conflitos de consumo. 

 

Apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro  

  
DATA: Ao longo do ano                                                                                       

 
DESCRIÇÃO: Embora vocacionado para a emigração, o GAE também informa e encaminha 
assuntos relacionados com a imigração e emite o Certificado de Registo de Cidadão da União 
Europeia. Este ano emitimos este certificado a cidadãos de Espanha, França, Holanda e Reino 
Unido.  
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, têm vindo a ser desenvolvidos esforços de 
informação permanente sobre o concelho, e encontros, pelo menos anuais, de baionenses 
emigrantes, reformados e regressados.  

Também a vasta comunidade de migrantes, nos diversos pontos do país, é tida em consideração, 
através da prestação de informações úteis, criando-se, para tal, aquilo a que se convencionou 
chamar “Movimento Informal dos Amigos de Baião”.  

 A concretização desta informação materializa-se no envio quinzenal, em suporte de papel e via 
e-mail, do jornal “O Comércio de Baião”, a 595 emigrantes de demonstraram essa pretensão. 
Também aos emigrantes e migrantes”, num total de 593, é enviada a revista municipal “Baião 
Município em Revista. Informações de eventos, como os Festivais de Gastronomia e as Festas 
Concelhias e de São Bartolomeu são também enviadas para todos os contactos dos “Amigos de 
Baião”. 

 
OBJETIVOS: Apoiar na resolução de questões apresentadas por emigrantes e contribuir para a 
promoção e divulgação do concelho no exterior e noutros pontos do país, junto das Comunidades 
Portuguesas de baionenses.  
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RESULTADOS:  

o Efetuados 267 atendimentos que originaram 47 processos; 
o Emissão de 18 Certificados de Cidadão da União Europeia;  
o Envio do jornal “O Comércio de Baião” a 624 emigrantes; 

 

CIAC-Centro de Informação Autárquico ao Consumidor-Adesão ao TRIAVE 

  
DESCRIÇÃO: O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor promove a prevenção, 
informação e mediação de conflitos de consumo, no âmbito da defesa do consumidor. A página 
do município possui uma área dedicada ao CIAC cuja informação é permanentemente atualizada. 

Em 2020 o município de Baião aderiu ao Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, 
Tâmega e Sousa (TRIAVE), o que permitirá um apoio mais efetivo aos consumidores baionenses 
e aos agentes económicos locais, para solucionarem os seus conflitos de uma forma mais rápida 
e eficaz, permitindo o encaminhamento de processos de reclamação relacionados com os 
serviços públicos essenciais, como é o caso das telecomunicações, eletricidade, gás, entre outros. 

OBJETIVOS: Apoiar e defender os consumidores nos processos de conflito de consumo, para fazer 
prevalecer os seus direitos, enquanto consumidores.  
  
RESULTADOS: Foram efetuados 19 atendimentos que originaram 5 processos.  
   

Cimeira do Consumidor  

  
DATA: 5 e 6/03/2020                                                                              
LOCAL: Tomar 
  
DESCRIÇÃO: Encontro promovido pela Direção Geral 
do Consumidor no âmbito das celebrações do Dia 
Mundial dos Direitos do Consumidor. 
 
OBJETIVOS: Debater temas da maior relevância para 
a Política de Defesa do Consumidor, como são o 
consumo sustentável, a aplicação do direito do 
consumidor pelos tribunais judiciais e os serviços 
públicos.  
 
RESULTADOS: A participação na cimeira permitiu aprofundar e partilhar conhecimentos com as 
entidades envolvidas na política de consumidores, como Entidades Reguladoras, Autarquias 
Locais, Associações de Consumidores, Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, 
Associações Empresariais, Academia, Procuradoria Geral da República, entre outras. 
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7. EMPREGO, INSERÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO EXTERNA 
 
Constituem competências do serviço do Emprego, Inserção Profissional e Formação Externa, 
entre outras, dar cumprimento a orientações estratégicas em matéria de emprego e formação 
profissional emanadas superiormente, proceder ao levantamento de necessidades de formação 
e dinamizar a sua implementação, gerir o sistema de formação profissional com vista à 
preparação do pessoal em serviço para funções mais exigentes e de valorização profissional e 
individual dos colaboradores, coordenar os processos legalmente acordados com o centro de 
emprego, escolas profissionais e demais entidades com competências formativas certificadas, e 
ainda, manter a base de dados atualizada sobre os munícipes inscritos nos Gabinetes de Inserção 
Profissional (GIP), em articulação com o Centro Emprego e Pelouro dos Assuntos Sociais. 
 

Formação Externa 

 
DATA: Ao longo ano                                                                                         
LOCAL: Âmbito concelhio  
 
DESCRIÇÃO: Implementação de ações de formação, com qualificação profissional e/ou escolar, 
em resposta às necessidades detetadas e 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. 

Em 2020, devido à situação pandémica, não foi possível desenvolver qualquer ação de formação 
profissional em regime presencial, por isso, e procurando ir de encontro às necessidades e 
solicitações dos munícipes, de forma inovadora, foram implementadas ações de formação em 
regime online, em colaboração com o Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria 
e Relojoaria- CINDOR e o centro de Serviços e Apoio às Empresas- CESAE. 

 
OBJETIVOS: Dinamizar ações de formação que, para além de preparem e valorizarem individual e 
profissionalmente os indivíduos, estejam alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho 
e que, assim, potenciem a sua inserção no mesmo. 
 
RESULTADOS: O setor implementou, no ano 2020, as seguintes ações de formação. 

 

 Apoio à Realização de Estágios Profissionais  

 

INTERVENÇÕES FORMATIVAS TIPOLOGIA FORMANDOS LOCAL 

Língua Inglesa e Inteligência Emocional Vida Ativa 14 Online 

Turismo e Património Cultural Vida Ativa 21 Online 

Total (iniciados em 2020)  35 
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DATA: Ao longo ano                                                                                         
LOCAL: Âmbito concelhio 
  
DESCRIÇÃO: Acordo de colaboração celebrado com a Associação Empresarial de Baião que prevê 
a transferência de um incentivo financeiro às empresas do concelho, que no final dos estágios, 
optem por criar um 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 IPSS´s, Associações Humanitárias 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.  

 
OBJETIVOS: Promover a integração dos estagiários no mercado de trabalho. 

 
RESULTADOS: No âmbito destes acordos, foram realizados e apoiados financeiramente 3 estágios 
(iniciados em 2019 e apoiados em parte em 2020)  

Esta iniciativa resultou na contratação de 2 jovens baioneses. 

 
GIP- Gabinetes de Inserção Profissional   

DATA: Ao longo ano                                                                                         
LOCAL: Campêlo e Santa Marinha do Zêzere 

 
DESCRIÇÃO: Os gabinetes de inserção profissional (GIP), funcionam nas freguesias de Campelo e 
Sta. Marinha do Zêzere, e resultam de uma parceria entre o Município de Baião e o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional. 

OBJETIVOS: Apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu 
percurso de inserção e reinserção no mercado de trabalho, bem como manter uma relação de 
proximidade e colaboração com as entidades empregadoras do concelho, com intenção de 
divulgar junto das mesmas os programas e medidas de apoio em vigor no Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, captar ofertas de emprego/formação, apoiar na elaboração de 
candidaturas e no processo de seleção e recrutamento de recursos humanos. 

ENTIDADE 
N.º  

ESTAGIÁRIOS 

ÁREA /  

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

Centro Social e Paroquial de Sta. Marinha Zêzere 1 12.º ano / Ajudante familiar 

Bombeiros Voluntários de Baião 1 12.º ano / Administrativo 

Bombeiros Voluntários de Baião 1 12.º ano / Técnico eletrónica 
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 RESULTADOS: Durante o ano 2020, os GIP realizaram as seguintes atividades: 

O setor propôs a criação de uma página de Facebook para os Gabinetes de Inserção profissional 

com o objetivo de partilhar ofertas de emprego, formação profissional, estágios e informações 

gerais sobre medidas do IEFP. 

 

Contratos Emprego-Inserção  

 
DATA: Ao longo ano                                                                                         
LOCAL: Âmbito concelhio 
 
DESCRIÇÃO: Os Contratos Emprego Inserção promovem a realização de trabalho socialmente 
necessário por parte de desempregados beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio 
social de desemprego. 

ATIVIDADES 
GIP 

Campelo 
GIP 
SMZ 

Total 

Atendimento geral de utentes (nº munícipes) 1724 885 2609 

Ações coletivas de informação sobre as medidas ativas de 
emprego e de formação, programas comunitários de apoio à 
mobilidade no emprego ou na formação (nº munícipes) 

333 223 556 

Receção e registo de ofertas de emprego, através do Serviço 
de Emprego e atividades de colocação nas ofertas (nº postos 
de trabalho) 

36 31 67 

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego, 
através do serviço de Emprego (nº munícipes  123 100 223 

Divulgação de ofertas de emprego (nº munícipes)  223 150 373 

Divulgação e acompanhamento de utentes para medidas de 
emprego e ações de formação profissional (nº munícipes)   65 51 116 

Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da 
atitude empreendedora / Técnicas de procura de Emprego 
(nº munícipes) 

39 36 75 

Visitas / Contactos com entidades (número contactos) 45 27 72 

Divulgação de ofertas nas redes sociais (número de 
empresas) - - 17 
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OBJETIVOS: Promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, preservando e 
melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do contato com o 
mercado de trabalho. 

 

RESULTADOS: Durante o ano 2020 foram contratados pelo município 34 cidadãos no âmbito desta 
medida. 

 

 
 
 
 
 
 

Estágios Curriculares 

 
DATA: Ao longo ano                                                                                         
LOCAL: Âmbito concelhio 

DESCRIÇÃO: 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. 

OBJETIVOS: Oferecer aos alunos um primeiro contato com o mercado de trabalho que lhes 
proporcione a oportunidade de adquirir conhecimentos e competências relacionadas com a 
profissão escolhida. 

CONCLUSÃO: Foram acolhidos pelo município, durante o ano 2020, 4 estagiários, das seguintes 
áreas e instituições de ensino: 

 

PROGRAMA N.º CONTRATADOS  

CEI + Processo n.º 016/CEI+/20 20 

CEI + Processo n.º 029/CEI+/20 1 

CEI + Processo n.º 100/CEI+/20 12 

CEI + Processo n.º 033/CEI+/20 1 

INSTITUIÇÃO ÁREA 
N.º ALUNOS 

/FORMANDOS 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto 

Recursos Humanos 1 

Colégio de S. Gonçalo de Amarante  
Química Industrial e 

Laboratorial 
1 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão - IPP 
Cibersegurança, Redes e 

Sistemas Informáticos 
1 

CERCIMARANTE Operador de Jardinagem 1 
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8. JUVENTUDE 
 

Os serviços da juventude, ancorados a uma política de integração Juvenil, promovem a 
implementação de programas direcionados para os jovens, apoiando e incentivando um vasto 
leque de ações vocacionadas para os seus interesses. Estas atividades 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. 
Várias atividades previstas para o ano 2020 não foram concretizadas devido às restrições 
impostas no âmbito do combate à pandemia de COVD-19, nomeadamente o festival Byonritmos, 
o programa de Verão da Universidade do Porto, Universidade Júnior, a 1ª Semana da Juventude, 
a promoção de um programa de voluntariado interno, um concurso artístico em parceria com os 
agrupamentos de escolas do concelho e ainda a aplicação de um questionário digital à população 
jovem do Concelho, que serviria de base para definir as linhas orientadoras para a elaboração do 
plano municipal da juventude. 
 

Conselho Municipal da Juventude de Baião (CMJB) 

 
DATA: 18 de dezembro de 2020     

LOCAL: Reunião efetuada através da plataforma Zoom. 

 
DESCRIÇÃO: O CMJB é, por definição, um órgão consultivo da Câmara Municipal de Baião sobre 
as matérias relacionadas com a política da Juventude, nomeadamente no que respeita às linhas 
de orientação geral da política municipal para a juventude definidas no plano de atividades, às 
dotações afetas às políticas de juventude previstas no orçamento municipal e a projetos de 
regulamentos e posturas municipais sobre matérias relacionadas com a juventude. Este órgão 
visa, designadamente, estimular a participação dos jovens na vida cívica, cultural e política e 
proporcionar-lhes recursos para o estudo e debate sobre diversas temáticas relacionadas com a 
Juventude. 

 
OBJETIVOS: Como refere o ponto 2 do artigo 70º da Constituição da República Portuguesa, a ação 
política para a juventude deve ter como principal objetivo o desenvolvimento da personalidade 
dos jovens, proporcionar a sua integração na vida ativa, o gosto pela criação livre e desenvolver 
o sentido de serviço à comunidade.  

Porque a participação ativa dos jovens nas decisões e atividades desenvolvidas é fundamental 
para a consolidação de sociedades democráticas, o CMJB pretende estimular o diálogo e debate 
dos problemas dos jovens baionenses, procurando ir de encontro à satisfação das suas aspirações 
e incentivando a sua participação na vida pública. 
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RESULTADOS: O plenário do CMJB, realizado por videoconferência no dia 18 de dezembro, teve 

na ordem de trabalhos a análise do ponto da situação dos assuntos abordados na reunião anterior 

e o plano de atividades para 2021. 

 

Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 

 
DATA: 27/07/2020 a 09/09/2020     

LOCAL: Concelho de Baião 

 
DESCRIÇÃO: O programa de voluntariado jovem para a natureza e 
florestas denominado “Patrulha Baião” é desenvolvido em parceria 
com o IPDJ no âmbito da preservação da natureza, florestas e 
respetivos ecossistemas.  

À semelhança dos anos anteriores, para se prepararem para atuar 
de forma correta no desempenho das tarefas definidas, os 
voluntários a este programa obtiveram formação ministrada pelos 
nossos parceiros, Bombeiros Voluntários de Baião, Bombeiros 
Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, Departamento SEPNA da 
GNR e ainda de elementos da Proteção Civil e do Gabinete Técnico 
Florestal do Município e da Associação Ambiental Ecosimbioses. 

 

OBJETIVOS: Permitir aos jovens voluntários a ocupação dos seus tempos livres, através de 
experiências e atividades diversificadas, que contribuem para a sua formação cívica e participação 
ativa na comunidade local.  

Promoção da sustentabilidade ambiental através da sensibilização das populações para a 
prevenção dos incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental e monitorização e 
recuperação dos territórios afetados.  

Este ano foi ainda incluído um outro objetivo neste programa, a sensibilização da população para 
a importância da separação dos resíduos sólidos urbanos para posterior reciclagem.  

Os voluntários foram ainda instruídos para procederem à recolha do lixo existente na via pública 
num raio de 3 km a partir do seu ponto de vigia fixo. 

 

RESULTADOS: Participação de 29 jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos de 

idade, repartidos por três patrulhas. Cada patrulha trabalhou 5 horas diárias durante um período 

de 15 dias, o que resultou num total de 225 horas de trabalho voluntário.  
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Dia Internacional da Juventude – 12/08/2020 

 

DATA: 10 a 16/08/2020 

LOCAL: Piscinas descobertas de Campelo, Ancede e Santa 
Marinha do Zêzere, Centro Hípico de Baião, Mosteiro de 
Ancede, Pavilhão multiusos e os Centros cívicos de 
Ancede e Santa Marinha do Zêzere. 

 
DESCRIÇÃO: Utilização pelos jovens com idades 
compreendidas entre os 12 e os 29 anos de idade, de 
forma gratuita, de várias estruturas e instalações do 
Concelho, nomeadamente as piscinas municipais 
descobertas das três freguesias do Concelho, Campelo, 
Ancede e Santa Marinha do Zêzere, as instalações do 
Centro Hípico de Baião, o Mosteiro de Ancede e o 
Pavilhão Multiusos.  

Este ano, fruto da colaboração com os serviços de desporto da autarquia, os jovens baionenses 
puderam ainda, participar gratuitamente nas aulas de dança da Escola Byondance e da Academia 
de Dança Liliana Castro, nas aulas de fitness do programa municipal Vivafitness e da Associação 
Desportiva de Ancede e nas aulas de zumba da Academia Liliana Castro e da instrutora Cátia 
Nogueira.  

 
OBJETIVOS: Comemoração da efeméride com a disponibilização gratuita das valências que o 
concelho dispõe, proporcionando aos jovens experiências recreativas, culturais, desportivas e de 
lazer. 

 
RESULTADOS: Estas atividades contaram com a participação de cerca de 90 jovens baionenses. 

 

Preparação do programa “Orçamento Participativo Jovem” 

 
DATA: Ao longo do ano 2020     

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: O Orçamento Participativo Jovem de Baião é uma iniciativa da política de juventude 
da Câmara Municipal de Baião através da qual os jovens do concelho, com idades compreendidas 
entre os 16 e os 30 anos, podem apresentar ideias e projetos que gostavam de ver concretizados 
em áreas como o ambiente, o desporto, a cultura, a ação social ou a educação, entre outras e 
que foi preparada para arrancar em 2021. 
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OBJETIVOS: Este programa visa a promoção e realização de valores constitucionais respeitantes 
ao envolvimento dos jovens nas dinâmicas de governação local e na definição de prioridades nas 
políticas públicas, de forma informada, responsável e democrática, através da sua intervenção 
ativa em processos de decisão. 

 

RESULTADOS: Foram delineadas todas as fases do processo, documentação inerente e a verba 
prevista no orçamento municipal para 2021.  
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9. DESPORTO 

Ao pelouro do desporto compete fomentar o desenvolvimento sustentado da atividade 
desportiva. Esse desenvolvimento depende de ações como: gerir adequadamente os espaços 
desportivos, instalações e respetivos equipamentos, incentivar e apoiar o associativismo 
desportivo no concelho, fomentar o desenvolvimento de novas associações desportivas e 
recreativas e disponibilizar apoio técnico às existentes, apoiar o desporto federado e não 
federado, assegurar a cooperação e o acompanhamento dos diferentes agentes desportivos 
concelhios e juntas de freguesia, organizar iniciativas tendo em vista a dinamização do “Desporto 
para Todos” e implementar programas de atividade física. 

 

Aqua Baião – Festival Aquático 

 
DATA: 26/02/2020 

LOCAL: Pavilhão Multiusos de Baião 

 
DESCRIÇÃO: O “Aqua Baião - Festival Aquático” consistiu na realização de atividades de caráter 
desportivo, evidenciando o lazer e a competição saudável, organizadas para a vivência e 
experimentação de atividades aquáticas pelos alunos da Escola de Natação de Baião e do Clube 
de Natação da A.C.R.S.C.D., por ser o único clube no 
concelho que desenvolve esta modalidade. 
A iniciativa envolveu provas de natação, jogos 
aquáticos, hidroginástica, natação livre e contou 
com a participação do Clube de Polo Aquático de 
Paredes que, a convite da escola de natação de 
Baião, se juntou à iniciativa realizando uma 
demonstração da modalidade Polo Aquático. 
A escola de Dança do Município – Byondance enriqueceu o evento e, através da dinamização de 
um momento de “Aqua Dance”, contribuiu para a animação e o convívio dos participantes.  
 
OBJETIVOS:  

 Promover as valências da Escola de Natação Municipal de Baião; 
 Proporcionar a formação pessoal, social e desportiva dos jovens; 
 Motivar os jovens para a prática de atividades físicas e desportivas; 
 Promover valores como o trabalho de equipa, respeito, cooperação e entreajuda. 

 
RESULTADOS: Ainda que se tenha verificado a ausência de alguns alunos inscritos da Escola de 
Natação de Baião, a atividade decorreu com normalidade e fluidez e contou com a presença de 

cerca de 85 participantes. 
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Co Drive Experience – Baião Rally Team 

 

DATA: 15/02/2020  

LOCAL: Campêlo - Baião 

 
DESCRIÇÃO: A Baião Rally Team, em parceria com os 
serviços municipais de desporto, estruturou, 
organizou e realizou um Co Drive Experience com 
Vitor Pascoal ao volante do seu Porsche 997 Gt3. O 
evento teve lugar nas ruas da Vila de Baião, entre as 
14:00 e as 18:00 horas, e o público em geral pode 
assistir a esta ação de demonstração. O circuito foi o 
seguinte: partida do parque exterior da Escola 
Básica e Secundária de Baião (Rua Eng. Adelino 
Amaro da Costa) em direção ao Outeiro (Rua Eça de Queirós), virando para a Rua Agatão Lança e 
descendo a Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, até ao ponto de partida. 
 
OBJETIVOS: Promover o desporto automóvel e o trabalho da Baião Rally Team e proporcionar 
uma experiência de co-drive aos vários participantes e um momento de diversão ao público. 
 
RESULTADOS: A iniciativa cumpriu o seu propósito, e através do esforço incansável de toda a 
equipa, foi possível, proporcionar a vários participantes uma experiência carregada de adrenalina. 
Os participantes saíram invariavelmente do Porsche 997 Gt3 com um sorriso rasgado e as 
opiniões dividiram-se em relação ao que mais impressionou cada um. O arranque, as travagens, 
o comportamento em curva e a alta velocidade foram alguns dos motivos mais referidos. 

 

III Paddle Xperience 

 

DATA: 18 e 19/07/2020 

LOCAL: Albufeira da Pala – Ribadouro – Baião 

 
DESCRIÇÃO: Esta atividade permitiu à população em 
geral, usufruir da experiência da modalidade de Paddle, 
na belíssima Albufeira da Pala, mediante prévia 
inscrição. Decorreu no sábado e domingo das 10 às 18h 
e foi dinamizada por uma empresa especializada, 
responsável pelo material a utilizar, pelo seguro e 
monitorização da atividade assim como pela obtenção 
do registo fotográfico. 
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OBJETIVOS:  
 Promover a atividade física e desportiva junto da população em geral; 
 Incentivar a prática de novos desportos, alargando o leque de modalidades; 
 Dinamizar os desportos aquáticos. 

 

RESULTADOS: A adesão à atividade superou as expectativas, tendo contado com 120 
participantes de vários pontos do país. Não houve capacidade de resposta para todas as 
solicitações, pelo que se determinou pela aquisição de material (10 pranchas de SUP, pagaias, 
coletes e bombas de insuflação) assim como a organização de formação para o corpo de técnicos 
de desporto do município, a realizar em 2021, para o futuro desenvolvimento de atividades 
semelhantes sem necessidade de recurso a empresa externa.  

 

Animação de Verão 2020 

 

DATA: De 4 a 31/08/2020 

LOCAL: Vários pontos do concelho de Baião  

 
DESCRIÇÃO: Foi concretizado um cartaz de atividades 
em parceria com associações e entidades públicas e 
privadas do concelho que permitiu oferecer aos 
baionenses uma animação desportiva de Verão, 
gratuita, apenas sujeita a reserva devido à necessidade 
de respeitar o limite máximo de pessoas permitido no 
contexto da pandemia de COVID-19. 

 

OBJETIVOS:  

 Promover a atividade física e desportiva, hábitos de vida saudáveis e o bem-estar junto 

da população em geral, cumprindo as recomendações da DGS para salvaguardar a 

segurança de todos; 

 Contribuir para a redução do impacto da COVID-19 no bem-estar e qualidade de vida da 

população em geral. 

 

RESULTADOS: A iniciativa teve uma boa recetividade, adesão e participação por parte da 

população, apesar de se fazer notar algum receio na maioria das pessoas devido à pandemia. A 

iniciativa serviu ainda para reforçar a boa relação que existe entre o município e as entidades e 

associações, dando ênfase à máxima “Juntos somos mais fortes”. 
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Rally Terras d´Aboboreira 2020 

 

DATA: 29 a 31/10/2020 

LOCAL: Amarante/Baião/Marco de Canaveses  

 

DESCRIÇÃO: O Rali Terras D’Aboboreira, etapa do Campeonato de Portugal de Ralis, voltou 

a realizar-se nesta que é uma região que possui historicamente uma longa ligação aos ralis. 

A prova foi organizada pelo Clube Automóvel de Amarante e o seu percurso abrangeu os 

municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Este ano, devido à crise pandémica 

foi necessário garantir a segurança de todos os envolvidos e procedeu-se à implementação 

de um Manual de Competição, bem como vários procedimentos de proteção coletiva e de 

logística. Foi um evento sem público, e como tal, a Comissão Organizadora, a Federação 

Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e os 

Presidentes de Câmara dos três municípios reforçaram 

o pedido de respeito pelas normas, e, contrariamente 

ao habitual, pediram aos adeptos que não se 

deslocassem às serras, para que possamos, no próximo 

ano, voltar a assistir ao Rali Terras D’Aboboreira.  

 

OBJETIVOS: Sendo o desporto motorizado do agrado da população local, e tendo em conta 

a grande importância que o Rali representa para o nosso Município, assim como a sua 

afirmação no panorama do desporto automobilístico português, pretendeu-se com a 

realização desta prova desportiva contribuir para garantir a sua manutenção, tendo em vista, 

logo que possível, continuar a atrair multidões e promover o desenvolvimento turístico e 

económico local. 

 

RESULTADOS: Realizadas as classificativas desenhadas pelo Clube Automóvel de Amarante 

entre Amarante, Baião e Marco de Canaveses, Armindo Araújo / Luís Ramalho conquistaram a 

vitória no Rali Terras D'Aboboreira 2020, sexta etapa do Campeonato de Portugal de Ralis. 

A população adotou um comportamento exemplar e respondeu afirmativamente ao apelo da 

organização para que não se deslocassem ao terreno, demonstrando assim um grande sentido 

de respeito, cooperação e responsabilidade. 
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O pelouro do desporto dinamizou ainda outras atividades, adaptadas ao contexto pandémico, 

sempre respeitando as regras definidas pela DGS, com o intuito de diminuir o impacto da 

COVID-19 no bem-estar físico e mental da população. Destacamos as seguintes: 

 Sessões de atividade física transmitidas nas redes sociais; 

 Iniciativa “Camião de Natal” – grupos musicais baionenses percorreram todas as 

freguesias do concelho na época natalícia animando as populações; 

 “Juntos neste Natal” – espetáculo alusivo à época natalícia, com artistas baionenses, 

que foi transmitido nas redes sociais; 

 Corrida para a Vida – atividade que aliou a atividade física a uma campanha solidária 

de angariação a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro. Foram angariados 449,00€. 
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10. ASSOCIATIVISMO 
 

Fomentar e desenvolver o associativismo é uma das atribuições dos municípios.  
O apoio ao movimento associativo representa o reconhecimento da sua importância no 
desenvolvimento das atividades recreativas, culturais e desportivas no nosso concelho. 
 

Apoios a Associações Desportivas e Culturais 

 

ASSOCIAÇÃO VALOR 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BAIÃO 44 200,00 € 
FUTEBOL CLUBE DE FRENDE 4 300,00 € 
MOTO CLUBE BAIONENSE (inclui apoio aos pilotos Vitor Pascoal e Filipe Nogueira) 16 500,00 € 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SANTA CRUZ DO DOURO 8 500,00 € 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ANCEDE 11 700,00 € 
CLUBE NAUTICO DE RIBADOURO 2 000,00 € 
CLUBE DE CAÇADORES DE BAIÃO 750,00 € 
ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DO GOVE 1 000,00 € 
AMIGO - ASSOCIAÇÃO DE MODALIDADES INOVADORAS DO GÔVE 1 500,00 € 
ÁGUIAS FUTEBOL CLUBE DE MÍGUAS 750,00 € 
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DE OVIL E LOIVOS DO MONTE 750,00 € 
VAIDEBYKE - CLUBE DE CICLOTURISMO DE BAIÃO 1 250,00 € 
UVP - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO 922,50 € 

TOTAL  94.122,50 € 
 

Apoios a Associações Culturais 

 

ASSOCIAÇÃO VALOR 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA "RANCHO FOLCLÓRICO AS CEIFEIRAS DE 
VALADARES" 

5.600,00 € 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SANTA CRUZ DO DOURO             5 600,00 €  
ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTARES DE GESTAÇÔ             1 600,00 €  
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BAIAO - ATCMB            3 000,00 €  
ASSOCIACAO MILENIO JOVEM 750,00 €  
ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE SANTA MARIA DE FRENDE             1 600,00 €  
BANDA MARCIAL DE ANCEDE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA           10 000,00 €  
FUNDAÇÃO EÇA DE QUEIROZ          17 600,00 €  
CASA DO POVO DE CAMPELO BAIÃO             2 500,00 €  
CASA DO POVO DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE           10 000,00 €  
ECO SIMBIOSES - ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL DO VALE DE OVIL             1 250,00 €  
RANCHO FOLCLÓRICO DE BAIÃO             5 600,00 €  

TOTAL 65 100,00 €  
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11.  CENTRO HÍPICO DE BAIÃO 

 

Participação no encontro anual “Cantar das Janeiras” 

 

DATA: 05/01/2019 e 25/01/2020   

LOCAL: Campêlo (05/01) e Ancede (25/01)  

                            
DESCRIÇÃO: A participação do Centro Hípico Municipal nestes eventos constou da apresentação 
de dois cavalos montados por dois alunos do Centro Hípico, na abertura, acompanhamento e no 
encerramento do desfile de Campêlo e no encerramento do desfile de Ancede dos grupos de 
cantares das janeiras.  

 
OBJETIVOS: Promover o Centro Hípico Municipal, potenciar a 
captação de novos alunos e motivar os participantes pela 
presença numa atividade expositiva, fora do contexto de aula 
e do espaço onde habitualmente praticam a modalidade. 

 
RESULTADOS: Inscrição de novos alunos no Centro Hípico Municipal e aumento da confiança e 
motivação para adquirir novas competências nos alunos mais antigos. 

 

Participação no desfile de Carnaval 

 
DATA: 23/02/2020   

LOCAL: Campêlo  

 
DESCRIÇÃO: A participação do Centro Hípico Municipal neste evento constou da apresentação de 
dois cavalos montados por dois alunos do Centro Hípico, na abertura do desfile. 

 
OBJETIVOS: Promover o Centro Hípico Municipal, potenciar a 
captação de novos alunos e motivar os participantes pela 
presença numa atividade expositiva, fora do contexto de aula 
e do espaço onde habitualmente praticam a modalidade. 

 
RESULTADOS: Aumento da confiança e motivação dos alunos 
para continuar a adquirir novas competências. 
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Atividade - 1º experiência a Cavalo 

 

DATA: 11 a 14/08/2019  

LOCAL: Centro Hípico de Baião                                   

DESCRIÇÃO: Atividade disponibilizada aos jovens, integrada nas comemorações do Dia 
Internacional da Juventude da Câmara Municipal de Baião. 

 

OBJETIVOS: Dar a conhecer o espaço aos jovens baionenses e proporcionar-lhes a prática da 
equitação ou uma introdução à modalidade, procurando cativá-los para a mesma.  

 

RESULTADOS: 25 jovens disfrutaram de uma experiência ao nível da equitação, muitos deles pela 
primeira vez e da oportunidade de eles mesmos cuidarem do cavalo e conhecerem os 
equipamentos. Vários manifestaram a sua motivação para a continuidade da prática. 

 

Aquisição de dois novos cavalos e renovação do piso do picadeiro 

 

DATA: novembro e dezembro de 2020  

LOCAL: Centro Hípico Municipal de Baião 

 
DESCRIÇÃO: Aquisição de dois novos cavalos para aulas no Centro Hípico Municipal e aquisição 
de um novo e melhor piso para o picadeiro interior.  

 
OBJETIVOS: Aumentar a capacidade de resposta às solicitações dos encarregados de educação 
dos alunos relativamente à conveniência de horários. Melhorar a qualidade e o nível das aulas de 
equitação. Melhorar a condições do trabalho realizado pelos cavalos tanto a nível das alturas de 
salto como dos exercícios isolados.  

RESULTADOS: Ainda não nos foi possível avaliar resultados da aquisição dos novos cavalos pelo 
facto de a pandemia ter obrigado a novo encerramento do Centro Hípico. Não obstante, o novo 
piso produziu efeitos positivos no desempenho dos cavalos em determinados exercícios. 
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12.  CULTURA E TURISMO 
 

Compete, genericamente ao setor da Cultura e Turismo a dinamização da atividade cultural do 
município nas suas diversas manifestações, facultando o livre acesso dos munícipes a programas 
culturais e atividades que contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida, numa perspetiva 
multicultural, celebrando protocolos com as associações do concelho, nas mais diversas áreas, 
com o objetivo de fomentar a recuperação e preservação do património cultural e promover e 
divulgar a cultura popular tradicional. A promoção da literacia e a inventariação e divulgação dos 
bens culturais (arqueológicos, arquitetónicos, históricos, etnográficos, artísticos) do concelho de 
Baião são igualmente competências deste setor. A atividade turística do concelho deverá ser 
gerida numa perspetiva integrada de desenvolvimento social, económico e cultural, procedendo 
ao estudo das potencialidades turísticas, promovendo medidas e ações de diversificação da 
oferta turística e colaborando com organismos regionais e nacionais na promoção, dinamização 
e divulgação de atividades de âmbito turístico. 

Este foi um setor, que à semelhança de muitos outros, foi fortemente penalizado pela pandemia 
que em 2020 assolou o mundo. As várias atividades que estavam previstas não puderam 
concretizar-se devido a todas as restrições impostas com o objetivo de controlar a propagação 
da doença. O reduzido número de atividades aqui apresentadas é a prova dessas limitações. 

 

Obras de recuperação e trabalhos de arqueologia no Mosteiro de Santo André 
de Ancede 
 

DATA: Durante o ano 2020       

LOCAL: Ancede 

 
DESCRIÇÃO: A 3ª fase das obras de conservação e restauro do Complexo Arquitetónico do 
Mosteiro de Santo André de Ancede, um monumento que está na posse da Câmara Municipal de 
Baião desde 1985, decorre desde julho de 2020. Nesta terceira fase, a intervenção segue o 
projeto do conceituado Arq. Álvaro Siza Vieira e consiste na reabilitação de 4 áreas do Mosteiro: 
os Claustros, a Ala Poente, a Ala Nascente e a Ala Sul. Além da intervenção estrutural, serão 
criados, no primeiro piso, equipamentos culturais, nomeadamente um auditório multifunções, 
espaços de exposições permanentes e temporárias, espaços multifuncionais, espaços de receção 
e sanitários. Para o piso térreo e do armazém, o programa de arquitetura prevê o conceito de 
“ruína consolidada” que, de acordo com o arquiteto responsável, tem como objetivo “recuperar 
a estrutura do mosteiro, deixando visíveis as riquíssimas marcas do tempo”. Estão igualmente a 
ser desenvolvidas, no espaço exterior daquele monumento, com o apoio e assessoria técnica da 
Associação de Municípios do Baixo Tâmega, diversas sondagens arqueológicas, que advêm de 
estudos iniciados há vários anos.  
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OBJETIVOS: Recuperar um monumento, classificado, em 2013, como de Interesse Público e que 
constitui um elemento incontornável do património cultural concelhio, num ato que configura o 
resgate da nossa história e a valorização da nossa herança cultural.  

Os trabalhos de arqueologia são fundamentais para a promoção e ampliação do conhecimento 
histórico sobre as origens e as várias fases de transformação que marcaram as principais etapas 
da história do Mosteiro de Ancede. 

RESULTADOS: As obras de recuperação decorrem a bom ritmo e as escavações detetaram, 
novamente a presença de construções de épocas anteriores à existência do Mosteiro. Foram, 
inclusivamente, identificadas várias condutas que serviam para o abastecimento de água do 
complexo monástico, evidenciando sinais das várias fases de um sistema hidráulico que foi 
sofrendo alterações ao longo do tempo.  

No ano 2020 2.979 pessoas visitaram o Mosteiro de Santo André de Ancede.  

 

Vídeo Promocional dos 900 anos do Mosteiro de Ancede (1120-2020) 
 

DATA: 17 de janeiro de 2020 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: O Mosteiro de Santo André de Ancede comemorou, em 2020, 900 anos de história 
e para assinalar a riqueza e importância destes nove séculos, a Câmara Municipal de Baião 
produziu um vídeo promocional sobre este importante elemento patrimonial. O conceito e 
argumento do vídeo são da autoria do ator baionense Rafael Pereira, que dirigiu também os 
atores que participaram no vídeo e que pertencem ao grupo “Bai´o Teatro”. A realização é da 
autoria de Bertino Araújo e o técnico de som foi Ana Raquel Simões. As fotografias de cena 
ficaram a cargo de Luís Tavares. 

Este vídeo de seis minutos que nos faz viajar no tempo e que dá a conhecer a história, a 
arquitetura, os recantos e os interesses deste património cultural conhecendo personagens que 
fazem parte da história do Mosteiro, como o prior D. Adaúfe, os religiosos regrantes ou 
dominicanos, o pintor Joss Van Cleve ou barão de Ancede. 

OBJETIVOS: Assinalar a data comemorativa e simultaneamente dar a conhecer aos baionenses 
pormenores da história que nos identifica.  

RESULTADOS: O vídeo constituiu um sucesso tendo gerado reações muito positivas nas redes 
sociais da Câmara Municipal de Baião. 
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Livro “Baião em torno do ano 1700” 

 
DATA: 2020 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: Este é o oitavo livro de uma série de 10 volumes que constituem a coleção "Em Torno 
de Baião - Contributos para a História Económica e Social de Baião". Constitui um contributo para 
o estudo da evolução demográfica em Baião no período de 1600 e 1800 e apresenta os elementos 
patrimoniais associados às estruturas religiosas e “casas de quinta”. Este livro faz a análise das 
comunidades que integraram, ou vieram a integrar, o atual concelho de Baião, no período entre 
1600 e 1800 e escreve e interpreta as marcas mais significativas no domínio do património móvel 
e edificado, à escala das paróquias. A abordagem foi centrada em testemunhos de natureza 
religiosa como igrejas, ermidas e capelas, mas também nas chamadas “casas de quinta” reflexo 
da estruturação aristocrática do território.  

 
OBJETIVOS: Produzir um registo escrito que contribua fortemente para a solidificação da nossa 
identidade cultural e garanta a preservação e a divulgação do conhecimento da nossa história, da 
nossa cultura, das nossas formas de atividade económica e das nossas estruturas sociais. 
 
RESULTADOS: Foi produzida mais uma obra da coleção – Em Torno de Baião - Contributos para a 
História Económica e Social de Baião", que apresenta um estudo da evolução demográfica que 
aqui ocorreu e que, durante dois séculos, foi responsável pelo crescimento exponencial da 
população que mais que duplicou em finais de 1800. Neste livro, o autor Mário Cunha, guia o 
leitor numa visita pormenorizada a cada uma das igrejas, capelas, ermidas e casas de quinta 
(re)construídas em torno de 1700, apresentando os seus elementos patrimoniais e realçando a 
história iconográfica, arquitetónica e artística de cada um deles.  
 

Cantares dos Reis e das Janeiras e Desfile de Carnaval 

 
DATA: 05/01/2020, 26/01/2020 e 23/02/2020, respetivamente 

LOCAL: Praça Heróis do Ultramar, tenda contígua ao Mosteiro de Santo André de Ancede e Rua 
de Camões, respetivamente 

 
DESCRIÇÃO: Cumprindo a tradição do Cantar dos Reis e 
das Janeiras, centenas de cidadãos integrando vários 
grupos culturais, etnográficos, associativos e folclóricos, 
transmitiram mensagens cujo ponto comum foi a 
adoração ao nascimento do menino Jesus, a 
homenagem à generosidade do povo e os votos de um 
novo ano repleto de sucesso e realização.  
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O tradicional desfile carnavalesco foi igualmente bastante participado por populares e 
associações concelhias e terminou na Praça Heróis do Ultramar com um espetáculo do grupo O 
Estaleiro.  

 

OBJETIVOS: Contribuir para a preservação e promoção de um valioso património imaterial e 
etnográfico do concelho e da região e simultaneamente estimular a participação da comunidade 
e do associativismo local.  

 

RESULTADOS: Participação de 14 grupos no cantar dos 
Reis e de 20 grupos (cerca de 400 pessoas) no cantar 
das Janeiras. A participação de associações e 
populares no desfile de Carnaval foi extremamente 
expressivo. 

 

Semana da Leitura 

 
DATA: Mês de Janeiro de 2020 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: As bibliotecas dos Agrupamentos de Escolas de Vale de Ovil, Sudeste de Baião, Eiriz 
Ancede e a Biblioteca Municipal de Baião prepararam um programa em conjunto dedicado à 
“Semana da Leitura”. Do programa da iniciativa constaram atividades e livros para todos os 
gostos. Não faltaram os encontros com escritores, contadores de histórias, diálogos sobre leitura 
e livros, visionamento de filmes, sessões de leitura, peças de teatro, oficinas ou tertúlias. No 
âmbito desta iniciativa destacamos a atividade “Chá das 5” que convidou os leitores a falar um 
pouco sobre aquele que consideram ser um dos melhores livros que leram até à data, enquanto 
saborearam um chá e biscoitos. 

 
OBJETIVOS: O projeto visa desenvolver a cultura da leitura e dos livros e pretende alterar, a médio 
e longo prazo, a consciencialização e a importância da palavra escrita, “numa época em que os 
meios tecnológicos criam novas e diversificadas formas de ler o mundo e se combinam diferentes 
linguagens, textos e formatos”. 

 
RESULTADOS: Todas as sessões foram muito participadas.  

Na tabela abaixo encontram-se os dados estatísticos da Biblioteca Municipal relativos a 2020. 

PROCESSO INDICADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA/ 
TOTAL 

GESTÃO  
DO FUNDO 

Novos 
registos  

14 36 18 0 0 0 16 0 7 3 29 13 136 

EMPRÉSTIMOS Empréstimos  135 98 38 30 14 16 53 69 52 55 85 51 696 
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Construção da nova Biblioteca Municipal 

 
DATA: Ao longo do ano 2020 

LOCAL: Avenida 25 de Abril 

 
DESCRIÇÃO: Está a ser construído no edifício da antiga 
Escola Primária, na Avenida 25 de Abril, em Campêlo, 
um novo equipamento dedicado à educação e à 
cultura que representará um investimento de 900 mil 
e 983 euros, por parte da Câmara Municipal de Baião, 
sendo suportado a 73,4 por cento por fundos 
comunitários. Esta estrutura constituirá um espaço 
agradável, moderno e funcional que permitirá o 
desenvolvimento de uma programação cultural diversificada e regular. O edifício terá três pisos 
e uma área de 1065 m2.  
Do lado da Avenida 25 de Abril será mantida a estética do edifício existente. A entrada principal 
será feita por esse edifício, que fará o acolhimento, informação e orientação do utilizador. Aí 
existirá um balcão de atendimento, sala de formação, cafetaria e instalações sanitárias. Este piso 
será complementado com terraço e acesso aos pisos inferior e superior (por escadas e elevador). 
O edifício vai ter uma entrada alternativa, através de uma rampa lateral, permitindo o acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida. 
No piso inferior irá localizar-se a secção infantil e a área de animação para atividades diversas e 
ainda espaços de serviços internos (sala de receção, manutenção e depósito de documentos, área 
de trabalho, sala de informática, vestiários e arrumos). 
No piso superior irá funcionar a secção com livros para adultos e espaços de trabalho (arquivo e 
arrecadação). 
O projeto assenta numa organização dos diferentes espaços, para que seja possível o 
funcionamento da Biblioteca em horários e eventos alternativos, tornando-a num equipamento 
público mais versátil e capaz de oferecer mais à comunidade. 
 
OBJETIVOS: Dotar o município de um equipamento que, obedecendo a todas as normas e 
recomendações da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, ofereça à população 
baionense um leque de serviços de caráter informativo, educativo, recreativo e cultural de 
qualidade. 

 
RESULTADOS: A empreitada segue a bom ritmo e prevê-se a sua conclusão para final de 2021. 

 

 
DINAMIZAÇÃO 
DA LEITURA 

Ações 
realizadas 

2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 

Pessoas 
envolvidas 

42 44 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 148 
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Estreia da companhia de teatro “Bai`o Teatro” 

 
DATA: 29/02/2020 

LOCAL: Auditório Municipal de Baião 

 
DESCRIÇÃO: A companhia teatral “Bai`o Teatro” tem vindo a ganhar forma desde 2019. É um grupo 
no qual todos podem participar e onde a integração e a participação são totalmente gratuitas. 
Sob a orientação dos atores da região, Rafael Pereira e Ana Pinto, cerca de 20 cidadãos 
baionenses, oriundos de várias freguesias do concelho, ensaiaram, semanalmente, para a sua 
primeira apresentação pública. A peça escolhida foi “As Andanças do Senhor Fortes” que é 
inspirada no livro com o mesmo nome, da autoria do escritor baionense António Mota. Rafael 
Pereira e Ana Pinto, que artisticamente se apresentam com a designação “Viajantes no Tempo”, 
adaptaram o texto ao teatro e contaram com um apoio precioso: o próprio António Mota fez a 
narração de cenas da peça de teatro. 
 

OBJETIVOS: Incentivar os cidadãos baionenses a aderirem a novas artes, e ao mesmo tempo 
proporcionar à população uma oferta cultural regular. 

RESULTADOS: A estreia foi um sucesso. A lotação do auditório foi esgotada e o grupo voltou a atuar 
nas vilas de Santa Marinha do Zêzere e Ancede. 

 

Posto de Turismo em Santa Marinha do Zêzere 

 
DATA: 7/09/2020     

LOCAL: Rua 1º de Maio, Santa Marinha do Zêzere 

DESCRIÇÃO: O Posto de Turismo de Sta. Marinha do Zêzere iniciou funções em setembro de 
2020 e, para além da informação turística disponibilizada aos visitantes, também aí se encontra, 
temporariamente, exposta uma parte do espólio arqueológico do Museu Municipal de Baião. Pelo 
facto de a estrutura onde se encontrava a biblioteca municipal estar a ser alvo de obras de 
beneficiação, a Loja Interativa de Turismo, instalada em Campelo, para além de continuar a 
funcionar como posto de turismo, passou a albergar, provisoriamente, a Biblioteca Municipal. 

OBJETIVOS: Dotar um novo espaço concelhio de uma função de informação turística e promoção 
do concelho. 

 
RESULTADOS: A atividade de informação turística passou a funcionar em mais um espaço no 
concelho, reforçando assim a ação de promoção do concelho, o acolhimento do turista e 
visitante, a dinamização da oferta turística e a promoção de eventos locais. 
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Divulgação e promoção da oferta turística na Feira do Fumeiro, do Cozido à 
Portuguesa e dos Vinhos de Baião 2020 

 
DATA: 6, 7 e 8/03/2020        
LOCAL: Tijelinho, Campêlo 
DESCRIÇÃO: O Posto de Turismo esteve presente com um espaço 
de divulgação e de promoção da oferta turística e cultural e 
artesanato e produtos locais do concelho de Baião. Foi elaborado 
um inquérito de satisfação aos visitantes e outro aos restaurantes 
presentes no certame. 
 
OBJETIVOS: Aproveitar a oportunidade de um evento de 
divulgação da gastronomia e dos vinhos de Baião para promover 
também o artesanato, produtos locais e produtos turísticos e 
culturais existentes no concelho. 
 
RESULTADOS: Ação de promoção e divulgação do artesanato e 
produtos locais e da oferta turística e cultural concelhia. 

 

“Animação de Verão”, “Música sobre rodas”, “Juntos neste Natal” e “Camião 
de Natal” 

 

DATA: Entre 31 de julho e 2 de agosto, entre 25 de julho e 5 de setembro, 20, 23 e 26 de dezembro 
e entre 19 e 24 de dezembro, respetivamente. 
LOCAL:  Baião 

 

DESCRIÇÃO: A Câmara Municipal de Baião, em conjunto com as Uniões de Freguesias de Ancede 
e Ribadouro, Campelo e Ovil e Santa Marinha do Zêzere, levou a cabo um programa de animação 
de verão em segurança, que contou com a atuação de artistas baionenses, bem como 
apresentações de teatro. Para garantir a segurança e o distanciamento recomendado, a lotação 
máxima de cada espetáculo foi de 100 lugares sentados. 

A iniciativa “Música sobre rodas” constou de um fim-de-semana em que um Trio Elétrico 
percorreu todas as freguesias do concelho, levando animação, música, ritmo e muita alegria. 
 
Para alegrar o Natal atípico de 2020, em que não foi possível as famílias e os amigos conviverem 
de forma habitual e mais próxima, a Câmara Municipal de Baião lançou o convite a dezenas de 
artistas, grupos musicais e de dança locais para a realização de um espetáculo chamado “Juntos 
Neste Natal”. O resultado traduziu-se em várias horas de “magia”, de bom entretenimento e de 
momentos emocionantes e muito especiais. O programa foi apresentado pelos baionenses Sílvia 
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Costa e Rafael Pereira e juntou em palco artistas do concelho e foi totalmente produzido por uma 
equipa técnica de Baião, bem como os meios de som, de luz ou a decoração do palco. 
O programa foi gravado no Auditório Municipal sem a presença de público e respeitando as 
normas de distanciamento físico, de uso de máscara e de higienização frequente das mãos, 
propostas pela Direção-Geral de Saúde. 
Entre outras iniciativas da Câmara Municipal de Baião e das Juntas de Freguesia para criar uma 
atmosfera natalícia no concelho decorreu também a iniciativa “Camião do Pai Natal”, que levou 
animação musical de um trio elétrico, a todas as freguesias do concelho entre os dias 19 e 24 de 
dezembro. 
 
OBJETIVOS: Minimizar os efeitos da pandemia na saúde mental da população, levando alegria e 
esperança às pessoas, numa época em que se tornou impossível o convívio e o contacto próximo 
com amigos e familiares e o medo e incerteza tornaram os dias longos e difíceis. 
 
RESULTADOS:  Foram proporcionados aos baionenses momentos de animação, entretenimento 
e emoção, num ano em que a necessidade de iniciativas como estas se tornou ainda maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 WWW.CM-BAIAO.PT 54 

13.  OBRAS PARTICULARES E URBANISMO 
 

Este setor é responsável pela promoção do desenvolvimento das atividades de planeamento e 
gestão urbanística, tendo como instrumentos de atuação o Plano Diretor Municipal, os Planos de 
Urbanização e de Pormenor e os projetos de intervenção no espaço público e urbano, e todos os 
regulamentos e leis aplicáveis. 

 
Processos de Licenciamento de Obras Particulares, Urbanismo e Fiscalização 
Municipal 

 

DATA: Ao longo do ano 
LOCAL:  Baião 
 

DESCRIÇÃO: Instrução e tramitação de processos de obras particulares. 

 
OBJETIVOS: Tratamento de processos de obras em harmonia com a legislação e normas 
urbanísticas em vigor.  

 
RESULTADOS: Em 2019 foram apresentados, instruídos e tramitados os seguintes processos: 

 Processos de licenciamento de obras de edificação – 101 
 Processos. de concessão de autorização de utilização – 61 
 Alvarás de licença de obras emitidos – 87 
 Alvarás de autorização de utilização emitidos – 50 
 Pedidos de destaque de parcelas de terreno – 17 
 Processos de construções assessórias – 27 
 Comunicações de obras isentas de licença – 55 
 Processos de Constituição de Prédios em Regime de Propriedade Horizontal - 2 
 Certidões emitidas – 250 
 Informações - 11 
 Autos de notícia - 44 
 Participações por contraordenação – 47 
 Embargos - 1 
 Processos de Notificação por Infrações – 44 
 Processos de Insalubridade/Insegurança – 12 
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EVOLUÇÃO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES 
ÚLTIMOS   3   ANOS 2018 2019 2020 

- Pedidos de licenciamento de obras de edificação 

- Alvarás de licenças de obras emitidos 

- Pedidos de autorização de utilização 

- Alvarás de autorização de utilização emitidos 

- Pedidos de construções assessorias 

- Comunicações de obras isentas de licença 

189 

104 

64 

66 

36 

50 

150 

89 

55 

54 

26 

53 

101 

87 

61 

50 

27 

55 

 
 

Gestão e Planeamento Urbanístico 

 
DATA: Ao longo do ano 
LOCAL: Baião 
 

DESCRIÇÃO: 

o Continuação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM); 
o Continuação do processo de alteração do Plano de Urbanização (PU) da Vila de Baião; 

 
OBJETIVOS: Revisão e atualização de planos de ordenamento do território com vista a 
prossecução de um desenvolvimento integrado com o respeito pelos recursos e pelo ambiente. 

RESULTADOS: Melhoria da gestão do ordenamento do território que conduz a um 
desenvolvimento económico e social, no respeito pelo equilíbrio ambiental. 

 

Contraordenações e Execuções Fiscais (conjuntamente com o Gabinete de 
Serviços Jurídicos) 

 

DATA: Ao longo do ano 2020 

LOCAL: Baião 

DESCRIÇÃO: Análise, apreciação, informação ou parecer tendente ao seguimento ou conclusão 
dos processos de contraordenações e execuções fiscais. 

 

OBJETIVOS: Concluir ou dar seguimento a processos de contraordenações e execuções fiscais. 
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RESULTADOS: Durante o ano de 2020 o município movimentou 153 Processos de 
Contraordenação, no serviço GSJ-Contraordenações; 

Foram analisados processos de natureza variada, correspondendo a um total de 446 
intervenções. 

No âmbito dos processos de Segurança e Salubridade (GSP PG-SSA) foram vistos e tramitados 
com emissão de parecer ou informação, um total de 7 processos, que corresponderam a 22 
intervenções. 

Quanto aos processos de Obras Ilegais (GSP PG-POI), foram vistos e tramitados com emissão de 
parecer ou informação, um total de 21 processos tendo em vista a reposição da legalidade 
urbanística, que representaram 28 intervenções. 

No que concerne às contraordenações, foram concluídos um total de 104 processos, sendo 
proferidas as respetivas aprovações, encontrando-se pagos (coimas e custas) e arquivados, sendo 
que, destes,11 deles foram enviados ao Ministério da Administração Interna (MAI), entidade 
competente para proferir a decisão no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(D.L. nº 124/2006 de 28 de junho).  

No ano de 2020 deram entrada 53 novos processos de contraordenação da competência desta 
autarquia, instruídos pelo gabinete GSJ-Contraordenações.  

No final do ano, existiam 88 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 (GSP PG-PFI), foram vistos e tramitados com emissão 
de parecer ou informação para comunicação com os executados, entidades patronais, bancos ou 
segurança social, um total de 10 processos, que corresponderam a um total de 35 intervenções.   

Quanto aos processos de execução fiscal respeitantes à cobrança coerciva de quantias não pagas 
pelos munícipes no âmbito dos serviços de abastecimento de água e saneamento, serviços de 
limpeza de fossas sépticas, encargos com demolições de casas em ruínas e serviço de refeições 
escolares, no ano de 2020 registou-se a entrada de 2 novos processos, sendo que, dos anos 
anteriores foram pagos e arquivados 5 processos, encontrando-se ainda em movimento 25 
processos de execução fiscal.  

Pelo gabinete GSJ-Contraordenações, foram ainda analisados processos de natureza variada, 
correspondendo a um total de 245 informações/pareceres. 
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14. ARMAZÉM, OFICINAS E VIATURAS 
 
Movimentos de material em stock no armazém efetuado por uma única 
pessoa 

 

DESCRIÇÃO: Manutenção da organização e gestão do armazém nos mesmos moldes do que tem 
vindo a ser feito nos anos anteriores, com uma única pessoa responsável pelos movimentos de 
stock.  

OBJETIVOS: Maior organização e simplificação na gestão do stock. 

RESULTADOS: Gestão mais eficiente do material em stock. 

 

Oficinas e viaturas 

 

DESCRIÇÃO: A secção de transportes manteve a organização dos anos anteriores. 

a despesa com a manutenção de viaturas foi de 231.843,64 euros, um pouco superior à do ano 
anterior que tinha sido 223.450,40 euros (aumento de 8,4% relativamente ao ano anterior). Para 
este aumento, muito contribuíram as reparações efetuadas nas máquinas equipamentos 
“pesados” da câmara (retroescavadoras, tratores e Camiões). 

Foi dada continuidade à renovação da frota tendo sido adquiridas 1 viatura de 9 lugares para o 
TCC e 1 trator com limpa bermas. Também foram adquiridos equipamentos seminovos, sendo 
eles, 1 camião porta máquinas com grua; 1 viatura ligeira de 5 lugares; 1 furgão de mercadorias 
de 3 lugares; 1 furgão de mercadorias de 3 lugares e caixa metálica; 1 Pick-up de cabine dupla e 
caixa metálica. 

A despesa com o combustível foi de 174.709,47 euros, cerca de 11% inferior à do ano anterior, 
que tinha sido de 196.779,82 euros. 

 
OBJETIVOS: Aumentar a capacidade de trabalho e de transporte. 

 
RESULTADOS: Aumento da frota e das condições de trabalho dos equipamentos. 
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15.  AMBIENTE E ENERGIA 
 

Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana 

 

DESCRIÇÃO: Mantivemos uma articulação permanente com a Resinorte, no sentido de obter um 
melhor serviço de recolha seletiva de resíduos, tanto nos circuitos porta-a-porta no comércio e 
serviços, como na recolha e colocação de ecopontos disponíveis para o setor doméstico.  

Em 2020 foi implementado um serviço de recolha porta-a-porta de resíduos de construção e 
demolição ao setor doméstico, destinado a obras de pequenas reparações, isentas de 
licenciamento e comunicação prévia. 

OBJETIVOS:  

 Aumentar as quantidades de resíduos encaminhados para reciclagem.  
 Garantir que o serviço de recolha esteja disponível a toda a população, com 

equipamentos em quantidade suficiente para as necessidades e nas melhores condições 
de operacionalidade e desinfeção; 

 Garantir um concelho limpo e ambientalmente sustentável. 
 

RESULTADOS:   

 Devido ao confinamento, tal como era expectável, a quantidade de resíduos 
indiferenciados que foram recolhidos pela Resinorte aumentou 10% relativamente ao 
ano 2019, compreendendo 6.924 toneladas; 

 Foram recolhidos pela Resinorte: 313,9 toneladas de vidro, mais 4% do que em 2019; 

210,2 toneladas de papel/cartão, mais 12% do que em 2019; e 103,27 toneladas de 

embalagens, mais 20% do que em 2019; 

 Foram colocados 13 novos contentores e fizeram-se 108 substituições. Foi contratada 

empresa externa que procedeu a 3.263 desinfeções (cerca de 3 desinfeções a cada 

contentor colocado no terreno); 

 Foram recolhidas 241 toneladas de resíduos volumosos, “monstros” domésticos, de 

forma gratuita a todos os munícipes que o solicitaram. Este número aumentou 338% 

relativamente ao ano 2019.  

 Foram recolhidas 19,1 toneladas de têxteis (roupas, calçado, brinquedos, livros, etc.), em 

cooperação com a empresa Ultriplo, que dispõe de contentores distribuídos pelo 

concelho; 

 Continuou a realizar-se, em cooperação com a GNR de Baião, a recolha de viaturas 

identificadas na via pública, ao abrigo do protocolo com o centro de abate de veículos 

em fim de vida; 
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 O serviço de recolha de resíduos de construção e demolição foi requerido 14 vezes, tendo 

sido recolhidas aproximadamente 14 toneladas desses resíduos; 

 A empresa HARDLEVEL - Energias Renováveis, S.A., responsável pela recolha de óleo 

alimentar usado no concelho de Baião, procedeu, em 2020, à substituição dos 

contentores existentes e à colocação de mais 3 novos e recolheu um pouco mais do que 

1 tonelada de óleos alimentares usados; 

 

Atualização das tarifas do serviço de gestão de RSU e aplicação da mesma às 
habitações onde não era ainda cobrada  

 

DATA: janeiro e outubro de 2020 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: A atualização das tarifas do serviço de resíduos efetuada no início de 2020, dando 

continuidade ao efetuado nos últimos anos, respeita as orientações da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e o previsto no regulamento de resíduos sólidos urbanos 

e respetiva estruturação tarifária, em harmonia com a legislação vigente.  

Indo de encontro ao princípio do utilizador pagador e da equidade entre utilizadores, durante o 

ano 2020, foi possível identificar, no nosso concelho, um número significativo de habitações onde 

é disponibilizado o serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos, mas, por não possuírem 

ligação à rede pública de abastecimento de água nem à rede de saneamento, não lhes estava a 

ser aplicada a tarifa pela prestação do serviço. Em agosto, foram enviados os contratos aos 

munícipes identificados e desde outubro que estão a ser aplicadas as respetivas tarifas. Foi 

necessário efetuar algumas retificações a alguns contratos e ainda existem algumas habitações 

onde não foi possível recolher os dados dos proprietários, contudo, continuamos a trabalhar para 

que a aplicação das tarifas abranja todas as habitações, onde o serviço se encontra disponível. 

OBJETIVOS: Convergência tarifária gradual para a sustentabilidade dos serviços, sem 

comprometer a acessibilidade económica da população e garantir a equidade entre utilizadores. 

RESULTADOS: Foi dado mais um passo para atingir a sustentabilidade dos serviços e para garantir 

a equidade entre utilizadores. 

 

Ações de Eficiência Energética 
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DATA: Ao longo do ano 

LOCAL: Baião 

DESCRIÇÃO: Foi executada a empreitada de substituição das luminárias de todo o concelho de 
Baião, por luminárias de tecnologia LED. Um investimento de 1,213 milhões de euros, em que 
foram substituídas 7.450 luminárias. 

Foram executadas as obras de melhoria de eficiência energética em 3 habitações sociais. 

 
OBJETIVOS: Conseguir uma poupança energética, um produto mais duradouro e 
simultaneamente contribuir para reduzir as emissões atmosféricas de poluentes. 

 
RESULTADOS: Esperam-se poupanças bastante significativas no consumo elétrico e vantagens 
inerentes em termos ambientais. 

 

Repovoamento dos rios com trutas 

 
DATA: 25 de junho de 2020 

LOCAL: Rio Ovil e Rio Teixeira 

DESCRIÇÃO: Desde 2010 que esta iniciativa tem vindo a repetir-se 
anualmente, contando já mais com mais de 30 mil trutas 
introduzidas em ambos os rios do concelho. Em 2020 foram mais 
8500.  

OBJETIVOS: O repovoamento piscícola dos Rios Ovil e Teixeira 
decorre de políticas de preservação da fauna e da flora e de promoção do equilíbrio ecológico 
tomadas pela autarquia baionense. As ações do Homem interferem com o equilíbrio destes 
ecossistemas, que são muito sensíveis, por isso, medidas como esta são extremamente 
importantes para a preservação da sua vida e do seu equilíbrio. 

Na iniciativa costumam participar estudantes de todo o concelho, como forma de os sensibilizar 
para a importância da preservação do meio ambiente, exceção feita a este último repovoamento, 
devido às normas de segurança que se encontravam em vigor em consequência da Pandemia por 
Covid 19. 

RESULTADOS: Introdução de mais 8500 trutas nos rios concelhios. 

  

16.  ASSUNTOS ECONÓMICOS 
 

O desenvolvimento económico e social de um concelho, região ou país acontece com a criação 
de infraestruturas que permitam criar valor às empresas e às pessoas, bem como a todo o tipo 
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de investidores das várias áreas de negócio. Neste contexto, e consciente da importância do seu 
papel como promotor de oportunidades e de incentivos às empresas para se instalarem no 
concelho, o município tem procedido a várias ações que visam esse objetivo.  

 

Expansão da área de acolhimento empresarial de Baião 

 
DATA: Ao longo do ano 2020 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: A Câmara Municipal de 
Baião adquiriu, no lugar do Ingilde, 
terrenos com cerca de 20 mil metros 
quadrados destinados à expansão 
da área empresarial de Baião. 
 
OBJETIVOS: A expansão da área de 
acolhimento empresarial de Baião, 
para além de constituir uma 
resposta à necessidade 
demonstrada pela procura das 
empresas, representa uma medida de suporte ao desenvolvimento do tecido industrial, indutora 
do aumento da empregabilidade e de criação de oportunidades de investimentos e de valor. 
 
RESULTADOS: Foi formalizada a compra de terrenos destinados à expansão da área de 
acolhimento industrial de Baião e submetida uma candidatura a fundos de apoio comunitário 
para o planeamento e execução das ações de loteamento.  
À data, 10 empresas já submeteram à Câmara Municipal as respetivas declarações de 
manifestação de interesse para se instalarem na referida área empresarial. 
 

Área de acolhimento empresarial de Santa Marinha do Zêzere 

 
DATA: novembro e dezembro de 2020 

LOCAL: Santa Marinha do Zêzere 

 
DESCRIÇÃO: A Câmara Municipal de Baião procedeu à compra de um terreno, com 11 mil metros 
quadrados, em Santa Marinha do Zêzere, no lugar de Covelo, confinante com a EN 304-3, num 
investimento de 82 mil e 500 euros, com o objetivo de acolher a futura área empresarial nessa 
vila. 
 
OBJETIVOS: A criação de uma área de acolhimento empresarial na vila de santa Marinha do Zêzere 
é uma pretensão antiga. Os objetivos deste espaço serão a criação de oportunidades e riqueza 
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para o concelho através da instalação de empresas e negócios e a criação de todas as condições 
necessárias para a sua laboração. 

RESULTADOS: A aquisição do terreno constitui a primeira fase do processo de criação desta área 
de acolhimento empresarial. A próxima fase passará pela definição do plano de pormenor para a 
área e, posteriormente a infraestruturação, loteamento e venda dos lotes.  
 

Projeto para a criação da Associação de Produtores – Inova Baião 

 
DATA: Ao longo do ano 2020. 

LOCAL: Edifício da antiga Adega Cooperativa do Gôve. 

 
DESCRIÇÃO: O projeto consiste na 
constituição de um Centro de 
incubação e germinação de novos 
negócios, com componentes diversas 
associadas aos serviços a prestar aos 
alargada, a Inova Baião. 
O processo de constituição do direito 
de superfície do imóvel onde funcionou 
a cooperativa do Gôve a favor do Município de Baião já teve lugar e também foi já efetuado o 
levantamento arquitetónico e estudo para o funcionamento da associação de produtores. 
Encontra-se em preparação uma candidatura a fundos comunitários para apoiar os custos da 
requalificação do edifício.  
A Ministra da Agricultura, em visita a Baião demonstrou o interesse do poder central em apoiar 
este projeto, através da CIM TS. 
 
OBJETIVOS: Pretende-se proceder à recuperação do edifício e conceber um espaço físico onde se 
possam desenvolver um conjunto de serviços de apoio ao desenvolvimento empresarial do setor 
primário, em áreas tão diversas como a consultoria, formação, certificação, comunicação e 
marketing, logística e distribuição, entre outras. 

 
RESULTADOS: Foi constituído o direito de superfície do imóvel da Inova Baião a favor do Município 
de Baião, a candidatura a fundos comunitários para apoiar nos custos da requalificação do edifício 
encontra-se em preparação e o desenvolvimento do projeto - Inova Baião está a ser feito em 
cooperação com a CIM. 
 

Medidas de apoio no âmbito da pandemia de COVID-19 

 
DATA: Ao longo do ano 2020. 

LOCAL: Baião 
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DESCRIÇÃO: No âmbito da pandemia - COVID19, o Pelouro dos Assuntos Económicos 
implementou um conjunto de medidas para apoio às empresas do concelho de Baião, e à 
Associação Empresarial de Baião, nomeadamente: 

 Isenção do pagamento de taxas de publicidade e ocupação do espaço público; 
 Isenção do pagamento da taxa de RSU às empresas do concelho que estiveram 

encerradas ou em laboração muito condicionada durante o período da pandemia; 
 Isenção de taxas aplicadas ao serviço de Táxis; 
 Em articulação com as Juntas de Freguesia, isenção de taxas a todos os feirantes que 

participam nas Feiras realizadas no Concelho; 
 Aumento do valor dos apoios à AEB para o desenvolvimento de várias atividades de apoio 

às empresas do concelho. 

OBJETIVOS: Cooperar com as empresas no sentido de diminuir os seus custos e aliviar a carga 
fiscal para enfrentar as dificuldades naturalmente sentidas numa fase tão difícil como uma 
pandemia. 

RESULTADOS: A autarquia isentou as empresas que o solicitaram do pagamento de taxas, relativas 
à ocupação de espaços públicos, da taxa de RSU e ainda das taxas aplicadas ao serviço de táxis e 
às feiras concelhias e aumentou o apoio ao desenvolvimento de atividades da AEB. 

 

Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos vinhos de Baião 

 
DATA: 6, 7 e 8 de março de 2020 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: A 15ª edição da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião teve 
visitantes de várias partes do país e do estrangeiro que continuam a apreciar o famoso Cozido à 
Portuguesa e o Arroz de grelos com moira, servido pelos três restaurantes que marcaram 
presença neste evento. A qualidade dos produtos expostos continua também a ser reconhecida 
pelos visitantes, representando um dos pontos fortes do certame. 
Cerca de 40 stands e os três restaurantes preencheram a tenda onde não faltou fumeiro, vinhos 
da casta Avesso, doçaria regional – incluindo o apreciado Biscoito da Teixeira - citrinos da Pala, 
broa de milho cozida no local, compotas, licores, ginjinha, chocolates, amêndoas, cerveja 
artesanal e artesanato típico.  
 
OBJETIVOS: A iniciativa constitui um meio de promoção do concelho e dos seus produtos e 
representa uma valiosa oportunidade para as empresas baionenses aumentarem o volume de 
negócios e abraçarem novas oportunidades que garantam a sua sustentabilidade. 
 
RESULTADOS: À data da realização deste evento, Portugal registava os primeiros casos de infeção 
por SARS-CoV-2, no entanto, Baião ainda se encontrava sem registos da doença. Assim, optou-se 
pela realização do mesmo não descurando nenhuma das recomendações da Direção Geral de 
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Saúde nomeadamente no que respeita à elaboração e implementação de um Plano de 
contingência adequado. A afluência dos visitantes não sofreu impacto notório derivado da 
situação, não tendo os resultados das vendas ficado aquém do registado nos últimos anos. 
 

Evento gastronómico adaptado à pandemia – Anho assado e arroz do forno 

 
DATA: 1 e 2 de agosto de 2020 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: A Câmara Municipal de Baião e cerca de duas dezenas de restaurantes, de vários 
pontos do concelho, uniram-se para criar um evento de promoção da gastronomia local, 
adaptado aos tempos de pandemia. 
Dada a impossibilidade de se realizar o grande Festival anual de promoção do Anho Assado e dos 
nossos produtos locais, devido à pandemia de COVID-19, surgiu a ideia de o adaptar a este novo 
contexto, utilizando um formato que reunisse menos pessoas, abrangesse vários pontos do 
território de Baião e garantisse o cumprimento das normas de higiene e de segurança da Direção-
Geral de Saúde.  
Integrado neste evento, realizou-se um sorteio de prémios entre o público participante com 
oferta de produtos locais e estadias nos albergues de natureza de Baião. 

 
OBJETIVOS: Apoiar os produtores e comércio local em época de pandemia e permitir aos 
visitantes disfrutar da gastronomia e produtos típicos de Baião ainda que num período de 
restrições, sem descurar a sua segurança. 
 
RESULTADOS: A realização deste evento, no formato descrito, representou um apoio aos 
produtores e às empresas de restauração baionenses num momento difícil de perda acentuada 
de rendimento, e simultaneamente permitiu aos visitantes disfrutar de uma visita agradável e 
uma gastronomia de excelência respeitando todas as normas sanitárias que garantissem a 
salvaguarda da sua segurança. 
 
 
 
 
 

Entrega de refeições nas festas natalícias -apoio à restauração e taxistas 

 
DATA: 25 de dezembro de 2020 a 01 de janeiro de 2021 

LOCAL: Baião 

 
DESCRIÇÃO: O Município de Baião, em parceria com a Associação Empresarial de Baião, apoiou a 
distribuição de refeições a quem pretendesse encomendar nos restaurantes locais, assumindo o 
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custo do transporte feito pela rede de táxis do concelho. Assim, nos dias 24 de dezembro e 01 de 
janeiro, quem encomendou a sua refeição nos restaurantes locais que aderiram à iniciativa, 
recebeu em sua casa refeições típicas da época sem qualquer custo associado à entrega. 
 
OBJETIVOS: Apoiar as empresas envolvidas, num ano especialmente difícil para o setor, e 
simultaneamente permitir às pessoas receberem as refeições nos seus lares, gratuitamente e sem 
necessitarem de se deslocarem aos restaurantes. 
 

RESULTADOS: Várias famílias receberam nos seus lares refeições próprias da época natalícia e as 
empresas envolvidas na distribuição das mesmas foram apoiadas através da minimização dos 
custos com a entrega, para além do incentivo à encomenda dado à população. 
 

Atividades desenvolvidas na quinta do Mosteiro de Ancede 
 
DATA: Ao longo do ano 2020 
LOCAL: Ancede 
 

DESCRIÇÃO: A continuidade da requalificação da zona envolvente da Quinta do Convento de 
Ancede tem vindo a materializar-se através da aplicação de novos módulos de produção, 
introdução de novas culturas, aquisição de novas ferramentas e contratação de mais recursos 
humanos.  

Todos os bens necessários são comprados a empresas de Baião e os produtos de natureza 
biológica que são produzidos são disponibilizados à comunidade.  

 
OBJETIVOS: 

 Requalificação do espaço, evitando a sua degradação; 
 Aumento da produtividade, qualidade e divulgação dos produtos; 
 Contribuir para o desenvolvimento e conceção de uma Quinta Pedagógica;  
 Fomentar e dinamizar parcerias com outras entidades no que respeita ao ensino 

profissional agrícola; 
 Promover a cooperação com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião, para os 

alunos dos cursos vocacionais de agricultura frequentarem a Quinta do Convento de 
Ancede, no decorrer das suas aulas práticas; 

 
RESULTADOS: Fruto das várias ações de requalificação do espaço, dos métodos e culturas usados 
e aumento da capacidade produtiva, a quantidade e qualidade dos produtos tem aumentado e 
semanalmente várias pessoas mostram interesse nos produtos da quinta do Convento de 
Ancede.   
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17.  SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
O funcionamento e a operacionalidade dos serviços da Câmara Municipal de Baião, tem como 
principal desígnio a prestação de um serviço de excelência aos munícipes, cuja eficácia e eficiência 
passa, necessariamente, pela correta gestão dos recursos humanos existentes. 
 

Planeamento e Gestão de Recursos Humanos 
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DESCRIÇÃO: A comunicação Interna é a transmissão de informações da autarquia por meio de 
canais internos e das lideranças para os seus colaboradores. A importância da Comunicação 
Interna fica cada vez mais clara e impõe-se como prioridade nas entidades empregadoras que 
prezam pela eficiência e pela entrega efetiva de resultados. 
A autarquia, no âmbito do ciclo anual de gestão, e tendo por base a missão, as atribuições, a 
estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 
disponíveis, planeia as atividades de natureza permanente e/ou temporária, modo de realização 
e respetivos custos. Neste sentido, a atividade de planeamento envolve a compreensão da 
complexidade da organização, das suas funções, as suas necessidades e desafios considerando os 
recursos disponíveis. 
Foram realizadas reuniões internas de serviço e elaborados pareceres internos sobre a 
valorização remuneratória por opção gestionária.  
Os mapas de pessoal, enquanto instrumentos primordiais de gestão de recursos, devem refletir 
este planeamento anual, nomeadamente eventuais alterações na estrutura flexível da 
organização, acompanhando necessariamente a respetiva proposta de orçamento. 
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 carreira e categoria que 
lhe correspondam e da área de formação académica ou profissional. 
 
OBJETIVOS: Permanente comunicação para todos os trabalhadores mantendo-os informados das 
principais atividades do município, disposições legais relacionadas com a sua atividade 
profissional, esclarecimentos comuns em matéria da legislação laboral, entre outros. 
Garantir a tomada de decisões em conformidade com os normativos legais em vigor, no âmbito 
do planeamento orçamental e gestão das despesas com pessoal, designadamente o estudo dos 
termos em que pode ocorrer a mudança de posição remuneratória por opção gestionária, ao 
abrigo dos artigos 156º, 157º e 158º do anexo à Lei nº 35/2014 de 20 de junho. 
Elaborar o mapa de pessoal, 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, por forma a assegurar o desenvolvimento 
das respetivas atividades, caraterizadas em função da atribuição e competência, da respetivo 
cargo e perfil de competências. 
 
RESULTADOS: Foi elaborado e aprovado o plano de Comunicação.  
Foi consolidada a interpretação dos serviços internos do município sobre os procedimentos legais 
a adotar na decisão do dirigente máximo do serviço, por emissão de parecer técnico emitido pela 
CCDRN. 
Foi elaborado o mapa de pessoal para 2021 e respetiva informação de acompanhamento que foi 
aprovado pelos órgãos executivo e deliberativo. 
 

Recrutamento de Trabalhadores 
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DESCRIÇÃO: Nos termos do disposto nos artigos 28º e 30º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, passou a ser obrigatória a elaboração do Plano Anual de Recrutamentos, com base nas 
necessidades identificadas pelos serviços e previstas no mapa de pessoal aprovado para o ano de 
2020. 
Já no decurso do ano verificou-se a necessidade de alterar o mapa de pessoal para satisfazer 
necessidades que foram propostas pelos respetivos serviços, tendo esta alteração sido aprovada 
pelo órgão executivo em 12 de fevereiro de 2020 e pelo órgão deliberativo em 29 de fevereiro 
de 2020.  
Foram aprovadas propostas para o recrutamento elaboradas por estes serviços, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 8 Assistentes 
Operacionais com recurso à reserva de recrutamento interno resultante dos procedimentos 
concursais e 2 técnicos superiores, para exercer as funções neste Município. 
 
OBJETIVOS: Dotar os serviços da autarquia de recursos humanos com capacidade de trabalho, 
competências técnicas e especializadas adequadas às exigências técnicas inerentes a múltiplas 
áreas de intervenção por todo o município. Dar resposta a situações de exigências específicas e 
especializadas com recurso a contratos de prestação de serviços nas modalidades de Avença e 
Tarefa. 
 
RESULTADOS: Foi elaborado o Plano Anual de Recrutamentos para 2021 que foi aprovado pelos 
órgãos executivo e deliberativo. 
Foram celebrados 9 contratos de trabalho em funções públicas referentes a 8 Assistentes 
Operacionais e 1 Técnico Superior. 
Foram celebrados 5 contratos de prestação de serviços na modalidade de Avença e 9 contratos 
de prestação de serviços na modalidade de tarefa. 
Foram ainda renovados 5 contratos de prestação de serviços na modalidade de Avença. 
 

Transferência de competências no domínio da Educação 
 
DESCRIÇÃO: O Decreto-Lei n. º 21/2019, de 30 de janeiro, retificado pela Declaração de retificação 
n.º 10/2019, de 25 de março e alterado pelo artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 29 de 
junho, pelo artigo 422. º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março e pelo Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 
de agosto, concretizou o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais, no 
domínio da educação. 
Na lógica da correspondência entre o exercício das competências, a competência para o 
recrutamento, seleção e gestão do pessoal não docente, de todos os níveis e ciclos de ensino, 
passou para as câmaras municipais. Para o efeito, concretizou-se a transferência do pessoal não 
docente com vínculo ao Ministério da Educação para este município, estabelecendo-se 
mecanismos que visam a salvaguarda da situação jurídico-funcional do pessoal abrangido. 
 
OBJETIVOS: Cumprir o compromisso assumido no âmbito da transferência de competências para 
os Municípios no domínio da Educação. 
 
RESULTADOS: Foram integrados no mapa de pessoal do município 39 trabalhadores não docentes 
pertencentes ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, incluindo contratos de trabalho a termo 
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resolutivo certo, com recurso a reservas de recrutamento de procedimento concursal decorrido 
na vigência da gestão do próprio Agrupamento de Escolas, para substituição de trabalhadores 
ausentes por doença prolongada e ainda ao abrigo da Portaria nº 586-A/2020, de 28 de setembro 
que estabeleceu, a titulo excecional e temporário, a contratação a termo resolutivo certo de um 
reforço de Assistente Operacionais, o que se concretizou com a celebração dos respetivos 
contratos de trabalho. 
 

Mobilidades Internas 
 
DESCRIÇÃO: Numa perspetiva de otimização dos recursos existentes, do interesse público e 
eficácia e eficiência dos serviços, os procedimentos de mobilidade intercarreiras permitem que 
trabalhadores do município progridam na carreira superior na sequência da aquisição de novas 
habilitações e satisfaçam as necessidades da organização. 
 
OBJETIVOS: Reforçar a política de valorização profissional dos trabalhadores, que tem vindo a ser 
adotada nos últimos anos, e que visa valorizar o trabalho e os trabalhadores, motivando-os e 
envolvendo-os no melhor funcionamento dos serviços e reconhecendo o seu contributo. 
 
RESULTADOS: Consolidação de 10 processos de mobilidade interna e elaboração de despachos 
fundamentados para a mobilidade interna de 6 trabalhadores. 
 

Formação Profissional 
 
DESCRIÇÃO: Implementação de um plano de formação e desenvolvimento profissional que 
incentiva à criatividade, a abertura ao risco e à inovação. 
 
OBJETIVOS: Promover e investir no desenvolvimento de competências dos trabalhadores, 
capacitando-os para a eficiência, qualidade, inovação e orientação para os resultados, visando a 
consecução dos objetivos estratégicos da organização. 
 
RESULTADOS: Foram elaborados o documento de Levantamento de Necessidades, o Plano de 
Formação, a ficha de Inquérito de Avaliação da Formação e o Mapa de Controlo da Formação. 
Todos estes documentos foram validados no âmbito do Sistema da Gestão da Qualidade. 
Depois de efetuado o levantamento de necessidades de todos os serviços da autarquia, foi 
elaborado o Plano de Formação que resultou na possibilidade dos trabalhadores poderem 
frequentar as ações de formação necessárias ao seu desempenho e desenvolvimento 
profissional. 
Assim, foram proporcionadas 48 ações de formação, que abrangeram variadas áreas e que foram 
frequentadas por 109 trabalhadores da autarquia de diversas carreiras e categorias. 
 

Processamento de Salários 
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DESCRIÇÃO: Mensalmente é efetuado o processamento de salários, incluindo o vencimento, as 
prestações sociais e restantes abonos bem como efetuados os respetivos descontos obrigatórios 
e opcionais, cumprindo os prazos conforme os objetivos definidos para os serviços. 
Foram efetuadas as atualizações dos salários, nomeadamente a atualização do salário mínimo e 
os descongelamentos das carreiras na função pública. 
Foi um ano de desafios também no processamento salarial dos apoios aos trabalhadores no 
âmbito das normas em função da pandemia da COVID-19, nomeadamente, o apoio excecional à 
família por encerramento das escolas, as faltas por isolamento profilático e por doença, as faltas 
dadas por trabalhadores considerados doentes de risco, o teletrabalho, etc. 
No seguimento da aquisição de um novo software de processamento de salários à empresa 
“ANO”, foi ao longo do ano efetuado processamento em paralelo com o efetuado na aplicação 
da Medidata. 
 
OBJETIVOS: Cumprir a legislação, valorizando profissionalmente os trabalhadores integrados em 
todas as carreiras gerais, especiais e não revistas. 
Cumprir sempre com as obrigações de processamento salarial quer para os trabalhadores, quer 
para a entidade patronal em articulação com as entidades para as quais se destinam as 
contribuições (Segurança Social, CGA, ADSE e outras facultativas). 
Substituir a aplicação de processamento de salários da empresa Medidata para a nova aplicação 
de processamento de salários da empresa ANO. 
 
RESULTADOS: Foram processados os salários nos prazos superiormente indicados através da 
aplicação da empresa Medidata. 
Foram efetuadas as atualizações salariais em função da legislação em vigor, das mudanças de 
carreira e categoria e em função das mobilidades e dos novos recrutamentos. 
Foram cumpridas todas as normas e regras de apoio salarial no âmbito da COVID-19. 
Não foi ainda fechada a transição de aplicações de processamento de salários da Medidata para 
a ANO. 
 

Report de informação para entidades externas 
 
DESCRIÇÃO: Comunicação trimestral e semestral para a DGAL, através do SIIAL, de todas as 
informações sobre os recursos humanos, incluindo o número de trabalhadores por carreira, 
categoria, faixa etária, nível habilitacional, entradas, saídas e respetivos custos. 
Envio mensal para a Autoridade Tributária da declaração de remunerações, incluindo os CEI+ e 
membros da Assembleia Municipal. 
Preenchimento e envio do Balanço Social para a DGAL e Sindicato, com informação da evolução 
dos recursos humanos. 
 
OBJETIVOS: Cumprir a obrigação legal de reporte de informação às entidades que regulam as 
atividades da administração local. 
 
RESULTADOS: Foram preenchidos e enviados todos os mapas de informações, cumprindo, assim, 
os prazos definidos pelas entidades. Não houve retenção de qualquer transferência de verbas 
para o município por falta de reporte de informação. 
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Controle da Assiduidade e Pontualidade 
 
DESCRIÇÃO: O ano de 2020 foi muito desafiante para todos e em particular para os serviços 
públicos devido à pandemia de COVID-19. Atendendo às regras de confinamento e encerramento 
de serviços que foram impostas, foi necessário ajustar os horários e as modalidades de prestação 
de serviço em função das normas legais que foram estabelecidas, nomeadamente as normas 
excecionais de apoio à família por encerramento das escolas, o controlo da assiduidade dos 
trabalhadores considerados doentes de risco e o trabalho prestado no âmbito da modalidade de 
teletrabalho. 
 
OBJETIVOS: Gerir os recursos humanos com equidade e garantir que, mesmo em tempo de 
pandemia, os serviços continuassem a ser prestados aos munícipes e trabalhadores, 
salvaguardando sempre a segurança de todos. 
 
RESULTADOS: Foram ao longo do ano de 2020, efetuados, uma média de 1100 registos de 
justificações mensais na aplicação de gestão de presenças e exportação para as aplicações de 
processamento salarial e gestão de pessoal. 
Ao longo do ano de 2020, foram solicitadas 14 juntas médicas à ADSE e Caixa Geral de 
Aposentações, na sequência de períodos de doença longos. 
Foram ainda registados 15 acidentes de trabalho, tendo-se procedido às participações à 
seguradora, encaminhamento dos trabalhadores para o serviço de saúde e posterior envio das 
despesas de saúde para a seguradora e verificação dos valores referentes às indemnizações 
devolvidas à autarquia.  
 

Estágios PEPAL 
 

DESCRIÇÃO: O regime jurídico dos estágios profissionais na Administração Local (PEPAL) está 
estabelecido no Decreto-Lei nº 166/2014 e possibilita a seleção dos candidatos a estágio a nível 
local, sendo a autarquia diretamente responsável pelo recrutamento e seleção de candidatos, 
utilizando métodos de seleção adequados, e assegurando a transparência e isenção, através da 
integral publicitação dos critérios de avaliação. 
 
OBJETIVOS: Proporcionar o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho 
a um leque mais abrangente de destinatários, potenciando a respetiva empregabilidade. 
 
RESULTADOS: Conclusão do processo de recrutamento e seleção de 6 estagiários 
correspondentes ao nível 6 (licenciatura). Celebração dos contratos e definição dos respetivos 
orientadores de estágio. 
A informação da celebração dos contratos, definição dos objetivos, e os relatórios quadrimestrais 
foi publicada na página da DGAL. 
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A tramitação de todos os procedimentos foi feita de acordo com a Portaria nº 125-A/2019, de 30 
de abril e Decreto-Lei nº 46/2019, de 10 de abril, regulamentado pela Portaria nº 114/2019, de 
15 de abril. 
 

Higiene, segurança e saúde no trabalho 
 
DESCRIÇÃO: O empregador público deve comunicar ao serviço de segurança e de saúde no 
trabalho e aos trabalhadores com funções específicas no domínio da segurança e da saúde no 
trabalho o início de exercício de funções de todos os trabalhadores com vínculo de emprego 
público, incluindo os trabalhadores em situação de mobilidade ou de cedência de interesse 
público, e das pessoas que não sejam titulares de uma relação jurídica de emprego público, 
nomeadamente estagiários e prestadores de serviços. 
 
OBJETIVOS: A higiene e saúde no trabalho procura prevenir para as doenças profissionais, 
identificando alguns fatores que podem afetar o ambiente do trabalho e o trabalhador, 
procurando eliminar ou reduzir os riscos profissionais. 
A segurança do trabalho procura prevenir os acidentes de trabalho, eliminando as condições 
inseguras do ambiente e sensibilizando também os trabalhadores a utilizarem medidas 
preventivas. 
 
RESULTADOS: Ao longo do ano de 2020, foram promovidas formações no âmbito da segurança, 
tendo em conta os sucessivos estados de emergência decorrentes da pandemia de COVID-19, 
que incidiram muito especificamente na prevenção e proteção face à doença. 
Foram realizadas consultas médicas no âmbito da higiene e saúde no trabalho. 
Foi ainda efetuado novo procedimento de contratação da prestação de serviços de higiene, 
segurança e saúde no trabalho, que ficou concluído no final do ano de 2020, que permitirá dar 
continuidade à prestação destes serviços aos trabalhadores. 
 

 

 

 

 

 

18.  SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

Implementação do Projeto WiFi4EU 
 

DATA: junho de 2020 

LOCAL: Baião 
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DESCRIÇÃO: A iniciativa WiFi4EU promovida pela Comissão Europeia possibilita o acesso à 
internet, sem fios e gratuito em espaços públicos, como parques, praças, edifícios públicos, 
bibliotecas, entre outros, em benefício dos cidadãos de toda a Europa. A candidatura da Câmara 
Municipal de Baião a esta iniciativa valeu a disponibilização de uma verba de 15 000 € que foi 
usada para adquirir e instalar equipamento que possibilita o acesso à internet de forma gratuita 
em alguns pontos do concelho. 

OBJETIVOS: Contribuir para a democratização do acesso à internet e para a redução da exclusão 
digital. A melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade depende, cada vez mais, da 
possibilidade de acesso aos serviços públicos online e à consulta e partilha de informação. 

RESULTADOS: Disponibilização de rede wi-fi gratuita em 12 pontos do concelho, nomeadamente: 
Piscinas Descobertas de Campelo; Centro Hípico; Centro de BTT; Casa das Bengalas; Centro Cívico 
de Ancede, Piscinas Descobertas e Junta de Freguesia; Edifício dos Serviços descentralizados de 
Santa Marinha do Zêzere, tanto no interior como no exterior, bem como nas piscinas descobertas 
e no Centro Cívico da vila, e também no Posto de Turismo de Santa Marinha do Zêzere. 

 

Disponibilização de Equipamento Informático aos alunos para aulas online 
 

DATA: abril/maio de 2020 

LOCAL: Agrupamentos de Escolas de Baião 

 

DESCRIÇÃO: No âmbito da pandemia de COVID-19, a interrupção das aulas presenciais foi uma 

das medidas de controlo decretadas pelo governo. Assim, o ensino online foi a solução 

encontrada para que as crianças não deixassem de obter a sua formação escolar. Neste contexto, 

houve necessidade de apoiar com equipamento informático e acesso à internet os alunos que 

não possuíssem esses equipamentos. 

 

OBJETIVOS: Garantir que todos os alunos baionenses tivessem acesso ao ensino online. 

 

RESULTADOS: Fornecimento de 50 computadores, 50 tablets e 100 equipamentos de acessos à 

internet móvel para os alunos dos três agrupamentos de escolas do Concelho de Baião. 

 

Subscrição de Plataforma Eletrónica para videoconferências 
 

DATA: março de 2020 
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LOCAL: Baião 

 

DESCRIÇÃO: Em linha com as determinações do governo em matéria social e em contexto laboral, 

com o objetivo de travar o avanço da pandemia de COVID-19, as reuniões presenciais com 

determinado número de pessoas foram substituídas por reuniões à distância. A realização de 

reuniões do executivo, reuniões de Câmara e de Assembleia, entre outras, através de 

videoconferência, colocou a necessidade de subscrição de uma plataforma que permitisse o 

número de utilizadores e tempo de utilização ajustado às necessidades e que garantisse a 

segurança dos utilizadores e da informação veiculada. 

OBJETIVOS: Permitir a realização de reuniões garantindo o distanciamento social imposto pela 
pandemia de COVID-19. 

 
RESULTADOS: Subscrição de modalidade ajustada às necessidades na plataforma online para 
videoconferência Zoom. 

 

Disponibilização das condições técnicas necessárias ao Teletrabalho 
 
DATA: março a dezembro de 2020    

LOCAL: CM de Baião 

 
DESCRIÇÃO: A obrigatoriedade de implementação de teletrabalho, sempre que as funções do 
trabalhador o permitam, foi outra das orientações do governo no contexto do combate à 
pandemia. Com esta determinação surgiu a necessidade de disponibilizar aos colaboradores 
equipamentos e acessos às várias aplicações internas por forma a permitir-lhes a execução das 
suas tarefas fora do local de trabalho. 

 
OBJETIVOS: Permitir aos colaboradores a execução normal das suas tarefas fora do local de 
trabalho e com garantia de segurança. 

 

RESULTADOS: Foram disponibilizados aos colaboradores equipamentos devidamente 

configurados com ligações seguras à rede interna, de forma a permitir o acesso às aplicações 

internas e assim, executarem as tarefas designadas. 

 

Criação de Plataforma Interna de gestão de contratos RSU 
 

DATA: dezembro de 2020        
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LOCAL: CM Baião 

 
DESCRIÇÃO: O desenvolvimento de uma plataforma interna para facilitar a gestão dos contratos 
de Resíduos Sólidos Urbanos surge da necessidade de permitir o acesso à informação aos 
colaboradores que apoiam no atendimento a este serviço e de facilitar a dinâmica de todo o 
processo com vista à resolução de todas as situações que necessitem de alteração. 

 
OBJETIVOS: Facilitar a consulta e alteração de dados, sempre que necessário, aos contratos dos 
munícipes relativos ao serviço de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
RESULTADOS: Criação e disponibilização de acesso a plataforma interna para gestão de contratos 

RSU dos munícipes sem contrato de abastecimento de água ou saneamento. 

 

  



 

 WWW.CM-BAIAO.PT 76 

 

19.  MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

A modernização administrativa é um projeto crucial para a atualização dos procedimentos 
administrativos do dia-a-dia, tornando as tarefas mais céleres e tecnologicamente ativas. 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. 
A satisfação das necessidades dos munícipes é um dos objetivos cruciais do serviço público, pelo 
que a modernização administrativa 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 promover a aproximação 
do cidadão à administração local, através de uma participação ativa e transparente, 
compreendendo a implementação, disponibilização e otimização de importantes ferramentas 
tecnológicas. 
 

Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade 
 

DATA: Ao longo de 2020        

LOCAL: CM Baião 

 
DESCRIÇÃO: Implementação da norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade.   

 
OBJETIVOS: Consolidar um sistema e práticas de gestão de acordo com a referida norma e 
contribuir, simultaneamente, para uma contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados 
aos munícipes, e do desempenho organizacional, de gestão e de responsabilidade social.  

 
RESULTADOS: Foram efetuadas tarefas tendo em vista: 

o Definição de um modelo de gestão das soluções propostas para o SGQ integrado com o 
sistema global de gestão do município;  

o Elaboração de um quadro de referência com os princípios de gestão e boas práticas 
operacionais;  

o Assegurar e promover as ações necessárias para o envolvimento e mobilização dos 
colaboradores e estrutura das unidades orgânicas, incluindo avaliação de diagnóstico e 
formação;  

o Elaboração e aprovação de um plano de ações;  
o Uso das tecnologias de informação disponíveis no Município como forma privilegiada no 

suporte à implementação do SGQ;  
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o Assegurar e promover as ações necessárias para o cumprimento de todas as 
exigências/requisitos aplicáveis da norma ISO 9001:2015;  

o Disponibilização de relatórios de verificação, para que seja possível, ao Município de 
Baião, auditar o cumprimento do projeto e alocar recursos;  

o Monitorização dos processos e dos resultados;  
o Promover a Instrução do processo para a obtenção da certificação do sistema de gestão 

por uma entidade acreditada no sistema Português de Qualidade; 
o  1ª e 2ªfase do processo de acreditação por parte da empresa certificadora APCER. 

 

Migração / Implementação de Novos Softwares 
 
DATA: Ao longo de 2020        

LOCAL: CM Baião 

 
DESCRIÇÃO: Tendo como foco uma gestão integrada e de eficiência, o Município sentiu a 
necessidade de migrar soluções “obsoletas” para uma solução global, customizável e altamente 
parametrizável, que se adapta às necessidades e características da organização e da sociedade e 
capaz de dar resposta aos desafios atuais, nomeadamente aos colocados pela pandemia de 
COVID-19. 

.  
OBJETIVOS: Dotar a organização de ferramentas que, de forma síncrona e de modo mais eficiente 
e sustentável, auxiliam a tomada de decisão, permitem uma maior integração, simplificação e 
otimização de processos, permitindo resposta rápidas e fidedignas, aumentando a produtividade 
e minimizando os custos.   

 
RESULTADOS: Melhorias ao nível das funcionalidades do software e da integração dos vários 
módulos em uso, no sentido de criar uma linha uniforme capaz de responder de modo mais 
eficiente e sustentável. Upgrade das soluções existentes, para soluções mais amigáveis, que 
incorporam uma maior simplificação e otimização de processos, permitindo respostas rápidas e 
fidedignas, aumentando a produtividade e minimizando os custos. 

 Todas estas ações têm vindo a facilitar a metodologia de trabalho, com reflexos numa melhoria 
dos serviços prestados e como instrumento facilitador de auxílio à tomada de decisão. 

 

Reengenharia e Implementação de Processos 
 

DATA: Ao longo de 2020        

LOCAL: CM Baião 
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DESCRIÇÃO: Otimização dos circuitos de trabalho e a simplificação administrativa, através da 
adaptação de metodologias e uso pleno das tecnologias digitais e necessário apoio/formação aos 
utilizadores. 

  
OBJETIVOS:  

Proceder à criação de novos métodos e/ou condições de trabalho que atendam aos desafios 
atuais. Estas necessidades advêm não só das propostas de melhoria formuladas por este serviço, 
mas também das solicitações dos vários setores da autarquia, assim como, do meio externo.  

  
RESULTADOS: Para o cumprimento do objetivo, resumimos algumas das tarefas efetuadas:  

o Análises tendo em vista a produção de conhecimento com reflexos na tomada de decisão 
e transformação/adaptação de procedimentos; 

o Proposta de melhoria de organização de serviços, nomeadamente do Atendimento ao 
público, Ação Social, Educação, Urbanismo, entre outras; 

o Formação e acompanhamento diário na resolução de problemas e otimização das 
tarefas; 

o Produção de metodologias de trabalho uniformes e transversais à organização; 
o Elaboração de procedimentos na organização e uniformização dos serviços (Notas de 

serviço); 
o Criação de condições facilitadoras de acesso à informação, nomeadamente o 

desenvolvimento de uma ferramenta de Intranet; 
o Conjunto de ações com vista à criação das condições necessárias de adaptação, 

transformação e criação de novos métodos de trabalho e de comunicação com o 
munícipe, com destaque para as funcionalidades de um novo portal de atendimento on-
line; 

o Implementação de soluções de desmaterialização do arquivo e no urbanismo (NoPaper), 

através do desenvolvimento de soluções à medida, perspetivando-se ganhos de 

eficiência para o município e facilidade de comunicação com os munícipes, pela 

disponibilização de um conjunto de serviços acessíveis 24h/dia e 365 dias/ano. 

  

Simplificação Administrativa e Controlo 
 

DATA: Ao longo de 2020        

LOCAL: CM Baião 

 
DESCRIÇÃO: Revisão dos procedimentos com apresentação de propostas de simplificação, de 
forma a eliminar exigências desnecessárias que comprometem a qualidade e agilidade dos 
serviços prestados.   
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OBJETIVOS: Elaboração de instruções simples de trabalho que permitem ao colaborador uma 
maior certeza no seu desempenho, fazendo cumprir o que está legislado e salvaguardando os 
interesses do município e do munícipe.  

 
RESULTADOS: As principais medidas apresentadas sobre a forma de proposta que se encontram 
aprovadas e em curso são, resumidamente, as seguintes:  

o Instrução de trabalho no tratamento de reclamações e respetiva política de gestão de 
reclamações, permitindo que o munícipe compreenda melhor aquilo que pode esperar 
da autarquia, reduzindo, assim, a probabilidade de incompreensões, insatisfações e de 
reclamações recorrentes;  

o Disponibilização de procedimentos uniformes no tratamento dos elogios;  
o Disponibilização ao munícipe de documento para formalização de sugestões de melhoria 

dos serviços (exemplo de ação desenvolvida: atendimento técnico passou a ser efetuado 
por pré-marcação); 

o Definição das prioridades de atendimento nos locais que prestam este serviço;  
o Elaboração de listagens e/ou procedimento da agregação e disponibilização da 

legislação, por área, com definição temporal de atualização, tendo em vista a criação de 
um repositório único e global à organização;  

o Trabalho de arquitetura, em parceria com os fornecedores de software em uso, para 
inclusão das ferramentas de autenticação da AMA;  

o Reformulação de requerimentos por forma à sua uniformização e diminuição do seu 
número (concentrando sempre que possível os assuntos num único documento);   

o Desenvolvimento de modelo de avaliação uniforme do índice de satisfação dos 
munícipes;  

o Criação de metodologia com a definição de indicadores quantitativos e de eficiência para 
os vários serviços/sectores da autarquia, consultáveis pela estrutura de gestão. Já 
aplicada nas áreas cobertas pelo SGQ. Esta medida auxilia a tomada de decisão, uma vez 
que permite uma maior compreensão da produtividade e eficiência dos recursos 
disponíveis e do serviço prestado; 

o Análise de procedimentos com recurso a ferramentas estatísticas, com a consequente 
alocação de recursos e tendências futuras; 

o Audição de serviços tendo em consideração a otimização de tarefas; 
o Organização e centralização de documentação, nomeadamente protocolos e legislação 

por área, tendo em consideração a sua validação, prazo de vigência e aplicabilidade. 
 

Gestão da página web e apoio aos espaços do cidadão e às escolas 
 
DATA: Ao longo de 2020        

LOCAL: Baião 
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DESCRIÇÃO: O serviço da modernização administrativa é também responsável pela gestão da 
página Web do município e ainda pelo apoio aos espaços do cidadão e ao parque informático dos 
agrupamentos de escolas do concelho. 
 
OBJETIVOS: Gerir conteúdos da página web do município, apoiar o parque informático das escolas 
de ensino básico do município e mediação informática de apoio os espaços do cidadão, para além 
de toda a colaboração com entidades externas essenciais ao desenvolvimento destas e outras 
atividades. 

 

RESULTADOS: Instalação do Espaço de cidadão da Teixeira e mediação informática dos espaços 

do cidadão de Sta. Marinha do Zêzere e Ancede. Continuação da gestão eficaz da página web do 

município. Gestão do parque informático escolar e apoio técnico, sempre que necessário. 
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20. RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, veio revogar o Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais (POCAL) mas manteve em vigor os pontos 2.0, 3.3 e 8.3.2, relativos, 

respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações orçamentais.  

Permite uniformizar procedimentos e dotar as administrações públicas de um sistema 

orçamental e financeiro mais eficiente e de melhorar a transparência das contas públicas. 

Proporciona também um conjunto de informações úteis para efeitos de tomada de decisões dos 

órgãos de gestão. 

Como foi obrigatória a implementação do SNC-AP no ano de 2020 é, portanto, este o primeiro 

ano em que se vai efetuar a prestação de contas tendo por base o novo referencial contabilístico 

que abrange um sistema de contabilidade orçamental e um sistema de contabilidade financeira. 

Nesse sentido apresentar-se-á uma análise orçamental e financeira das contas do Município de 

Baião no ano de 2020, incluindo-a no contexto dos últimos anos económicos. 

Far-se-á uma abordagem à execução da receita e da despesa na globalidade e por setores de 

atividade, incluindo os investimentos e a sua evolução. 

Na perspetiva financeira apresentar-se-á uma análise ao balanço, à demonstração dos resultados 

por natureza, à demonstração de fluxos de caixa e respetivos indicadores financeiros e 

económicos. 

Inicialmente, descrever-se-ão as atividades mais relevantes e os projetos de investimento levados 

a cabo pelo Município ao longo do ano de 2020, dificilmente percetíveis pela simples análise das 

informações orçamental e/ou financeira. 

Como estratégia de análise recorrer-se-á a quadros que evidenciam o resultado económico e 

financeiro do exercício económico, que se traduz na eficiência dos meios afetos às atividades 

desenvolvidas, visível pelo alcance da eficácia dos objetivos da gestão. A informação anual inserir-
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se-á em séries anuais para que a comparação das variáveis mais significativas da gestão municipal 

possibilitem uma leitura clara e conclusiva. 

FINANÇAS 

 

1- O prazo médio de pagamento aos fornecedores, em 2019 diminuiu para 16 dias. Em 2020, até 

esta data, ainda não foi divulgado pela DGAL este indicador. 

2- Manutenção do serviço de Revisão Legal de Contas que iniciou em 2008 e que tem servido de 

orientador na produção dos relatórios de Conta desde então. 

3- Manutenção de um ambiente favorável ao investimento através da manutenção do não 

lançamento da Derrama – imposto sobre os resultados líquidos anuais das empresas, assim como 

do IMI nos valores mais baixos legalmente previstos. 

4 – De registar a capacidade de adaptação que o orçamento registou num ano de enormes 

desafios em termos da pandemia COVID19, e que introduziu elementos de imprevisibilidade e 

exigência de execução orçamental muito elevados. 

 

O RIGOR NA GESTÃO 

Pautamo-nos por uma política de rigor que tem dado frutos, conforme se pode verificar 
comparando com as dívidas e compromissos assumidos à data de 02-11-2005 e as existentes a 
31-12-2020. 

 

(a) Valor apurado referente a dívidas e 
compromissos até à data da tomada de 

posse (02/11/2005) 
10.701.177,61€ 

(b) Dívida de empréstimos à banca comercial a 
31/12/2020 

3.321.123,68 € 

(c) Dívida de empréstimos ao Estado a 
31/12/2020 

564.936,89 € 

(d) Dívida de Locações financeiras a 31/12/2020 235.629,67 € 

(e) Compromissos ainda não satisfeitos a 
31/12/2020 

3.413.833,57 € 

(f)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e) Total 7.535.523,81 € 
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Da análise deste quadro podemos concluir que temos uma diminuição dos valores em dívida e 

compromissos, em relação a 2005, de cerca de 3 milhões e 166 mil euros e que se traduz numa 

capacidade possível de endividamento inferida elevada. 

De referir que os compromissos ainda não satisfeitos incluem valores ainda não faturados pelas 

empresas/entidades a quem foram adquiridos os serviços/bens, aguardando-se a comunicação 

dos referidos documentos por parte destas entidades. 

 

 

19.1. Análise Orçamental 
 

Pretende-se, com este capítulo, proceder a uma breve síntese dos elementos relativos à execução 

orçamental de 2020, nomeadamente, no que se refere ao comportamento e evolução histórica 

das suas principais variáveis. 
 

19.2. Estrutura do Orçamento 2020 
 

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 14.120.416,82 13.916.759,40 98,56 Correntes 13.207.443,15 10.497.443,27 79,48 

Capital 6.418.133,41 3.037.528,24 47,33 Capital 9.884.709,51 6.593.347,69 66,7 

Outras 2.553.602,43 2.555.622,01 100,08 --- --- ---   

Total Geral 23.092.152,66 19.509.909,65 84,50 Total Geral 23.092.152,66 17.090.790,96 74,01 
Quadro 1: Execução do Orçamento do Ano de 2020. 

 

A receita totalizou 19.509.910 euros, constituída por receitas correntes de 13.916.759 euros, por 

receitas de capital de 3.037.528 euros, resultante de diversas candidaturas efetuadas com 

sucesso a financiamento comunitário e por outras receitas no valor de 2.555.622 euros (onde se 

inclui o saldo orçamental transitado de 2019 no valor de 2.552.429 euros). Conforme se pode 

verificar no quadro anterior a taxa de execução em relação à previsão situou-se nos 84,50 %, o 

que reflete o rigor na previsão orçamental e uma elevada taxa de sucesso na atração de capital 

por via de fundos comunitários. 
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A despesa totalizou 17.090.791 euros, decomposta em 10.497.443 euros de despesas correntes 

e em 6.593.348 euros de despesas de capital. Constata-se também uma taxa de execução que se 

situou nos 74,01% e que permitiu passar com um saldo orçamental, que transita para o ano de 

2021, no valor de 2.419.119 euros. Esse saldo é maioritariamente proveniente de fundos 

comunitários captados e que por questões de tramitação de financiamento (candidatura a BEI, 

p.e.) e concurso não iniciaram no ano de 2020. 

 

19.1.2. Evolução da Execução 0rçamental 
 

Receitas 

2016 2017 2018 2019 2020 

Execução 
Peso 

% 
Execução Peso % Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Correntes 11.509.454 82,58 11.734.803 81,63 11.872.594 83,60 12.411.924 76,60 13.916.759 71,33 

Capital 1.453.684 10,43 1.983.981 13,80 1.687.139 11,88 1.950.785 12,04 3.037.528 15,57 

Outras 974.543 6,99 656.589 4,57 642.467 4,52 1.841.660 11,37 2.555.622 13,10 

Total 
Geral 

13.937.680 100 14.375.373 100 14.202.200 100 16.204.369 100 19.509.910 100 

Despesas 

2016 2017 2018 2019 2020 

Execução 
Peso 

% Execução Peso % Execução 
Peso 

% Execução 
Peso 

% Execução 
Peso 

% 

Correntes 9.498.042 71,47 9.391.244 68,37 9.762.897 78,82 10.450.011 76,55 10.497.443 61,42 

Capital 3.791.278 28,53 4.344.895 31,63 2.622.806 21,18 3.201.929 23,45 6.593.348 38,58 

Total 
Geral 13.289.320 100 13.736.140 100 12.385.703 100 13.651.940 100 17.090.791 100 

 
Quadro 2: Evolução da Execução Global do Orçamento (€) 2016-2020. 
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Pelo Quadro acima afere-se a tendência crescente das receitas correntes nos anos de 2016 a 

2020. Por sua vez, as receitas de capital evidenciam oscilações diretamente relacionadas com a 

comparticipação comunitária nos investimentos por parte da União Europeia e bem como a 

utilização de empréstimos para financiamento de investimentos, uma forma de racionalização 

dos fundos próprios e que permitiu fazer face ao elevado valor de financiamento comunitário 

captado no que respeita à contrapartida nacional. 

Quanto às despesas correntes, constata-se que os valores são sempre inferiores aos da receita 

corrente o que permite manter o princípio do equilíbrio orçamental, refletindo uma gestão 

equilibrada, rigorosa e realista. 

Relativamente ao investimento, e dando continuidade a uma gestão criteriosa, permitiu canalizar 

receita corrente para despesas de investimento, verificando-se que no ano de 2020 o 

investimento foi superior à receita de capital em cerca de 3 milhões, 556 mil euros. 

 

RECEITAS 

 

Receitas 

2016 2017 2018 2019 2020   

Execução 
Peso 
% 

Execução 
Peso 
% 

Execução Peso % Execução 
Peso 
% 

Execução 
Peso 
% 

Correntes 11.509.454 82,58 11.734.803 81,63 11.872.594 83,60 12.411.924 76,60 13.916.759 71,33 

Capital 1.453.684 10,43 1.983.981 13,80 1.687.139 11,88 1.950.785 12,04 3.037.528 15,57 

Outras 974.543 6,99 656.589 4,57 642.467 4,52 1.841.660 11,37 2.555.622 13,10 

Total 
Geral 

13.937.680 100 14.375.373 100 14.202.200 100 16.204.369 100 19.509.910 100 

Quadro 3: Evolução da Execução Orçamental da Receita (€) 2016-2020. 
 

Em 2020, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 19.509.910 euros, montante 
constituído por receitas de natureza corrente – 13.916.759 euros (71,33%), de capital – 3.037.528 
euros (15,57%) e outras (essencialmente a utilização do saldo do ano anterior 2.552.429 euros) 
– 2.555.622 euros (13,10%). 
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DESPESAS 

 

Despesas 

2016 2017 2018 2019 2020 

Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % 

Correntes 9.498.042 71,47 9.391.244 68,37 9.762.897 78,82 10.450.01 76,55 10.497.44 61,42 

Capital 3.791.278 28,53 4.344.895 31,63 2.622.806 21,18 3.201.929 23,45 6.593.348 38,58 

Total 
Geral 

13.289.320 100 13.736.140 100 12.385.703 100 13.651.940 100 17.090.791 100 

Quadro 4: Evolução da Execução Orçamental da Despesa (€) 2016-2020. 
 

Podemos visualizar no Quadro acima apresentado que as despesas correntes têm um peso de 

61,42% na despesa total. Por sua vez, no que se refere às despesas de capital verifica-se um 

acréscimo de investimentos em cerca de 3 milhões, 391 mil euros em relação ao ano anterior. 

 

SALDO ORÇAMENTAL E SALDO DA GERÊNCIA 

Do confronto de Receitas e Despesas realizadas, resultou um saldo orçamental de 2.419.119 

euros e um saldo de operações de tesouraria1 de 1.075.064 euros, o qual transitará para a 

gerência de 2021. 

  

                                                           
1 Nas operações de tesouraria incluem-se as retenções em dinheiro aos empreiteiros como garantia da boa 
execução das empreitadas no valor de 1.035.076 euros 
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19.3. Análise das Receitas 
 

RECEITAS Valor € Peso % 

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) 1.550.400,03 7,95 

Impostos indiretos 229.704,93 1,18 

Taxas, multas e outras penalidades 227.746,17 1,17 

Rendimentos de propriedade 486.800,76 2,50 

Transferências correntes 10.905.416,62 55,90 

Venda de bens e serviços correntes 491.041,96 2,52 

Outras receitas correntes 25.648,93 0,13 

Receitas Correntes 13.916.759,40 71,33 

Venda de bens de investimento 78.553,90 0,40 

Transferências de capital 1.927.406,76 9,88 

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

Passivos financeiros 468.151,96 2,40 

Outras receitas de capital 563.415,62 2,89 

Receitas de Capital 3.037.528,24 15,57 

Reposições não abatidas no orçamento 3.192,58 0,02 

Outras receitas 3.192,58 0,02 

Saldo da Gerência Anterior 2.552.429,43 13,08 

RECEITAS TOTAIS 19.509.909,65 100,00 

 
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 
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situou nos 66% em 2020, uma diminuição de 1,42% relativamente ao ano anterior, que constitui 

um elemento positivo. As receitas próprias cifraram-se nos 32% e a utilização do empréstimo nos 

2%. 

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), a Venda de Bens e Serviços Correntes e os 

Rendimentos de Propriedade. 

 

19.3.1. Receita orçamentada e executada por capítulo 
 

Nos Quadros seguintes pode-se comparar a Receita Prevista com a Receita Cobrada e observar 

os 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 (apesar da 

entrada em vigor do SNC-AP estas regras mantêm-se em vigor) 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.  

 

RECEITA CORRENTE 
 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 768.727,00 52,31 811.274,81 52,33 42.547,81 

Imposto Único de Circulação 365.979,00 24,90 351.979,40 22,70 
-

13.999,60 

Imposto Municipal s/ Transportes (IMT) 334.925,00 22,79 387.145,82 24,97 52.220,82 

Totais 1.469.631,00 100,00 1.550.400,03 100,00 80.769,03 

Quadro 6: Impostos Diretos. 
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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 81 mil euros. 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Energia Eólica 219.724,00 95,46 229.704,93 100,00 9.980,93 

Outros 10.449,00 4,54 0,00 0,00 -10.449,00 

Totais 230.173,00 100,00 229.704,93 100,00 -468,07 

Quadro 7: Impostos Indiretos. 
 
 
Os Impostos Indiretos referem-se essencialmente à cobrança de 2,5% sobre a faturação dos 

parques eólicos instalados no concelho de Baião. 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

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

Loteamentos e Obras 148.618,00 88,35 167.138,10 73,39 18.520,10 

Ocupação da via pública 1.302,00 0,77 1.094,95 0,48 -207,05 

Caça e pesca 5,00 0,00   0,00 -5,00 

Saneamento 5,00 0,00 9,11 0,00 4,11 

Licença sobre o ruído 5,00 0,00 33,30 0,01 28,30 

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

Taxas pela emissão certificado de 
registo 

26,00 0,02 116,25 0,05 90,25 

Publicidade 12,00 0,01   0,00 -12,00 

Cemitérios 2.000,00 1,19 33.927,90 14,90 31.927,90 

Outras 5.864,00 3,49 13.535,89 5,94 7.671,89 

Taxas diversas 5,00 0,00 3.904,38 1,71 3.899,38 
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RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Juros de mora 3.087,00 1,84 2.466,22 1,08 -620,78 

Juros compensatórios 1.810,00 1,08 314,56 0,14 -1.495,44 

Multas e coimas por infrações ao 
código da estrada e restante 
legislação 

1.000,00 0,59   0,00 -1.000,00 

Coimas e penalidades por 
contraordenações 

4.113,00 2,45 5.205,51 2,29 1.092,51 

Multas e penalidades diversas 357,00 0,21   0,00 -357,00 

Totais 168.219,00 100,00 227.746,17 100,00 59.527,17 

Quadro 8: Taxas, Multas e Outras Penalidades. 
 

As licenças e alvarás de loteamentos e obras, a par das taxas relativas a vistorias, plantas 

topográficas e certidões relevam para as Taxas, Multas e Outras Penalidades. Consideram-se 

ainda a concessão de sepulturas no cemitério municipal, bem como licenças e taxas diversas e 

ainda os juros de mora e os juros compensatórios dos impostos diretos e a receita das 

contraordenações. 

Verifica-se um aumento da receita em relação ao previsto em cerca de 60 mil euros. Essa variação 

foi motivada essencialmente pelo acréscimo das rubricas Loteamentos e Obras (19 mil euros) e 

Cemitérios (32 mil euros). De realçar que o cálculo da previsão da receita é com base na média 

da receita cobrada nos últimos 24 meses. 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Juros 5,00 0,00   0,00 -5,00 

Dividendos 16.022,00 3,24 3.490,74 0,72 -12.531,26 

Participações - Adm. Públicas 195,00 0,04   0,00 -195,00 

Rendas - Terrenos 5,00 0,00   0,00 -5,00 

Rendas - EDP 444.494,00 89,79 449.706,91 92,38 5.212,91 

Rendas - Outros 34.318,00 6,93 33.603,11 6,90 -714,89 

Totais 495.039,00 100,00 486.800,76 100,00 -8.238,24 
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Quadro 9: Rendimentos de Propriedade. 
 
 

Os Rendimentos de Propriedade incluem os dividendos da participação do Município nas Águas 

do Douro e Paiva e as rendas de concessão com a EDP.  

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 7.486.952,00 68,50 7.486.952,00 68,65 0,00 

Fundo Social Municipal 552.134,00 5,05 552.134,00 5,06 0,00 

Participação Variável no IRS 291.583,00 2,67 291.583,00 2,67 0,00 

Transferência de competências - Lei 
50/2018 

2.244.220,78 20,53 2.163.082,70 19,83 -81.138,08 

Participação do IVA 112.963,00 1,03 112.962,60 1,04 -0,40 

Outras 30.419,63 0,28 8.937,68 0,08 -21.481,95 

Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - FSE 

40.564,28 0,37   0,00 -40.564,28 

Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - Outras 

600,00 0,01 662,00 0,01 62,00 

Serviços e Fundos Autónomos 170.692,38 1,56 289.102,64 2,65 118.410,26 

Totais 10.930.129,07 100,00 10.905.416,62 100,00 -24.712,45 

Quadro 10: Transferências Correntes. 
 

 

A receita de Transferências Correntes é composta essencialmente pelas Transferências do 

Orçamento do Estado (9.562.406 euros), do Instituto de Gestão Financeira da Educação e da 

Direção Geral dos Estabelecimentos de Ensino (2.170.380 euros), do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (207.660) e do Turismo de Portugal (70.000 euros). 
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RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Venda de Bens 17.656,00 2,13 10.036,36 1,94 -7.619,64 

Serviços 750.361,75 90,71 430.476,55 83,31 -319.885,20 

Rendas 41.872,00 5,06 50.529,05 9,78 8.657,05 

Outras Receitas Correntes 17.336,00 2,10 25.648,93 4,96 8.312,93 

Totais 827.225,75 100,00 516.690,89 100,00 -310.534,86 

Quadro 11: Venda de Bens e Serviços Correntes/Outras receitas Correntes. 
 

1) Da Venda de Bens e Serviços faz parte a receita proveniente das visitas ao mosteiro de Ancede, 

da venda de produtos hortícolas, de artesanato e de livros. 

2) Para a rubrica Serviços releva a receita de Resíduos Sólidos (317.547 euros), Serviços Sociais 

(46.827 euros), Serviços Desportivos (30.752 euros) e Transportes Escolares (17.927 euros). De 

realçar que este decréscimo de cerca de 320 mil euros em Serviços está diretamente relacionado 

com a pandemia Covid-19 que nos assolou no ano de 2020 e obrigou ao encerramento de 

diversos serviços. 

3) A rubrica Rendas é constituída pelas rendas de Edifícios, que inclui a receita de Outros Edifícios 

(49.906 euros) e de Habitações (623 euros). 

4) Releva para Outras Receitas Correntes essencialmente a receita proveniente de compensações 

de seguros de acidentes de trabalho (14.750 euros) e dos estágios PEPAL (7.640 euros). 

 

RECEITA DE CAPITAL 
 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Venda de Bens de 
Investimento 

49.579,00 0,77 78.553,90 2,59 28.974,90 

Transferências de Capital -- 0,00 -- 0,00 -- 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 831.884,00 12,96 831.884,00 27,39 0,00 
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RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Artigo 35º da Lei nº 73/2013 286.891,00 4,47 286.891,00 9,44 0,00 

Projetos cofinanciados 2.824.304,85 44,01 808.631,76 26,62 -2.015.673,09 

Serviços e Fundos Autónomos 2.009,50 0,03   0,00 -2.009,50 

Passivos Financeiros 2.028.262,87 31,60 468.151,96 15,41 -1.560.110,91 

Outras Receitas de Capital 395.202,19 6,16 563.415,62 18,55 168.213,43 

Totais 6.418.133,41 100,00 3.037.528,24 100,00 -3.380.605,17 

Quadro 12: Receita de Capital. 
 

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. 

Verifica-se que a receita arrecadada foi inferior ao previsto em cerca de 3.381 mil euros. Para 

este facto contribuiu essencialmente o atraso na execução de alguns projetos com candidaturas 

a Fundos Comunitários e com recurso a crédito. 

 

19.4. Análise das Despesas 
 

DESPESAS Valor € Peso % 

Despesas com o Pessoal 6.021.703,75 35,23 

Aquisições de Bens e Serviços 3.084.210,24 18,05 

Juros e Outros Encargos 33.351,96 0,20 

Transferências Correntes 1.245.993,14 7,29 

Subsídios --- 0,00 

Outras Despesas Correntes 112.184,18 0,66 

Despesas Correntes 10.497.443,27 61,42 

Aquisição de Bens de Capital 5.357.485,58 31,35 
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DESPESAS Valor € Peso % 

Transferências de Capital 779.507,57 4,56 

Ativos Financeiros 21.743,75 0,13 

Passivos Financeiros 434.610,79 2,54 

Outras Despesas de Capital --- 0,00 

Despesas de Capital 6.593.347,69 38,58 

DESPESAS TOTAIS 17.090.790,96 100,00 

Quadro 13: Estrutura da Despesa. 
 

Verificamos que a maior parcela do orçamento é absorvida pelas Despesas com o Pessoal 

(35,23%), seguida da Aquisição de Bens de Capital (31,35%) e a Aquisição de Bens e Serviços 

(18,05%). De recordar que na Despesa com o Pessoal, se encontra refletida a assunção da gestão 

com o pessoal das escolas no âmbito da transferência de competências. 

 

1) De salientar que na despesa com o pessoal inclui-se o valor de cerca de 1.729.476 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 

– gasolina, gasóleo, gasóleo de aquecimento e lubrificantes (239.780 euros), Alimentação 

(178.533 euros), Matérias-Primas e Subsidiárias (151.711 euros) e Material de Transporte 

(86.770 euros). De referir que em Matérias-Primas e Subsidiárias se incluem materiais para as 

obras por administração direta. 

3) No que se refere a despesas com Aquisições de Serviços destacam-se a Iluminação Pública 

(374.818 euros), os Transportes (373.400 euros), Trabalhos Especializados (294.483 euros), 

Recolha de Resíduos Sólidos – distribuída por duas rubricas- (Aquisição de serviços - 215.222 

euros e Taxa de Gestão de Resíduos (TGR – 79.595 euros), Encargos de Instalações, 

nomeadamente fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água (210.046 euros), 

Conservação de Bens (162.065 euros), Outros Serviços (100.874 euros), Comunicações - 

telemóveis, telefones, internet e correspondência (77.926 euros), Locação de Edifícios (66.808 

euros), Assistência Técnica (61.800 euros), Locação de Outros Bens (47.735 euros), 
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Publicidade (41.194 euros), seguros (40.211 euros) e Estudos, Pareceres, Projetos e 

Consultadoria (38.407 euros). 

4) A rubrica Juros e Outros Encargos refere-se aos juros, comissões e outros encargos financeiros 

dos empréstimos de médio e longo prazo e ainda aos juros dos bens adquiridos por Leasing. 

5) As Transferências Correntes englobam as transferências para Instituições sem Fins lucrativos 

(463.063 euros) referem-se às transferências para as Associações de Solidariedade Social, 

Associações Culturais e Associações Desportivas, à rubrica Famílias (235.684 euros) – 

nomeadamente Programas Ocupacionais e Fundo de Solidariedade, Freguesias (183.700 

euros), Agrupamentos (175.243 euros) e Associações de Municípios (157.698 euros) – 

nomeadamente para a Associação de Municípios do Baixo Tâmega (AMBT), Associação de 

Municípios do Vale do Sousa (AMVS) e Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

(CIMTS). 

6) As despesas incluídas na rubrica Outras Despesas Correntes estão relacionadas com a Taxa de 

Gestão de Resíduos (TGR), as retenções de impostos, restituições e indemnizações a 

munícipes por acidentes de trabalho. 

7) Na Aquisição de Bens de Capital incluem-se as despesas enquadradas na rubrica Viadutos, 

Arruamentos e Obras Complementares, essencialmente arruamentos e outras obras 

complementares (1.466.763 euros), Infraestruturas para Distribuição de Energia Elétrica 

(1.214.460 euros), Edifícios (1.081.214 euros), Terrenos (681.040 euros), Material de 

Transporte (259.439 euros), Instalações Desportivas e Recreativas (198.680) e Equipamento 

e Software Informático (168.220 euros). 

8) As Transferências de Capital são constituídas essencialmente pelas transferências para 

Freguesias (405.295 euros), Instituições sem Fins lucrativos (327.783) e Associações de 

Municípios (29.522 euros). 

9) Os Ativos Financeiros correspondem aos valores pagos ao fundo de apoio Municipal (21.744 

euros). 

10)Em Passivos Financeiros estão contempladas as amortizações pagas dos empréstimos de 

médio e longo prazo (434.611 euros) valores demonstrativos da capacidade de endividamento 

da autarquia e de uma gestão racional da dívida. 
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19.4.1. Despesa Corrente 
 

DESPESA CORRENTE ORÇAMENTADA E EXECUTADA POR CAPÍTULO 
 

DESPESAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Despesas com o Pessoal 6.329.371,13 47,92 6.021.703,75 57,36 -307.667,38 

Aquisições de Bens e Serviços 5.081.249,47 38,47 3.084.210,24 29,38 -1.997.039,23 

Juros e Outros Encargos 55.618,78 0,42 33.351,96 0,32 -22.266,82 

Transferências Correntes 1.586.824,37 12,01 1.245.993,14 11,87 -340.831,23 

Outras Despesas Correntes 154.379,40 1,17 112.184,18 1,07 -42.195,22 

Despesas Correntes 13.207.443,15 100,00 10.497.443,27 100,00 -2.709.999,88 

Quadro 14: Estrutura da Despesa Corrente. 
 

 
Salientamos a Estrutura e a Execução das Despesas Correntes, em que as Despesas com Pessoal 

têm um peso de cerca de 57% no total das despesas correntes, seguidas das despesas com as 

Aquisições de Bens e Serviços (29%). 

No Quadro 14 acima apresentado podemos visualizar a distribuição das despesas correntes por 

capítulos e o contributo de cada um na despesa total.  

 

EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE 
 

No Quadro abaixo apresentado podemos verificar a evolução das despesas correntes nos últimos 

cinco anos. Podemos constatar um acréscimo na despesa corrente total, em relação ao ano de 

2019, que se reflete principalmente nas Despesas com Pessoal (486.427 euros).  

Este aumento está relacionado com a transferência de novas competências na área da educação, 

mais precisamente do Agrupamento de Vale de Ovil (521.948 euros). 
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DESPESAS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução Peso % Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Despesas com 
o Pessoal 

4.694.607 49,43 4.743.588 50,51 4.918.159 50,38 5.535.277 52,97 6.021.704 57,36 

Aquisições de 
Bens e 
Serviços 

3.611.165 38,02 3.467.102 36,92 3.571.643 36,58 3.522.552 33,71 3.084.210 29,38 

Juros e Outros 
Encargos 

32.182 0,34 32.951 0,35 34.656 0,35 37.637 0,36 33.352 0,32 

Transferências 
Correntes 

1.058.064 11,14 1.095.099 11,66 1.113.248 11,40 1.252.930 11,99 1.245.993 11,87 

Subsídios --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 

Outras 
Despesas 
Correntes 

102.024 1,07 52.504 0,56 125.191 1,28 101.615 0,97 112.184 1,07 

TOTAL 9.498.042 100,00 9.391.244 100,00 9.762.897 100,00 10.450.011 100,00 10.497.443 100,00 

Quadro 15: Evolução da Despesa Corrente. 
 

19.4.2. Despesa de Capital 
 

DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTADA E EXECUTADA POR CAPÍTULO 
 

DESPESAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Aquisição de Bens de 
Capital 

8.482.084,92 85,81 5.357.485,58 81,26 -3.124.599,34 

Transferências de Capital 942.604,08 9,54 779.507,57 11,82 -163.096,51 

Ativos Financeiros 21.743,75 0,22 21.743,75 0,33 0,00 

Passivos Financeiros 438.276,76 4,43 434.610,79 6,59 -3.665,97 

 TOTAL 9.884.709,51 100,00 6.593.347,69 100,00 -3.291.361,82 

Quadro 16: Estrutura da Despesa de Capital. 
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Como se pode constatar verifica-se um desvio de cerca de 3 milhões na Aquisição de Bens de 

Capital, rubrica diretamente relacionada com projetos de investimento e que devido ao atraso 

de alguns a execução ficou abaixo do previsto. Esse atraso resulta de processos de tramitação em 

termos de candidatura ao BEI e de revisão de procedimentos de contratação. 

 A rubrica Transferências de Capital inclui, de entre outras, as Transferências para as Freguesias 

(405.295 euros). De referir que as transferências para as Freguesias incluem apenas a parte de 

capital, mas para além dessas existe também a parte corrente no valor de 183.700 euros. 

 

 

EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL 
 

DESPESAS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso % Execução Peso 
% 

Aquisições de 
Bens de 
Capital 

2.714.547 71,60 3.031.150 69,76 1.641.498 62,59 2.292.164 71,59 5.357.486 81,26 

Transferências 
de Capital 

560.323 14,78 632.377 14,55 528.699 20,16 432.818 13,52 779.508 11,82 

Ativos 
Financeiros 

154.716 4,08 256.328 5,90 65.231 2,49 43.488 1,36 21.744 0,33 

Passivos 
Financeiros 

361.692 9,54 363.722 8,37 387.378 14,77 433.460 13,54 434.611 6,59 

Outras 
despesas de 
Capital 

  0,00 61.318 1,41   0,00   0,00   0,00 

TOTAL 3.791.278 100,00 4.344.895 100,00 2.622.806 100,00 3.201.929 100,00 6.593.348 100,00 

Quadro 17: Evolução da Despesa de Capital. 
 

Da análise do Quadro 17 verifica-se um aumento na Aquisição de Bens de Capital, em relação a 

2019, em cerca de 3 milhões, 391 mil euros, relacionado com a comparticipação efetiva de alguns 

projetos, cofinanciados pela União Europeia. 
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19.5. 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 13.277.882 euros, 

os quais se concretizou num volume de execução de 8.647.930 euros.  

Pela análise das Grandes Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2020, constata-se 

ainda uma taxa de execução anual das GOP de 65%, taxa esse que reflete o constrangimento 

verificado na implementação dos projetos e empreitadas cofinanciadas por fundos comunitários. 

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS DESPESAS 

 

No presente ponto, pretende-se espelhar a execução de toda a despesa das Grandes Opções do 

Plano, por funções. Procedeu-se, conforme metodologia apresentada na proposta de Orçamento 

para 2020, à imputação das despesas do PPI e ações Relevantes por funções. 

A classificação funcional das despesas permite obter a informação sobre o esforço financeiro 

desenvolvido pela Autarquia, em diversas áreas de intervenção, associando-os a funções 

predeterminadas para a globalidade das despesas públicas. É possível integrar as Despesas do 

Município de Baião na totalidade das Despesas da Administração pública e assim concorrer para 

o cálculo de agregados macroeconómicos.  
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Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 

Financeira % 
Peso % 

 

1. Funções Gerais 1.892.277,08 1.547.953,33 81,80 17,90  

1.1.0. Serviços Gerais da 
Administração Pública 

1.166.161,48 1.019.770,25 87,45 11,79  

1.1.1. Administração Geral 1.166.161,48 1.019.770,25 87,45 11,79  

1.2.0. Segurança e Ordem Públicas 726.115,60 528.183,08 72,74 6,11  

1.2.1. Proteção Civil e luta contra 
incêndios 

726.115,60 528.183,08 72,74 6,11  

2. Funções Sociais 7.155.875,43 4.009.520,84 56,03 46,36  

2.1.0. Educação 1.210.989,47 651.963,18 53,84 7,54  

2.1.1. Ensino não superior 134.601,98 31.715,30 23,56 0,37  

2.1.2. Serviços auxiliares da educação 1.076.387,49 620.247,88 57,62 7,17  

2.2.0. Saúde 40.059,58 38.684,66 96,57 0,45  

2.2.0. Saúde 3.950,00 3.660,01 92,66 0,04  

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 36.109,58 35.024,65 97,00 0,41  

2.3.0. Segurança e Ações Sociais 835.863,10 703.458,25 84,16 8,13  

2.3.2. Ação Social 835.863,10 703.458,25 84,16 8,13  

2.4.1. Habitação e Serviços Coletivos 6.500,00 0,00 0,00 0,00  

2.4.2. Ordenamento do Território 963.329,10 471.683,18 48,96 5,45  

2.4.3. Saneamento 84.122,79 0,00 0,00 0,00  

2.4.4. Abastecimento de Água 10.141,36 10.141,36 100,00 0,12  

2.4.5. Resíduos Sólidos 374.921,30 352.303,82 93,97 4,07  

2.4.6. Proteção Meio Ambiente e C. 
Natureza 

268.156,91 197.952,35 73,82 2,29  

2.5.0. Serviços Culturais, Recreativos e 
Religiosos 

3.361.791,82 1.583.334,04 47,10 18,31  

2.5.1. Cultura 2.905.995,58 1.353.431,84 46,57 15,65  

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 391.796,24 189.902,20 48,47 2,20  

2.5.3. Outras Atividades Cívicas e 
Religiosas 64.000,00 40.000,00 62,50 0,46  

3. Funções Económicas 3.494.935,24 2.551.228,15 73,00 29,50  

3.1.0. Agricultura, Pecuária, 
Silvicultura, Caça e Pesca 

146.349,29 113.825,50 77,78 1,32  
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Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 

Financeira % 
Peso % 

 

3.2.0. Indústria e Energia 1.722.094,28 1.526.908,82 88,67 17,66  

3.3.0. Transportes e Comunicações 1.442.272,61 827.728,31 57,39 9,57  

3.3.1. Transporte Rodoviários 1.442.272,61 827.728,31 57,39 9,57  

3.4.0. Comércio e Turismo 184.219,06 82.765,52 44,93 0,96  

3.4.1. Mercados e Feiras 112.645,60 53.920,87 47,87 0,62  

3.4.2. Turismo 71.573,46 28.844,65 40,30 0,33  

4. Outras Funções 734.794,13 539.227,21 73,38 6,24  

4.2.0 Transferências entre 
Administrações 

696.325,23 517.196,31 74,28 5,98  

4.3.0. Diversas não especificadas 38.468,90 22.030,90 57,27 0,25  

Total 13.277.881,88 8.647.929,53 65,13 100,00  

Quadro 18: Grandes Opções do Plano 2020. 
 

O Quadro acima desagrega a Despesa Prevista e Executada por funções. Poderá ser constatado 

que a maior parcela foi direcionada para Funções Sociais (46%), e nestas, em especial nas 

atividades relacionadas com os Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos (18%), a Ação Social 

(8%), a Educação (8%) e o Ordenamento do Território (5%). 

Nas Funções Económicas constatamos que o investimento é quase todo direcionado para a 

Indústria e Energia (18%) e Transportes Rodoviários, Acessibilidades (10 %). 

No que se refere às Funções Gerais, estas têm um peso de (18%) e refletem os investimentos em 

Terrenos, Construção de Passeios, Equipamento de Transporte, Equipamento e Software 

Informático, Transferências para os Bombeiros, Fundo de Apoio Municipal 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 e Associações de 

Municípios (6 %).  

De recordar que o ano de 2020 foi especialmente desafiante no que respeita à pandemia 

COVID19, tendo o orçamento vindo a adaptar-se às necessidades dos munícipes e aos 

imperativos legais, entretanto publicados. 

 

19.6. Análise da Dívida Direta do Município 
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19.6.1. Evolução do Stock da Dívida de Médio e Longo Prazo 
 

O recurso ao crédito constitui uma medida de política económica autorizada e regulada por lei e 

aplicada pelos municípios para alcançar os níveis de investimento considerados desejados e 

aprovados por deliberação das respetivas Assembleias Municipais. O município tem recorrido ao 

crédito para fazer face a obras de grande envergadura e por outro lado para poder aceder a 

candidaturas de Fundos Comunitários. 

Designação 2016 2017 2018 2019 2020 

Empréstimos Bancários 3.759.762,42 3.996.040,04 4.029.194,51 3.852.519,40 3.886.060,57 

Locações financeiras     315.801,00 261.674,11 235.629,67 

Fornecedores  1.324.487,99 577.114,73 668.035,48 365.355,52 (1) 491.047,01 
(1) – Inclui o montante de 265.000,00 referente ao terreno sito em Fazenda, Campelo, adquirido em 22/12/2020 por 665.000,00. 

Quadro 19: Evolução do Stock da Dívida à Banca e a Fornecedores. 
 
Apesar do forte investimento feito em termos de apresentação de candidaturas e captação de 

financiamento comunitário, no qual o município recorreu à banca por forma a garantir a 

componente nacional, sem descurar os investimentos previstos, os valores ao longo do período 

retratado no Quadro 19 mantiveram-se em linha, resultando num acréscimo residual. A 

prioridade tem sido dada ao equilíbrio entre o endividamento e as necessidades efetivas em 

garantir o maior número possível de projetos cofinanciados, desde que integrados na estratégia 

prevista pelo executivo em termos de investimento comunitário. 

O saldo em dívida aos Fornecedores no valor de 491.047,01 euros prende-se essencialmente com 

faturas de fornecedores referentes a 2020, mas que deram entrada nos serviços do Município já 

em 2021. 

19.7. Capacidade de endividamento  
 

APURAMENTO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL 
 

Média Receita Corrente 3 anos (Cobrança Líquida) 11.971.128,00 
150% Limite Dívida Total 17.956.692,00 

Nota: Lei 73/2013, artigo 52.º, n.º 1 "A dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo as 

entidades previstas no art.º 54, 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 2020 

(1) Limite da dívida total artigo 52º nº1, da lei 73/2013 17.956.692,00 
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(2) Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 01-01-2020 5.459.984,26 

   

(3) 
SM + AM + SEL + entidades participadas 75.921,18 

(4)=(2)+(3) Dívida total 5.535.905,44 

   
(5) Dívidas não orçamentais e capital excecionado 1.087.967,59 

   
(6) FAM 21.743,75 

   
(7)=(4)-(5)-(6) Excluindo dívidas não orçamentais, capital excecionado e FAM (b) 4.426.194,10 

   
(8)=(1)-(7) Margem endividamento total para 2020 13.530.497,90 

   
(9)=(8 x 20%) Margem da dívida utilizável em 01-01-2020 (c) 2.706.099,58 

   
DÍVIDA TOTAL NO FIM DO ANO 2020 

(10) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais e FAM em 31-
12-2020 5.939.348,61 

   

(11) 
 SM + AM + SEL + entidades participadas 1)        2.988,23 

(12)=(10)+(11) Dívida total 5.942.336,84 

   
(13) Dívidas não orçamentais e capital excecionado 1.473.318,73 

   
(14) FAM 0,00 

   
(15) = (12)-
(13)-(14) Excluindo dívidas não orçamentais, capital excecionado e FAM 4.469.018,11 

   
(16)=(1)-(15) Margem 13.487.673,89 

   
(21) = [(9) -
((15)-(7))] Margem da dívida disponível em 31-12-2020 2.663.275,57 

   
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." 

 
1) Foi utilizado o último valor comunicado e que se refere ao 3.º trimestre de 2020. 



 

 WWW.CM-BAIAO.PT 104 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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N.º  de 
registo

Data Contratado Utilizado
Dívida em 1 de 

janeiro
Dívida em 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 Benef iciação 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

358.528,79

N.º  de 
registo

Data Contratado Utilizado
Dívida em 1 de 

janeiro
Dívida em 31 de 

dezembro

9015005622191 - CGD 30-04-2016 16-05-2016 20 4 16 165/2016 42593 Intempéries, reparaçãode estradas 2.000.000,00 1.220.532,74 1.130.122,98 1.062.315,64 61.026,64

00004800122 22-09-2018 17-01-2019 15 1 14 798/2019 27-06-2019 Centro Cívico de Eiriz 27.122,04 27.122,04 27.122,04 27.122,04 1.808,14

00011600152 22-09-2018 17-01-2019 15 1 15 799/2019 27-06-2019 Circuito Pedonal da Albufeira 26.946,81 26.946,81 26.946,81 26.946,81 1.796,45

da Pala

00023700155 22-09-2018 17-01-2019 15 1 14 800/2019 27-06-2019 Requalif icação dos acessos 43.836,30 43.836,30 29.224,20 43.836,30 2.922,42

 pedonais ao centro de Santa

 Marinha do Zêzere

Incêndios 22-09-2018 26-07-2019 5 1 4 Isento Execução de redes secundárias 173.491,88 173.491,88 173.491,88 173.491,88 34.698,38

de faixas de combustível

00008200265 24-11-2018 28-05-2019 15 0 15 713/2020 21-05-2020 Rede de percursos pedonais 26.087,14 17.391,42 0,00 17.391,42 1.159,43

cicláveis - Albufeira da Pala

00025304346 23-02-2019 26-07-2019 15 0 15 716/2020 21-05-2020 Reconstrução e alteração de 246.134,45 82.044,82 0,00 82.044,82 5.469,65

edifício municipal (Biblioteca/Museu)

00002804418 27-04-2019 08-08-2019 11 0 11 715/2020 21-05-2020 Implementação de medidas de 18.472,64 12.315,10 0,00 12.315,10 1.119,55

eficiência energética no Bairro

Francisco Sá Carneiro - Habitações

10, 15 e 21

00025604415 27-04-2019 08-08-2019 15 0 15 714/2020 21-05-2020 Reabilitação do edifício da 251.904,26 83.968,09 0,00 83.968,09 5.597,87

Escola da Avenida

00010504416 27-04-2019 08-08-2019 15 0 15 719/2020 21-05-2020 Rede de percursos pedonais  - 97.820,43 97.820,43 0,00 97.820,43 6.521,36

Rua de Camões/Campo de Futebol

710 - CA 28-08-2019 09-04-2020 20 0 20 710/2020 07-07-2020 Diversos investimentos 1.650.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 8.000,00

130.119,89

488.648,69

Amortização 
Média 

Data da 
aprovação 

pela AM

Data de 
contratação do 

empréstimo

Prazo do 
contrato

Anos 
decorridos

Subtotal de amortizações médias calculadas após 01/01/2014

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2013Anos 
remanesce

ntes
Finalidade do empréstimo

EMPRÉSTIMOS EXISTENTES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO RFALEI - 01/01/2014 (art. 83º do RFALEI)

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS A PARTIR DE  01/01/2014 (art. 83º do RFALEI)

Subtotal de amortizações médias calculadas até à data de 01/01/2014

Caracterização do empréstimo
Data da 

aprovação 
pela AM

Data de 
contratação do 

empréstimo

Prazo do 
contrato

Anos 
decorridos

Anos 
remanesce

ntes

Caracterização do empréstimo

Total de amortizações médias (calculadas até 01/01/2014 e após 01/01/2014)

Este mapa visa demonstrar o apuramento das amortizações médias para efeito da verificação do cumprimento da regra de equilíbrio orçamental definida no artigo 40.º do Regime financeiro das 
autarquias locais (RFALEI) e que é apresentado no quadro seguinte.

Visto do TC

Finalidade do empréstimo

Capital Capital em dívida em 2020
Amortização 

Média 
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19.7.1. Equilíbrio orçamental  
 

 

Receita Execução Despesa Execução 
Poupança 
Corrente 

Corrente cobrada 
bruta 13.990.201,53 

Corrente paga 10.497.443,27 

3.004.109,57 
Amortizações 

médias 488.648,69 

Total 10.986.091,96 

Quadro 21: Verificação do Equilíbrio Corrente de 2020. 

Conforme se pode verificar no quadro acima apresentado, para além de manter o equilíbrio 

corrente, conseguimos uma poupança corrente de 3.004.110 euros que alocámos a despesas de 

investimento. 

 

19.7.2. Indicadores orçamentais 
 

Indicadores orçamentais 2020 2019 

Receita     
Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) /Receitas correntes 11,14 12,31 
Impostos indiretos/Receitas correntes 1,65 2,32 
Transferências correntes / Receitas correntes 78,36 75,33 
Transferências de capital/Receitas de capital 63,45 80,54 
Passivos financeiros/Receitas de capital 15,41 13,16 
Receitas correntes/Receitas totais 71,33 76,60 
Receitas de capital/Receitas totais 15,57 12,04 
Despesa     
Pessoal/Despesas correntes 57,36 52,97 
Aquisição de bens e serviços/Despesas correntes 29,38 33,71 
Transferências correntes / Despesas correntes 11,87 11,99 
Aquisição de bens de investimento/Despesas de capital 81,26 71,59 
Transferências de capital/Despesas de capital 11,82 13,52 
Passivos financeiros/Despesas de capital 2,54 3,18 
Despesas correntes/Despesas totais 61,42 76,55 
Despesas de capital/Despesas totais 38,58 23,45 
Capacidade financeira     
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Indicadores orçamentais 2020 2019 

Receitas próprias [(Receitas totais - transferências e 
passivos)] /Receitas totais 31,82 31,02 

Transferências correntes e de capital/Receitas totais 65,78 67,39 
Passivos financeiros/Receitas totais 2,40 1,58 
RECEITAS TOTAIS 19.509.909,65 16.204.369,21 

DESPESAS TOTAIS 17.090.790,96 13.651.939,78 
Prazo médio de pagamentos 16   16 

Quadro 22: Indicadores orçamentais 

 

19.8. Análise Financeira 
 

 A análise financeira tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, que permite 

registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho 

financeiro e os fluxos de caixa de uma determinada entidade. 

As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade na base 

do acréscimo, de acordo com a estrutura conceptual e as normas de contabilidade pública do 

SNC-AP. A base do acréscimo significa que as transações e outros acontecimentos são 

reconhecidos quando ocorrem e não apenas quando é recebido ou pago dinheiro ou seu 

equivalente, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem, à 

semelhança do que já acontecia no POCAL. 

Esta análise será completada pelo Anexo às Demonstrações Financeiras. 

 

19.8.1. Balanço 
 

A análise da posição financeira tem por suporte o Balanço, que também faz parte da prestação 

de contas, e apresenta os ativos, passivos e o património líquido do Município. 

Como é o primeiro ano da aplicação do SNC-AP não é possível fazer a evolução e comparação 

com o ano anterior, no entanto, em termos gerais, constata-se que o total do ativo em 2020 

ascende a 66.851.614 euros (em 2019 – 66.179.829 euros), um aumento de 671.785 euros. 

No que concerne ao Património Líquido (58.634.175) e apesar do resultado líquido negativo 

registou-se um aumento 10.415.578 euros em relação a 2019 (48.218.597 euros). 

Relativamente ao Passivo verificou-se uma diminuição de 9.743.792 euros (2020 – 8.217.439 

euros e 2019 - 17.961.231 euros). 
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19.8.2. Demonstração de resultados por natureza 
 

O desempenho financeiro é demonstrado através da demonstração de resultados que faz parte 

da prestação de contas e que nos dão a informação sobre os rendimentos, os gastos e o resultado 

líquido do período. 

Conforme se pode constatar na Demonstração de Resultados verifica-se um resultado líquido 

negativo de 268.562 euros. 

 

19.8.3. Demonstração das alterações no património Líquido 
 

Este mapa faz parte da prestação de contas e evidencia as alterações ao património líquido do 

Município de Baião. 

 

19.8.4. Demonstração dos fluxos de caixa 
 

Esta informação permite aos utilizadores das demonstrações financeiras saber a origem e o uso 

dos recursos financeiros e tal como os outros documentos faz parte da prestação de contas. 

 

19.8.5. Indicadores Económico-Financeiros 
 

PRAZO MÉDIO DOS PAGAMENTOS 

O prazo médio de pagamento aos fornecedores em 2020, até à presente data, ainda não foi 

divulgado pela DGAL (de referir que em 2019 foi de 16 dias). 

 

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: Património Líquido/Ativo Líquido 

Verifica-se então que no ano de 2020 se situou nos 88% e no ano 2019 ficou em 73%. 

Quer isto dizer que o recurso a crédito de terceiros diminuiu 15%. 
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19.9. Aplicação do resultado líquido do exercício  
 

 

De salientar que para o resultado líquido negativo concorreu, comparativamente com o ano 

anterior, designadamente, o acréscimo das depreciações decorrente da atribuição das vidas úteis 

mais reduzidas aos bens imóveis e outras construções, assim como a diminuição dos rendimentos 

pelo facto de alguns equipamentos geradores de receita terem estado encerrados. 

 

A aplicação do Resultado Líquido do Exercício é aprovada pelo órgão executivo mediante 

proposta fundamentada do órgão executivo. 

Propõe-se transferir o resultado líquido negativo de 2020, no montante de 268.562,82 euros para 

Resultados Transitados. 
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