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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 2021, 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. PROTEÇÃO CIVIL, SEGURANÇA E DEFESA DA FLORESTA  
 

Pandemia Covid-19 

 

LOCAL: Baião 

DATA: todo o ano. 

 

DESCRIÇÃO: Resposta à Pandemia Covid-19 no Concelho. 

OBJETIVOS: 

• Coordenação e Articulação Institucional; 

• Planeamento Operacional e Organização da Resposta; 

• Informação Pública e Sensibilização da População; 

• Apoio Logístico e de Sustentação às Operações; 

 

RESULTADOS:  

• Realização de 23 reuniões da CMPC - Comissão Municipal de Proteção Civil (composição 

alargada ou Subcomissão para a Covid-19) e do CCOM - Centro de Coordenação 

Operacional Municipal com analise a evolução da pandemia, decisão estratégias de 

atuação e operacionalização da resposta;   

• Realização de 2 reuniões com os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia (articulação 

da realização de transporte para a vacinação - 898 transportes realizados em 2021); 

• Participação em 11 reuniões entre o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto 

e os Serviços Municipais de Proteção Civil do Distrito, para análise e gestão integrada da 

resposta à pandemia; 

• Articulação diária com a Autoridade de Saúde de Baião, Bombeiros, GNR, Seg. Social, 

Associação Empresarial, Agrupamentos de Escolas, IPSS e Paróquias; 

• Ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Baião e consequente 

ativação das Estruturas de Natureza Política e Operacional correspondentes – CMPC e 

CCOM; 

• Gestão das Infraestruturas de Apoio de Retaguarda (para Surtos em Lares); 
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• Elaboração, apoio à elaboração/aperfeiçoamento e à implementação de vários de Planos 

de Contingência (para espaços/iniciativas da Câmara Municipal, Estruturas Residenciais 

para Idosos (Lares) e de outras valências de IPSS, Escolas, entre outros; 

• Vistorias periódicas a ERPI/Centros de Dia/Jardins de Infância, com Autoridade de Saúde 

e Segurança Social para monitorização e apoio continuo à implementação de Planos de 

Contingência; 

• Conceção e implementação de estratégia de comunicação com mensagens de prevenção 

e de informação aos Cidadãos Baionenses através dos canais da Câmara Municipal, de 

vídeos e outros meios digitais, na imprensa e rádios regionais, em cartazes (Outdoors) e 

em veículos com recurso a carros com sistema de som. 

• Tratamento de dados e difusão semanal de Pontos de Situação sobre a situação da 

Pandemia no Concelho e evolução do processo de vacinação; 

• 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 e na implementação de 

Regras e Orientações para as Eleições Presidenciais e Eleições Autárquicas; 

• Gestão permanente de Reserva Estratégica de Equipamentos de Proteção Individual;  

• Conceção, implementação e gestão diária de Centro de Vacinação Covid-19 junto ao 

Centro de Saúde e no Pavilhão Multiusos (31680 vacinas ministradas em 2021); 

 

 

Presença e resposta a incêndios rurais 

 

LOCAL: Baião 

DATA: 2021 

DESCRIÇÃO: Implementação de ações de prevenção e resposta a incêndios rurais. 

OBJETIVOS: Implementação das ações previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta.  

 

RESULTADOS:  

• Aprovação e envio ao ICNF, para parecer vinculativo do PMDFCI – Plano Municipal de 

Defesa da Floresta 2021-2030; 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 8 
 

 

• Elaboração e aprovação do POM – Plano Operacional Municipal 2021 com planeamento 

das ações de vigilância e deteção, 1ª intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-

incêndio; 

• Gestão estratégica de combustíveis com a implementação de 116,4 hectares de faixas de 

gestão de combustíveis (faixas adjacentes à rede viária e de proteção às Zonas 

Industriais); 

• Acompanhamento da execução de 39,6 hectares da rede primária de faixas de gestão de 

combustíveis e mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis (Planos de Fogo 

Controlado da Aboboreira, Marão e Castelo de Matos) com recurso à técnica de fogo 

controlado e gestão mecânica;   

• Beneficiação de 72,3 quilómetros de rede viária florestal; 

• Beneficiação de pontos de água mistos (para utilização terreste e aérea); 

• Implementação do Projeto “Patrulha Baião” – Vigilância Florestal com participação de 23 

jovens do Concelho. 

 

 

Combate à Vespa velutina (asiática) 

 

LOCAL: Baião 

DATA: 2021 

DESCRIÇÃO: Operacionalização das ações de Combate com extermínio de ninhos, de acordo com 

o Plano Nacional de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina. 

OBJETIVOS: Receção de comunicações, tratamento de informação com georreferenciação das 

localizações e transmissão de informação às equipas para eliminação de ninhos de Vespa velutina 

(asiática). 

RESULTADOS: Eliminação de 429 ninho de Vespa velutina (asiática) no ano de 2021. 

 

3. EDUCAÇÃO 
 

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

do EB 
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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 o fornecimento deste 

serviço, para o ano letivo 2021/2022, à 

exceção do 2º e 3º ciclo do Agrupamento de 

Escolas Sudeste de Baião, em que a gestão do 

refeitório é de administração direta, efetuada 

pela Direção do Agrupamento de Escolas com 

competência delegada pelo Município. 

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; 2. 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 21 de janeiro de 2021, a partir do qual, devido à 

pandemia provocada pelo COVID 19, as aulas presenciais foram interrompidas, sendo retomadas: 

15 de março de 2021, o Pré-escolar e 1.º Ciclo; 2.º e 3.º Ciclos a 5 de abril de 2021, e 19 de abril 

de 2021, o secundário. No período de interrupção, e até julho de 2021, foi prestado serviço às 

crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo do ensino básico cujos pais e encarregados de 

educação estavam na linha da frente ou em serviços essenciais.  

No que diz respeito à Educação Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico, no ano de 2021 foram 

servidas pela empresa 128 340 refeições, com um custo de 256.285,04€. A que acresce as 64.357 
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refeições confecionadas na ACRSCD e no CECAJUVI, que tiveram um custo de 32.023,89€. Entre 

janeiro e julho 95% das crianças (educação pré-escolar) e alunos (587 em 641 crianças e alunos 

matriculados do 1º ciclo do Ensino Básico) usufruíram deste serviço, e de setembro a dezembro 

97% (568 em 588 crianças e alunos matriculados).  

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 12% de janeiro a junho e 31% de setembro 

a dezembro. Registe-se o esforço dos Agrupamentos de Escolas em elaborarem horários para que 

os alunos tivessem aulas maioritariamente no período da manhã ou no período da tarde, tendo 

em consideração as diretrizes da DGS e os Planos de Contingência dos Agrupamentos de Escolas, 

daí termos uma baixa percentagem dos alunos destes ciclos de ensino a usufruir do serviço de 

refeições escolares.  

 

 

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: Sendo que o ano civil não corresponde aos alunos letivos, o serviço de transportes 

escolares está contido em dois Planos de Transporte (PTE). O PTE para o ano letivo de 2020/2021, 

obteve o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, realizado a 30 de julho de 2020 

e aprovado em sede de reunião de Câmara Municipal, em 26 de agosto de 2020. O PTE para o 

ano letivo de 2021/2022, mereceu o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação em 

02 de agosto de 2021, tendo sido aprovado pela Câmara Municipal na reunião de 11 de agosto 

de 2021.  

O PTE relativo a 2020/2021 previa a realização de 69 circuitos, sendo que o PTE para o ano letivo 

de 2021/2022 o número de circuitos era de 66 circuitos.  
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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 -, por táxis e viaturas das Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários de Baião e Santa Marinha do Zêzere. O Município dispõe e 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, umas – 12 - são 

propriedade do Município e foram 

cedidas às Juntas de Freguesia através de um Protocolo de Cedência, outras – 2- são pertença 

das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e uma é da própria Junta de Freguesia.  

OBJETIVOS: De acordo com os números 1 e 2 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de 

janeiro, o PTE “visa assegurar a igualmente de oportunidade de acesso à educação pré-escolar e 

à educação escolar, incluindo os alunos abrangidos por medidas adicionais no âmbito da 

educação inclusiva” e “conjuga e complementa a rede de transportes públicos e outros planos de 

transporte em vigor na respetiva área de abrangência”. 

 

RESULTADOS: Em 2021, diariamente, garantiu-se transporte a 314 alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, dos 501 matriculados, que corresponde a 62,7% dos alunos, e representou um 

investimento de 172.731,95€ (cento e setenta e dois mil, setecentos e trinta e um euros e 

noventa e cinco cêntimos) e um custo, por aluno, de 550,10€ (quinhentos e cinquenta euros e 

dez cêntimos). 

Relativamente aos alunos do ensino básico (2º e 3º Ciclo) e ensino secundário foi garantido 

transporte a 694 alunos, dos 991 alunos matriculados, 70% dos alunos que frequenta estes níveis 

de ensino, correspondendo um investimento de 340.790,00€ (trezentos e quarenta mil, 
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setecentos e noventa euros), com um custo por aluno de 491,05€ (quatrocentos e noventa e um 

euros e cinco cêntimos). 

Com os alunos com Necessidades Educativas Especiais, abrangendo 15 alunos transportados em 

ambulância e táxi, representam um investimento de 84.868,09€. 

O serviço foi interrompido em 21 de janeiro de 2021, a partir do qual, devido à pandemia 

provocada pelo COVID 19, as aulas presenciais foram interrompidas, sendo retomadas: 15 de 

março de 2021, o Pré-escolar e 1.º Ciclo; 2.º e 3.º Ciclos a 5 de abril de 2021, e 19 de abril de 

2021, o secundário. 

 

Empreendedorismo e Cidadania “As Aventuras do Gaspar” 

DATA: 2021 

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

 

DESCRIÇÃO: Realização de: 1. Oficinas de Formação – Capacitação dos Professores Titulares de 

Turma (3º ano) – com a duração de 30 horas (Formação Creditada); 2. Coaching para Professores; 

3. Sessões de mentoria com alunos do 3º ano; 4. Conferência “Parentalidade Positiva – Estratégias 

e Dicas poderosas para gerir as emoções quotidianas”.  

OBJETIVOS: Com esta atividade pretendeu-se: potenciar a criação de uma cultura 

empreendedora, promover o espírito de iniciativa, de cooperação e criatividade, explorar 

competências pessoais e sociais para um perfil empreendedor, partilhar experiências e ideias e 

facilitar um maior contacto com o mundo real. 

 

RESULTADOS: Participaram os alunos do 3º ano de escolaridade – 114 alunos – dos 

Agrupamentos de Escolas criaram jogos didáticos, versando a temática da cultura e tradições de 

Baião, cuja apresentação ocorreu a 28 de maio. 

Realização de um Webinar “Parentalidade + Positiva” – Estratégias e dicas poderosas para gerir 

as emoções quotidianas”, no dia 09 de junho, sendo palestrante Ana Mineiro. 
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Revisão da Carta Educativa 

 

DATA: 2021 

LOCAL: Baião  

 

DESCRIÇÃO: A Educação é dos 

eixos prioritários de investimento 

do Município de Baião, visando 

dotar as Escolas do Concelho com 

as condições necessárias à 

prestação de um ensino de 

qualidade que garanta os direitos 

de acesso e de sucesso educativo a todas as crianças e alunos.  

A Carta Educativa, em conformidade com o que dispõe o art. 5.º do Decreto-Lei 21/2019, de 30 

de janeiro, «é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento prospetivo de 

edifícios e equipamentos educativos a localizar no município, de acordo com as ofertas de 

educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos 

recursos educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada 

município». 

A Carta Educativa anterior foi aprovada em 2006. Assim, dando cumprimento ao n.º 3 do art.º 15 

do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, o Município procedeu à Revisão da Carta Educativa 

no decurso do ano letivo 2020/2021. O processo de revisão contou com o envolvimento e 

participação de diversos agentes da comunidade educativa, sendo solicitada a mobilização das 

instituições educativas e entidades da sociedade civil para fornecimento de dados e conteúdos 

essenciais à elaboração do diagnóstico da população escolar e do contexto socioeconómico do 

concelho. 

 

OBJETIVOS: Promover políticas públicas de racionalidade e transparência na administração 

educacional; assegurar mecanismos de eficácia na monitorização/avaliação da Carta Educativa 

enquanto instrumento dinâmico de apoio à tomada de decisão informada; estabelecer parcerias 

de cooperação com os diversos atores da comunidade educativa e da sociedade civil. 
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RESULTADOS: O Município de Baião, baseado num estudo sociodemográfico e da população 

escolar, apresenta propostas de reordenamento dos equipamentos educativos, numa visão 

prospetiva da população escolar, principalmente ao nível do pré-escolar e primeiro ciclo. 

O documento de Revisão da Carta Educativa foi apresentado ao Conselho Municipal de Educação 

(02/08/2021), Ministério da Educação/DGEstE (23/08/2021), Câmara Municipal (23/08/2021) e 

Assembleia Municipal (11/09/2021), colhendo, por unanimidade, parecer favorável e aprovação 

dos respetivos órgãos.  

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

DATA: 2021    

LOCAL: Escolas Básicas do 1.º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas 

 

DESCRIÇÃO: As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), dinamizadas no 1.º ciclo do 

ensino básico são gratuitas, de frequência facultativa, e de natureza eminentemente lúdica, 

formativa e cultural, que surge no âmbito da Escola a Tempo Inteiro como medida de apoio 

à família e estratégia de promoção do sucesso escolar. 

O Município de Baião ofereceu, durante o ano de 2021, as seguintes AEC: 

• Inglês 

• Hora do Conto 

• Atividade Física e Desportiva 

• Programação e Robótica/Literacia Digital  

• Expressão Artística 

• Expressão Musical 

Estas atividades foram propostas pelos Conselhos Pedagógicos dos Agrupamentos de Escolas 

e aprovadas pelos respetivos Conselhos Gerais. Os Agrupamentos de Escolas asseguram a 

supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AEC, tendo em vista garantir 

a sua qualidade e a articulação com as atividades curriculares. Complementarmente, o 

Município de Baião elaborou um Guião Pedagógico que distribuiu pelos professores e 

técnicos de AEC, indicando caminhos de trabalho colaborativo em torno da riqueza literária, 
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cultural e turística de Baião. A experiência de implementação das AEC no Concelho de Baião 

demonstra a necessidade de articulação entre a entidade promotora, as entidades parceiras 

e os Agrupamentos de Escolas, sendo um inegável contributo para a formação integral dos 

nossos alunos e uma relevante medida de apoio às famílias. 

 

OBJETIVOS: desenvolver atividades lúdicas, formativas e culturais que promovam uma 

educação holística, a formação integral e o sucesso escolar de todos os alunos. 

 

RESULTADOS: 

O Município de Baião ofereceu AEC a 503 alunos, de janeiro a julho, e 458 alunos, de setembro a 

dezembro de 2021, tendo obtido feedback positivo por parte dos diferentes atores educativos 

envolvidos no desenvolvimento das AEC. Investimento no valor de 42.139,40€.  

 

Outras Atividades 

 

ATIVIDADE LOCAL OBJETIVOS / FUNDAMENTAÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO PARTICIPANTES 

Participação nas 

Reuniões do Conselho 

Municipal de 

Educação 

Auditório Celeste 

Ribeiro (Escola 

Básica e 

Secundária de 

Baião) 

Ordem de trabalhos: Período Antes da ordem do dia. 2. 

Leitura e Aprovação da ata da reunião anterior. 3. Balanço 

do Ano Letivo de 2020/2021. Apresentação dos Relatórios 

de Monitorização do Projeto Educativo Concelhio e Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. 4. 

Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 

2021/2022 – Discussão e Parecer. 5. Revisão da Carta 

Educativa – Discussão e Parecer.  6. Outros assuntos 

Membros 

Conselheiros 

Participação nas 

Reuniões dos 

Conselhos Gerais dos 

Agrupamentos de 

Escolas 

Escolas Sede de 

Agrupamento de 

Escolas 

O Decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho, no seu artigo 11º 

determina que “O Conselho Geral é o órgão de direção 

estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade da escola, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa (..)”. 

Membros 

Conselheiros 

Reuniões com os SPO 

e Gabinetes de Ação 

Social dos AE 

Sala de reuniões 

da Escola Básica e 

Secundária de 

Objetivo: Preparação e Coordenação das atividades 

desenvolvidas no âmbito do PIICIE e PEC 

Operacionalização: realizadas 6 reuniões, 4 presenciais e 2 

Psicólogas 

Assistentes Sociais 

Coordenador Setor da 
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Baião por videoconferência Educação 

Terapia Assistida por 

Animais 

(PEC) 

Centro Escolar de 

Campelo 

Este tipo de terapia complementa outros tratamentos e 

intervenções, e os seus benefícios são já amplamente 

reconhecidos. As crianças ficam mais motivadas e 

disponíveis para as atividades, que promovem a regulação 

das emoções e a estimulação cognitiva, assim como ajudam 

a coordenação motora, através de ações lúdicas, 

motivacionais e educativas. A presença dos animais, que 

funcionam como um elo entre o terapeuta e a criança, 

proporciona sensações de calma e descontração, 

diminuindo o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea, ao 

mesmo tempo que estimula a interação social e os níveis de 

atenção. 

Estabelecido Protocolo com a Associação Portuguesa para 

Intervenção com Animais de Ajuda Social (ANIMAS). Foram 

realizadas 26 sessões, às 4ª feiras. 

Alunos da Unidade 

Especializada de Ensino 

Estruturado do AE Vale 

de Ovil 

Técnicos da UEE do AE 

Técnica da Associação 

ANIMAS 

Regime da Fruta 
Escolar 

e Leite Escolar – Isabel 
Rocha 

 
Decreto-Lei nº 

21/2019, de 30 de 
janeiro 

Escolas do ensino 
básico e Jardins-

de-infância 

Objetivo:  Contribuir para a promoção de hábitos de 
consumo de alimentos benéficos para a saúde das 
populações mais jovens e para redução dos custos sociais e 
económicos associados a regimes alimentares menos 
saudáveis. 

Operacionalização: Distribuição de fruta duas vezes por 
semana, às 3ª e 5ª feiras. Leite escolar é distribuído todos os 
dias: o leite branco, distribuído duas vezes por semana, às 
3ª e 5ª feiras; o leite achocolatado, nos restantes dias da 
semana. 

Usufruem deste programa 588 crianças e alunos, da 
educação pré-escolar e do 1º Ciclo, com um investimento 
total de 12.216,16€. 

Crianças do pré-escolar 
e alunos do 1º Ciclo 

Plano Integrado e 

Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar 

(PIICIE) 

Rastreio Pré-Escolar 

(DICAS – Diversidade, 

Inclusão, 

Complexidade, 

Autonomia e 

Solidariedade) 

Jardins de 

Infância (rede 

pública e rede 

solidária) 

Objetivos: 1. Rastrear as aptidões e competências 

adquiridas, necessárias para a aprendizagem; 

Operacionalização: Consiste no rastreio às crianças de 5 

anos que frequentam o pré-escolar. Das 96 crianças a 

frequentar os Jardins de Infância, foram rastreadas 82, isto 

é, 85%. As restantes 12 não foram rastreadas, crianças (2) 

que os EE não autorizaram, crianças (7) que não 

compareceram ao jardim de infância/escola e crianças (4) 

que não entregaram o consentimento e criança (1) que foi 

rastreada no ano letivo anterior. 

Crianças do pré-escolar 

Psicóloga do PIICIE. 
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Plano Integrado e 

Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar 

(PIICIE) 

Orientação Vocacional 

 

Agrupamentos de 

Escolas 

Objetivo: capacitar os alunos para a melhor tomada de 

decisão relacionada com o percurso escolar / académico 

e/ou carreira profissional. Operacionalização: Aplicação dos 

testes psicotécnicos, divulgação da oferta formativa e 

explicação do Sistema Educativo Português. 

173 alunos dos 3 AE 

Psicólogos do SPO dos 

AE 

Plano Integrado e 

Inovador de Combate 

ao Insucesso Escolar 

(PIICIE) 

Aprendiz por Um Dia 

WEBINAR 

Objetivos: Acompanhar um profissional no desenvolvimento 

das suas funções diárias, e participar nas suas tarefas 

quotidianas do seu trabalho; 2. Permitir aos jovens um 

contato com o mundo real do trabalho numa área que vá de 

encontro às suas preferências e expectativas; 3. Prevenir o 

abandono e saída precoce da escola, incentivando à 

progressão dos estudos, designadamente, para a conclusão 

da escolaridade obrigatória e, por fim, 4. Concretizar o 

verdadeiro conceito de escola do futuro, orientada em 

consonância com as oportunidades de emprego e as suas 

ofertas formativas, por si disponibilizadas, em áreas de 

interesse que, muitas vezes, são esquecidas e até 

menosprezadas por falta de informação 

Operacionalização: os alunos responderam a um 

questionário online assinalando as suas preferências 

profissionais. Após os resultados, em parceria com o CLDS 

4G e o Município de Baião, foram realizados vídeos e 

convidados profissionais com base nas preferências dos 

alunos. Assim, através dos vídeos (6) os alunos visualizaram 

a “Mostra Qualifica/empresarial”, assim como esclareceram 

as suas dúvidas de forma a facilitar a sua tomada de decisão. 

173 alunos dos 3 AE 

Psicólogos do SPO dos 

AE 

Programa Eco –

Escolas (PEC) 

 

Agrupamentos 

Escolas 

Objetivos: 1. Melhorar o desempenho ambiental das 

Escolas; 2. Contribuir para a alteração de comportamentos 

e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes 

gerações; 3. Reconhecer e promover o trabalho 

desenvolvidos pelas Escolas; e, por fim, 4. Criar hábitos de 

participação e de cidadania. 

Operacionalização:  a) Participação nos Conselhos Eco 

Escolas dos AE; b) Comparticipação no valor da inscrição no 

programa. 

Alunos dos 

Agrupamentos de 

Escolas de todos os 

níveis de ensino 

(Clubes Eco Escolas) 

Ensino à distância 
Agrupamentos de 
Escolas de Baião 

Operacionalização: o Município cedeu computadores e 
tablets (equipamentos adquiridos em 2020) e acessos à 

100 Alunos 

Direções dos AE 
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a) Aquisição ligações à 
internet 

b) Entrega de 
materiais escolares 

internet, para que os alunos com maiores carências 
económicas pudessem usufruir do ensino à distância. 

Em 2021 só houve necessidade de adquirir os acessos à 
internet (85) num investimento aproximado de 4.000€. 

Complementarmente, o Município procedeu à entrega de 
fichas de trabalho aos alunos da Educação Inclusiva (15), em 
parceria com as Juntas de Freguesia de Gestaçô, Valadares, 
Santa Marinha do Zêzere, Viariz e União de Freguesias de 
Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas. 

Setor da Educação 

Juntas de Freguesia 

Serviço de Transporte 
Escolar | Exames 
Nacionais e Aulas 

Presenciais – Alunos 
do Ensino Secundário 

– 11º e 12º ano 

Agrupamentos de 
Escolas 

Operacionalização: Transporte dos alunos do 11º e 12º ano 
para os exames nacionais e aulas presenciais realizado pelo 
Município e juntas de freguesia (Santa Marinha do Zêzere, 
Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Teixeira e 
Teixeiró, Ancede e Ribadouro, Gôve, Gestaçô e Viariz). 

50 alunos do ensino 
secundário regular e 

profissional | Setor dos 
Transportes do 

Município | Juntas de 
Freguesia 

Hipoterapia – Unidade 
de Autismo 

- PEC 

Centro Hípico de 
Baião 

Objetivos: 1. Promover a melhoria do desenvolvimento 
motor e psicossocial aos alunos da Educação Inclusiva, 
através da equitação terapêutica; 2. Desenvolver a 
autoconfiança e a autoestima; 3. Estimular a capacidade de 
concentração e de atenção; 4. Assegurar os direitos das 
pessoas com necessidades especiais; 5. Melhorar o 
equilíbrio corporal, a autonomia, a postura, a coordenação, 
o desenvolvimento motor, o tónus muscular e o bem-estar. 

Operacionalização: o Município assegura o transporte dos 
alunos da UEE do AE Vale de Ovil, à 6ª feira, e suporta o custo 
do transporte dos alunos do AE Eiriz, à 4ª feira, que é 
realizado pela JF do Gôve. 

Alunos da Inclusão 
Inclusiva | AE Vale de 
Ovil – 12 alunos | AE 

Eiriz – 5 alunos 

Técnicos dos AE 

Técnicos do CH de Baião 

Canoagem 

- PIICIE | Desporto 
Federado | PEC 

Cais da Ermida – 
Santa Marinha do 
Zêzere e Cais da 
Pala - Ribadouro 

Objetivos: 1. Promover a prática desportiva; 2. Melhorar a 
aptidão física geral e a saúde; 3. Aprender diferentes 
requisitos técnicos necessários à prática da modalidade; 4. 
Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, confiança 
e responsabilidade; 5. Desenvolver a cooperação entre os 
jovens, e 6. Dar a conhecer os diferentes contextos em que 
a modalidade pode ser vivenciada, seja como atividade de 
lazer, recreação, turismo ou competição. 

Operacionalização: o Município assegura o transporte dos 
alunos, todas as 4ªfeiras, para o local dos treinos. Participam 
alunos de todos os ciclos de ensino dos AE Vale de Ovil e AE 
Sudeste de Baião, tendo sido registadas 2488 presenças, 
assim distribuídas: 1636 – atividade regular e .852 – 
atividade pontual. 

 

Alunos dos AE de Vale 
de Ovil e do Sudeste de 

Baião; 

Professores Luís Geada, 
António José Miranda, 

Cristina Carvalho, e João 
Gomes 
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Foi estabelecido um Protocolo tripartido – Câmara 
Municipal, Agrupamento de Escolas Vale de Ovil e Clube 
Náutico de Ribadouro 

Rota do Românico 

(PEC) 

Igreja de 
Valadares e 
Mosteiro de 

Santo André de 
Ancede 

Destinatários: alunos do 4º ano de escolaridade (Ano Letivo 
de 2020/2021). A atividade decorreu em dois momentos: 
em contexto de sala de aula e visita a um monumento da 
Rota do Românico, a saber: Mosteiro de Santo André de 
Ancede (Centro Escolar de Eiriz) e Igreja de Valadares 
(Centros Escolares de Campelo, Santa Cruz do Douro, 
Carvalhais – Gestaçô e Santa Marinha do Zêzere). 

156 alunos 

Técnicos da Rota do 
Românico 

Professores Titulares 

Igreja de 
Valadares 

Destinatários: alunos do 4º ano de escolaridade (Ano Letivo 
de 2021/2022). A atividade decorreu em dois momentos: 
em contexto de sala de aula e visita a um monumento da 
Rota do Românico, a saber: Igreja de Valadares (Centros 
Escolares de Campelo, Eiriz, Santa Cruz do Douro, Carvalhais 
– Gestaçô e Santa Marinha do Zêzere). 

Alunos do 4º ano (Total 
de alunos) 

Professores titulares de 
Turma e Técnicos da 
Rota do Românico 

Programação e 
Robótica – PIICIE 

Centros Escolares 

Objetivos: 1. Proporcionar aos alunos a oportunidade de 
contatar com tecnologias e linguagens de programação uma 
realidade intangível para parte de população; 2. Motivar as 
crianças para a escola e para a aprendizagem; 3. 
Proporcionar desafios aos alunos que permitam desenvolver 
a sua criatividade e a oportunidade de construir os seus 
próprios conhecimentos; 4. Fomentar o desenvolvimento de 
valores, atitudes e estratégias de resiliência; e, por fim, usar 
problemas que fomentem o desenvolvimento do raciocínio 
lógico. 

Alunos do 1º Ciclo; 

Professores de 
Informática; 

Professores titulares de 
turma. 

Música – PIICIE 
Centros Escolares 

e Jardins de 
Infância 

Objetivos: 1. Elevar o nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas (resistência feral, velocidade 
de reação, flexibilidade; controlo de postura, ritmo e 
agilidade); 2. Cooperar com os colgas nos jogos de 
exercícios, compreendendo e aplicando as regras 
combinadas na turma, bem como os princípios de 
cordialidade e respeito na relação com os colegas e o 
professor; e, por fim, Participar, com empenho, no 
aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de 
atividades, procurando realizar as ações adequadas com 
correção e oportunidade. 

Operacionalização: distribuídos instrumentos musicais para 
os Centros Escolares e Jardins de Infância. 

Alunos do 1º Ciclo 

Professores de Música 

Professores titulares de 
turma; 

Professores das AEC 

Experimenta Ciências 
– PIICIE 

Centros Escolares 
Objetivos: 1. Fomentar o gosto pelas ciências; 2. 
Desenvolver o trabalho colaborativo; 3. Desenvolver a 
compreensão de conceitos; 4. Impulsionar a 

Alunos do 1º Ciclo; 
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experimentação e observação de fenómenos do quotidiano, 
facilmente explicáveis em termos científicos; 5. Desenvolver 
o pensamento crítico e criativo dos alunos; 6. Fomentar a 
observação e a descrição; 7. Desenvolver o espírito científico 
dos alunos e o gosto pela investigação; e, por fim, 8. 
Aumentar os níveis de literacia científica dos alunos. 

Operacionalização: trabalho colaborativo entre os 
professores de ciências e os professores titulares de turma. 

Profs. de Ciências e 
Físico-Química; 

Professores titulares de 
turma 

FÉRIAS DE VERÃO 21 

Centro Escolar de 
Campelo, Eiriz e 

Sudeste de 
Jardim de 

Infância do 
Prenhô 

Objetivos: apoiar as famílias na ocupação temporária dos 
seus educandos e proporcionar às crianças e jovens férias 
divertidas e ativas, que permitam a prática desportiva e 
fomentem o convívio e a socialização 

Destinatários: crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo do 
ensino básico. 

Atividades: Canoagem, Atividades Aquáticas, Padle, Terapia 
Assistida por Animais, visitas à Fundação Eça de Queiroz, 
Mosteiro de Ancede, Bombeiros Voluntário de Santa 
Marinha do Zêzere e de Baião e à Biblioteca, Centro Hípico. 

Participantes: AE Eiriz (8 crianças do pré-escolar e 7 alunos 
do 1º ciclo do ensino básico); AE Sudeste de Baião (15 
crianças do pré-escolar e 12 alunos do 1º ciclo do ensino 
básico); AE Ovil (18 crianças do pré-escolar e 20 alunos do 
1º ciclo do ensino básico). 

41 crianças da educação 
pré-escolar e 39 alunos 

do 1º ciclo | 

Técnicos da Autarquia, 
da Rota do Românico e 

da Resinorte | 

Pessoal Não Docente | 

Bombeiros Voluntários 
de Baião e de Santa  
Marinha do Zêzere | 

ESCRITA CRIATIVA 

Livro “900 Anos do 
Convento de Ancede” 

- PIICIE 

Agrupamentos de 
Escolas 

Objetivos: 1. Desenvolver as capacidades expressivas e 2. 
Estimular a criatividade dos alunos através da prática de 
escrita de textos. 

 

Operacionalização: Realização de oficinas de escrita nas 
turmas envolvidas no projeto (4º e 6º anos). 

Entrega de um exemplar a cada um dos professores e alunos 
participantes no projeto, bem como às bibliotecas escolares. 

285 Alunos do 4º e 6º 
anos; 

Vereador da Educação – 
Dr. Pinho Silva; 

Docentes – Professores 
Titulares de Turma e da 
disciplina de Português; 

Diretores dos AE, Dra. 
Manuela Miranda, Dr. 

Carlos Alberto e Dr. José 
de Matos; 

Escritor, Dr. João 
Manuel Ribeiro 

A Terra Treme 

PEC 

Agrupamentos de 
Escolas 

Objetivos: 1. Alertar e sensibilizar a população escolar sobre 
como agir antes, durante e depois da ocorrência de um 
sismo; 2. Exercitar os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, 

Crianças do Pré-Escolar; 
alunos do 1º ciclo ao 
ensino secundário | 

Docentes; 
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AGUARDAR, como a resposta mais adequada para nossa 
proteção em caso de sismo; 

Operacionalização: Clubes da Proteção Civil dos 
Agrupamentos de Escolas 

Coordenadores dos 
Clubes da Proteção Civil 
| Pessoal Não Docente 

Violentómetro 

PEC 

Agrupamentos de 
Escolas 

Objetivos: 1. Consciencializar e sensibilizar os adolescentes 
e jovens, relativamente à violência nas relações 
interpessoais e às suas dinâmicas de funcionamento; 2. 
Promover a aquisição e o desenvolvimento de competências 
de deteção de comportamentos considerados naturais no 
quotidiano e na sociedade mas que são, na verdade, 
agressões pessoais com impacto e, muitas vezes, o início de 
um processo de escalada para agressões mais graves; e, por 
fim, 3. Implementar soluções de resposta a reagir quando 
essas agressões ocorrem. 

Operacionalização: implementação, através de sessões, do 
programa pelos técnicos do PIICIE e SPO, em contexto de 
sala de aula. 

AE Sudeste de Baião: 
alunos do 7º ano (53 

participantes) 

|AE Eiriz: alunos do 9º 
ano (58 participantes) 

|AE Ovil: alunos do 8º 
ano (59 participantes) 
||Técnicos do PIICIE, 
SPO e GAF || UTAD 

Educar para a 
Felicidade – 

@Rotinas no E@D 

PEC 

Agrupamentos de 
Escolas 

Alguns (5) conselhos para o confinamento: definir regras e 
rotinas, manter bons hábitos de sono, ter uma alimentação 
saudável, fazer coisas de que gostamos (ouvir música, 
brincar, conversar, etc.) e estar atentos às emoções, entre 
outras dicas. 

Elaboração de um vídeo, e publicação nas redes sociais do 
Município 

Técnicos do GAAF/ SPO 
dos AE e PIICIE (CIM TS), 

Alunos dos AE; 

Dra. Licínia Carneiro 

Educar para a 
Felicidade - 

“@ Dia Mundial da 
Atividade Física” PEC 

Agrupamentos de 
Escolas 

A importância da atividade física. 

Elaboração de um vídeo, e publicação nas redes sociais do 
Município 

Técnicos do GAAF/ SPO 
dos AE e PIICIE (CIM TS), 

Alunos dos AE; 

Dra. Liliana Castro 

Educar para a 
Felicidade - “Dia 

Mundial da Dança” 

PEC 

Agrupamentos de 
Escolas 

Objetivos: celebrar a dança como arte e mostrar a sua 
universalidade, independentemente das barreiras políticas, 
culturais e éticas; promover esta arte que é vista como 
linguagem universal, promotora de ideais como a liberdade 
de expressão e a igualdade de direitos. 

Operacionalização: elaboração e publicação do vídeo nas 
redes sociais “Nunca Desistam dos Vossos Sonhos” 

Técnicos do GAAF/ SPO 
dos AE e PIICIE (CIM TS), 

Alunos dos AE; 

Dra. Sílvia Costa 

Comemoração do Dia 

Mundial da Criança e 

do Meio Ambiente 

Agrupamentos de 
Escolas e Rede 

Solidária da 

Objetivos: 1. Comemorar o Dia Mundial da Criança, 
relevando a Declaração dos Direitos da Criança, aprovada 
pelas Nações Unidas, em novembro de 1959; 2. Criar na 
comunidade escolar uma postura crítica e ativa em relação 

Técnicos do GAAF/ SPO 
dos AE e PIICIE (CIM TS), 
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PEC Educação Pré-
Escolar 

aos problemas ambientais, assinalando ações positivas de 
proteção e preservação do ambiente. 

Operacionalização: as crianças da educação pré-escolar da 
rede pública e da rede solidária (319 crianças) receberam 
balões e frasquinhos de bolas de sabão, com animação dos 
recreios. Aos alunos do 1º ciclo do ensino básico (503 
alunos) foi oferecido um baralho de cartas com as 52 formas 
de ajudar o Planeta. 

Crianças da Educação 
Pré-Escolar e alunos do 

1º Ciclo 

Comemoração do 
Natal – 

PEC 

 

Objetivos: celebrar a época natalícia e fomentar o gosto pela 
leitura; 

Os livros eram acompanhados por uma mensagem de Natal.  
As crianças da Educação do pré-escolar receberam o livro 
infantojuvenil “Onde está o bolo?”. Os alunos do primeiro 
ciclo receberam “Massinhas” (1º ano), “A Máquina 
Infernal, (2º ano), “O Rapaz do espelho”, (3º ano) e “É tudo 
primos e primas”, (4º ano). Investimento: 3.421,50€ 

309 Crianças da 
educação pré-escolar 
(rede solidária e rede 

pública) e 458 alunos do 
1º Ciclo 

Requalificação dos 
Jardins de Infância de 

Lordelo – Ancede e 
Barroncal – Valadares 
e das Escolas Sede de 
Agrupamento de Eiriz 
e do Sudeste de Baião 

Jardim de 
Infância de 
Lordelo – 
Ancede; 

Jardim de 
Infância de 
Barroncal – 
Valadares e 

Escola 

Objetivos: modernizar e melhorar as condições de 
segurança e saúde nas instalações dos equipamentos 
Escolares. 

Investimento: remoção do amianto dos jardins de infância 
importou em 46 mil euros e as obras de requalificação das 
Escolas Sede de Agrupamento de Eiriz e de Santa Marinha 
do Zêzere, orçou em 467.419,43€ e 390.079,19€, 
respetivamente. 

 

Navegação segura na 
internet 

Agrupamento de 
Escolas Vale de 

Ovil 

Objetivos: Sensibilizar, alertar e informar os mais jovens para 
a utilização segura da internet e para os perigos que lhe 
estão associados. 

Operacionalização: Foram realizadas três sessões através da 
plataforma “Zoom”. O tema principal será “Cyberbulling”, 
sendo o sub-tema “Sexting”. 

Parceria com o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude e o Centro Internet Segura. 

Alunos do Ensino 
Secundário; 

Professores de EMRC; 

Técnicos do Instituto do 
Desporto e da 

Juventude e do Centro 
Internet Segura 

Formação em Suporte 
Básico de Vida (SUB) e 

Desfibrilhação 
Automática Externa 

(DAE) 

Agrupamento de 
Escolas Vale de 

Ovil 

Objetivos: Aquisição de competências para realização de 

manobras de suporte básico de vida (SBV) com utilização de 

um desfibrilhador automático externo (DAE), numa vítima 

em paragem cardiorrespiratória. 

Formação ministrada pelo INEM, com a participação de 3 

Assistentes Operacionais e 3 Professores. 

Pessoal Docente e Não 
Docente do AEVO; 

INEM 
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4. ASSUNTOS SOCIAIS 
 

Gabinete de Apoio à Família - GAF 

 

DATA: 2021         

LOCAL: Baião   

 

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 das seguintes valências: Apoio Social e Apoio Jurídico. Estas Valências, por sua vez, 

possuem como recursos de Apoio Programas devidamente regulamentados. 

  

OBJETIVOS: Contribuir para a promoção da (re) inserção social e consequentemente da 

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. 

 

RESULTADOS: 

VALÊNCIA PROGRAMAS/RESPOSTAS DE APOIO EM CURSO 
Nº PROCESSOS 

/SOLICITAÇÕES 
€ GASTO 

Apoio 

Social 

Linha Amiga 18 305,39€ 

Fundo Social de Baião 80 28. 753,10 

Via Verde Família: 213  

• Ação Social Escolar, 2  

• Adesão a Tarifários Sociais e Especiais no Abastecimento 

Água, 
45 

5.272,93 € 

tarifários sociais-

bonificação 

• Centro de Recursos do GAF Cedência de 

Equipamento/Mobiliário Doméstico 
8  



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 27 
 

 

• Centro de Recursos do GAF -Cedência de equipamento 

médico 
3  

• Loja Social, 47  

• Encaminhamento e Integração em RSI, 6  

• Encaminhamento e Integração em Programas Alimentares 4  

• Outros Domínios diversos,dos quais se inclui medidas 

extraordinárias âmbito COVID – Cabazes alimentares 
98 8.986,89€ 

Total VALÊNCIA DE APOIO SOCIAL 311  

 

 

VALÊNCIA PROGRAMAS/RESPOSTAS EM CURSO NÚMERO PROCESSOS 

Encaminhamento Jurídico Informação e Orientação 20 

 

 

 

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

VALÊNCIAS DESFECHO DAS SOLICITAÇÕES TOTAL 

APOIADAS ARQUIVADAS PENDENTES 2020 

Apoio Social 224 60 27 311 

Encaminhamento Jurídico 20 0 0 20 

TOTAL 244 60 27 331 

 

 

Fluxo Processual da Valência de APOIO SOCIAL, por Programa Apoio: 

VALÊNCIA APOIO SOCIAL TIPO PROGRAMA 
FLUXO SOLICITAÇÕES E DESFECHO 

TOTAL 
EFETUADAS SATISFEITAS ARQUIVADAS PENDENTES 

Programa “Linha Amiga” 18 12 0 6 18 

Programa “Fundo Social de Baião” 80 33 37 10 80 

Programa “Via Verde Família”: 213 179 23 11 213 

Total 311 224 60 27 311 
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Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica 

 

DATA: 2021         

LOCAL: Baião  

 

DESCRIÇÃO: Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica de Baião entrou em 

funcionamento em maio de 2021. A criação desta estrutura de atendimento especializado às 

vítimas de violência doméstica insere- se no âmbito da operação “Rede Intermunicipal e Integrada 

de Apoio À Vítima – RIIAV do Tâmega e Sousa”. Este apoio, que é gratuito e confidencial, pode 

ser prestado independentemente do concelho de residência da vítima ou da pessoa que o 

procure. Para o efeito, a estrutura de atendimento dispõe de uma equipa técnica multidisciplinar, 

devidamente habilitados e certificados como Técnicos de Apoio À Vítima (TAV) e em Avaliação e 

Gestão de Risco. Funciona de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e 

as 17h00, podendo outro horário ser adequado e acordado com as vítimas, através de contacto 

telefónico, de forma a possibilitar a conciliação com a sua vida profissional, pessoal e familiar. 

Baião desde maio de 2021 passou a integrar a Rede Nacional  

de Apoio à vítima de violência doméstica, obedecendo aos mesmos protocolos de atuação 

(formulários próprios, reporte dos atendimentos em plataforma, registo do Gabinete em 

Plataforma gestão Vagas emergência social) e sujeitos a supervisão institucional e técnica por 

parte da CIG, nos seguintes domínios: 

 

• A verificação da conformidade dos procedimentos adotados com as orientações técnicas 

nacionais, comunitárias ou europeias sobre a prevenção da violência doméstica, 

proteção e assistência das suas vítimas e a sua articulação com as políticas públicas; 

• A monitorização do trabalho das equipas dos Gabinetes quanto aos modelos de 

intervenção e práticas de atuação e à formação, informação e atualização das 

competências técnico-científicas das pessoas que as integram; 

• A verificação da conformidade com os requisitos mínimos de intervenção no âmbito da 

violência doméstica e violência de género estabelecidos pela CIG, tendo em vista a 
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uniformização, formalização e melhoramento das práticas e procedimentos a 

desenvolver no âmbito da violência doméstica. 

 

 

OBJETIVOS: Estas estruturas municipais destinam-se a atender as vítimas de violência doméstica 

e todas as outras pessoas que procurem apoio neste âmbito, assegurando-lhes diversos tipos de 

apoio e encaminhamento, gratuito e confidencial” na área social, psicológica e jurídica. O 

Gabinete tem a responsabilidade acrescida de executar as orientações e os protocolos de atuação 

em vigor na já referida Rede Nacional de Apoio à vítima de violência doméstica, obedecendo aos 

mesmos protocolos de atuação (formulários próprios, reporte dos atendimentos em plataforma, 

registo do Gabinete em Plataforma gestão Vagas emergência social, promoção das competências 

técnico-científicas dos colaboradores que integram o Gabinete,) e ficando sujeitos a supervisão 

institucional e técnica por parte da CIG. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

GABINETE APOIO 

VÍTIMA BAIÃO 

FLUXO SOLICITAÇÕES E DESFECHO 

ATENDIMENTOS 

PRESENCIAIS 

ATENDIMENTOS 

TELEFÓNICOS 

ENCAMINHAMENTOS 

MP OPC 
CASAS ACOLHIMENTO 

EMERGÊNCIA/CASAS ABRIGO 
OUTRA 

Atendimentos e 

Encaminhamentos 
22 54 

4 6 2 3 

Total 76 

      

GABINETE APOIO 

VÍTIMA BAIÃO 

FORMAÇÃO DE AGENTES QUALIFICADOS NA ÁREA DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU PREVENÇÃO DA VITIMIZAÇÃO 

OU REVITIMIZAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DOS REFERENCIAIS 

DE FORMAÇÃO DEFINIDOS PELA COMISSÃO PARA A 

CIDADANIA E 

WORKSHOPS TÉCNICOS 

DEFINIDOS NO ÂMBITO DA “REDE 

INTERMUNICIPAL E INTEGRADA 

DE APOIO À VÍTIMA – RIIAV DO 

TÂMEGA E SOUSA 
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IGUALDADE DE GÉNERO 

Capacitação 

Especializada da 

Equipa Técnica 

do Gabinete ( 3 

colaboradores do 

setor– 2021 

REFERENCIAL DE 

FORMAÇÃO (Ref. 4 – 

Técnico de Apoio À 

Vítima TAV (Art.º 2.º da 

Lei n.º 112/2009, de 16 

de setembro, na 

redação dada pela Lei 

n.º 24/2017, de 24 de 

maio 

Data Conclusão: 14-01- 

2021 

REFERENCIAL DE FORMAÇÃO 

(Ref. 17 – AGRVD- Avaliação e 

Gestão de Risco de Violência 

Doméstica 

Data Conclusão: 22-06-2021 

Workshops Temáticos e 

formativos no âmbito da RIIAV: 

1- Violência Doméstica: Questões 

Jurídicas e Legais- 1-10-2021 – 

Felgueiras 

2º Violência Doméstica e 

Pandemia – 3-11-2021 – Cinfães 

3º Violência Doméstica: Técnicas 

de Intervenção (Role Play) 

Total Horas 

Formação 
90 horas. 30 Horas 10h 

 

 

Atribuição de Apoios às IPSS e Equiparadas 

 

ENTIDADES /SERVIÇO 2021 

Sta Casa da Misericórdia de Baião 
 

6.818,00 € 

Centro Social de Santa cruz Douro 
 

4.700,00 € 

Centro Social e paroquial Santa Marinha Zêzere 
 

3.742,26 € 

ADEGRIL 
 

1.300,00 € 
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CECAJUVI 
 

11.988,15 € 

OBER 
 

26.950,00 € 

Bombeiros V. Santa Marinha Zêzere 
 

65.000,00 € 

Bombeiros V. Baião 
 

65.000,00 € 

Total 
 

185.498,41 € 

 

 

 

 

1º Direito – Programa de apoio ao acesso à habitação 

 

 

DESCRIÇÃO: A ELH é um instrumento que define a estratégia de intervenção em matéria de 

política de habitação. 

A ELH deve ter por base um diagnóstico das carências existentes relativamente ao acesso à 

habitação, dos recursos e das dinâmicas de transformação das áreas a que se referem, de forma 

a definir as metas e os objetivos a atingir no período da sua vigência, especificar as soluções 

habitacionais a desenvolver e a sua priorização. Deve ainda articular os objetivos e as ações a 

desenvolver em matéria de política de habitação com as outras políticas setoriais, 

nomeadamente, as políticas urbanas, sociais, de emprego, educação, saúde, transportes, entre 

outras. 

 

OBJETIVOS: A apresentação prévia, por parte do município, da ELH é obrigatória no caso do apoio 

a conceder ao abrigo do 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que visa a 

promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas 

e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação 

adequada. 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 32 
 

 

 

RESULTADOS: 

ATIVIDADES / AÇÕES DATA 

Conclusão do documento da ELH. Submissão e Aprovação do Documento da Estratégia 

Local de Habitação aos órgãos municipais (Câmara Municipal e Assembleia Municipal) 

Março, abril e 

maio 

Inserção da Estratégia Local de Habitação na Plataforma 1º Direito – Portal da 

Habitação 
Julho 

Analise Técnica do IHRU e consequentes ajustamentos na Plataforma IHRU Agosto 

Parecer Final da Concordância da Estratégia Local de Habitação e notificação ao município 

do parecer de concordância 
16 setembro 

Assinatura e homologação do Acordo de Colaboração Financeira entre município e 

IHRU/Tutela Habitação 
16 novembro 

 

Dinamização dos Centros de Relação Comunitária 

 

DATA: julho a dezembro 

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. 

São dinamizadas pela parceria entre a Câmara Municipal de Baião e as Junta de Freguesia de 

freguesia. 

 

OBJETIVOS: Promoção de atividades regulares promotoras de um envelhecimento ativo e 

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

mais exposto. 

 

RESULTADOS: 
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Nota: O CRC de Viariz Reabriu em setembro 2021 e o de Tresouras em julho de 2021 (fruto da 

pandemia esteve encerrado nos restantes períodos do ano) 

ATIVIDADE LOCALIZAÇÃO 

ENTIDADES ENVOLVIDAS NO 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, 

DESDE 6 SETEMBRO 2018 

UTENTES A 

FREQUENTAR 

ATIVIDADES 

ORDINÁRIAS 

REALIZADAS 

ATIVIDADES 

EXTRAORDINÁRIAS 

REALIZADAS 

Dinamização 

dos Centros 

de Relação 

Comunitária 

Viariz 
Câmara Municipal de Baião 

Junta de Freguesia de Viariz 

10 17 3 

Tresouras 

Câmara Municipal de Baião 

União de Freguesias de Loivos 

da Ribeira e Tresouras 

 

 

Transferência de Competências na área da Saúde 

 

DATA: 2021 

LOCAL: Baião  

 

DESCRIÇÃO: O Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro - Concretiza a transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da saúde. 

São transferidas para os municípios as seguintes competências: a) De participação no 

planeamento, gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação 

de cuidados de saúde primários, nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção; 

b) De gestão, manutenção e conservação de equipamentos afetos aos cuidados de saúde 

primários; c) De gestão dos trabalhadores, inseridos na carreira de assistente operacional, das 

unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde que integram o Serviço Nacional de 

Saúde; d) De gestão dos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos Agrupamentos 

de Centros de Saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde; e) De reforço a parcerias 

estratégicas com o Serviço Nacional de Saúde nos programas de prevenção da doença, com 

especial incidência na promoção de estilos de vida saudáveis e de envelhecimento ativo. 
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O auto de transferência contempla as seguintes matérias: a) Identificação dos recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros associados ao desempenho das competências transferidas para os 

municípios; b) Definição dos instrumentos financeiros utilizáveis; c) Níveis de prestação dos 

serviços relativamente às competências transferidas, nomeadamente no que se refere à gestão 

e conservação das instalações e equipamentos 

 

OBJETIVOS: Operacionalizar e monitorizar o auto de transferência e a execução das competências 

transferidas, mediante o instrumento de “Plano de Ações para a Implementação da Transferência 

de Competências em matéria de Saúde” criado e aprovado pelo município. 

 

RESULTADOS: 

ATIVIDADES REALIZADAS AÇÕES DATAS 

AUTO DE TRANSFERÊNCIA Assinatura do Auto 29-12-2020 

ESTRATÉGIA MUNICIPAL 

SAÚDE (EMS) 
Elaboração da Estratégia Municipal Saúde (EMS) Janeiro a 30 maio 

APROVAÇÃO da EMS PELOS 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Submissão e Aprovação EMS pelos órgãos 

municipais 

08-06-2021(Câmara 

Municipal) 

19-06-2021 (Assembleia 

Municipal) 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

Elaboração de proposta de regimento 24/05/2021 

Aprovação, pela Câmara Municipal, do regimento 28/05/2021 

Aprovação, pela Assembleia Municipal, do 

regimento 
18/06/2021 

COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E 

MONITORIZAÇÃO 

Elaboração de proposta de regulamento interno da 

comissão de acompanhamento e monitorização. 
29/07/2021 

Marcação da primeira reunião da comissão de 

acompanhamento e monitorização. (1ª reunião 

trimestral) 

26/08/2021 

Aprovação da proposta de regulamento interno da 

comissão de acompanhamento e monitorização. 
26/08/2021 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 35 
 

 

Elaboração de proposta do balanço anual da 

comissão de acompanhamento e monitorização 

(relatório). 

26-08-2021 

Aprovação do balanço anual da comissão de 

acompanhamento e monitorização (relatório). 
26-08-2021 

 

 

Eventos de Convívio e Animação Social junto das pessoas de idade maior 

 

DATA: 2021 

LOCAL: Baião  

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. 

 

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 a que este grupo populacional, 

muitas vezes, se vê confrontado. 

 

RESULTADOS: O Passeio Sénior, a Festa Natal Sénior e iniciativa Viver Baião 2021, devido ao 

estado pandémico, foram canceladas, sendo substituída por uma Iniciativa designada por 

“Miminho Social” pessoas com idades igual ou superior a 60 anos. 

 

ATIVIDADE NÚMERO DE PARTICIPANTES/NÚCLEOS 

FAMILIARES 

VALOR GASTO 

“Miminho de Natal 2021” (entrega de Bolo rei e 

Garrafa de Vinho) 
3.758 34.020,42€ 
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Inclusão e Responsabilidade Social 

 

DATA: 2021 

LOCAL: Baião  

 

DESCRIÇÃO: Promoção e participação em iniciativas que procuram monitorar o isolamento social 

dos mais frágeis e contribuir para a melhoria do seu conforto e qualidade de vida, em parceria 

com entidades do setor social público, privado e solidário. 

 

OBJETIVOS: Prevenir, proteger e minorar as situações de isolamento social a que grupos 

populacionais específicos, muitas vezes, se vêm confrontados, seja pelo isolamento físico e social, 

seja pelos constrangimentos e dificuldades socioeconómicas advindos do estado pandemia. 

 

RESULTADOS: 

ATIVIDADE /INICIATIVA PARCEIROS DESTINATÁRIOS AÇÃO 

GNR- Policiamento proximidade 

Idosos - Comemoração de 

aniversários 

GNR – Núcleo 

Amarante 
51 idosos isolados visitados 

Oferta de um miminho por parte 

município 

Ação de Responsabilidade Social MEDICARE 
famílias sinalizadas pela ação 

social 

76 Cabazes alimentares 

distribuídos 

Ação de Responsabilidade Social MEDICARE 
Crianças entre os 0-14 anos idade 

sinalizadas pela ação social 

171 “Mochilas Mágicas” 

distribuídas 
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Outras Atividades 

 

ATIVIDADE DATA Atividades 
Intervenientes 

Indivíduos Entidades 

Protocolo de Cooperação entre a Rede 

Social/CLASB e Ministério Publico da 

Comarca de Porto Este, 

para as questões de Violência 

Doméstica 

 

 

Anual 

Comunicações Obrigatórias 

entre MP e CLASB e vice- versa. 

19 

Comunicações 

de Violência 

Doméstica 

Ministério 

Público 

Comarca Porto 

Este 

Balcão da Inclusão Anual 
Ações Formação técnica e 

relatórios monitorização 
 

Instituto 

Nacional para a 

Reabilitação 

Proposta de regulamento da 

Universidade Sénior e consequente 

aprovação pelos órgãos municipais 

(Câmara e Assembleia Municipal) e 

publicação em DR 

 

Junho a 

outubro 

Elaboração, aprovação e 

Publicação em DR do 

Regulamento Interno 

 

Câmara 

Municipal 

Assembleia 

Municipal 

Protocolo de Cooperação entre 

Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género (CIG) e município 

de Baião, 05 junho 2019- 

24-03- 

2021- 

Elaboração e submissão a 

deliberação Câmara da proposta 

de constituição da Equipa para a 

Igualdade na Vida Local, prevista 

no protocolo 

 

Comissão para a 

Cidadania e 

Igualdade de 

Género 

 

 

“Rede Intermunicipal e Integrada de 

Apoio À Vítima” – RIIAV do Tâmega e 

Sousa Protocolo Territorialização. 

Ao longo ano 

- Participação nas reuniões de 

Monitorização da Comissão 

Técnica de Acompanhamento 

- Participação nos workshops 

técnicos agendados 

- Elaboração e envio da 

 

Comissão para a 

Cidadania e 

Igualdade de 

Género 

E 

CIM Tâmega e 
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Estatística RNAVVD – À 

CIG 

Sousa 

A Campanha Saco – Banco Alimentar 

contra a Fome – Porto 

 

27 e 28 

novembro 

Participação na recolha e 

Transporte dos bens 

angariados à sede BA Porto 

 

--- 

Banco 

Alimentar 

Contra Fome 

– Porto 

 

 

 

 

Sistema de Gestão Qualidade – 

Certificação Qualidade do setor dos 

Assuntos sociais 

 

 

Ao longo 

do ano 

 

 

16- 04- 

2021 

Elaboração e revisão dos 

Procedimentos de trabalho, 

auditorias e operacionalização 

das normas qualidade no setor 

 

 

Obtenção do Certificado do 

Sistema de Gestão da 

Qualidade, atribuído pela 

Associação Portuguesa de 

Certificação (APCER) 

 

 

 

 

Todos 

colaboradores 

do setor 

 

 

Associação 

Portuguesa de    

Certificação 

(APCER) 

 

Participação no NLI-RSI 

Ao longo 

do ano 

Participação nas Reuniões do 

NLI e subscrição dos AI na área 

da Habitação 

 Segurança 

Social 

 

 

Participação na CPCJ 

 

Ao longo 

Ano 

Reuniões da Alargada (6) e da 

Restrita (32) e colaboração na 

execução Plano Anual de 

Atividades e Gestão do Fundo 

de Maneio e Apoio Logístico 

  

 

CPCJ 

 

 

Protocolo Plano Nacional Formação 

Financeira com CIM e Municipios 

 

 

Dia 26 

outubro – 

Comemoração da Semana da 

Formação Financeira 

 

ação formação presencial 

“Litígios do Consumo nos 

Contratos Celebrados à 

Distância” 

 

 

34 formandos 

(medida Ativa) 

 

Conselho 

Nacional de 

Supervisores 

Financeiros: 
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CLDS 4G – Parceria 

Ao longo 

ano 

Monitorização e participação 

ativa nas atividades 

promovidas 

 Sta Casa da 

Misericórdia 

de Baião 

Conselho Local de Ação Social de 

Baião (CLASB) – Rede Social 

Ao longo 

ano 

2 Reuniões do CLASB  37 entidades 

do CLASB 

 

 

5. GAE E CIAC 
 

Promoção do Concelho no país e no estrangeiro. Contribuir com Informação 

e apoio na resolução dos problemas apresentados pelos munícipes. 

Fomentar a inter-relação entre o Município e as Comunidades Portuguesas. 

  

DATA: Ao longo do ano     

        

LOCAL: Baião 

                                                                            

DESCRIÇÃO:  

Embora vocacionado para a Emigração, o GAE também informa e encaminha assuntos 

relacionados com a Imigração, emite o Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia, 

neste ano a cidadãos da Bélgica, França, Estónia, Países Baixos e Letónia. 

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

Comunidades Portuguesas – DGACCP, e no sentido de favorecer a união da Comunidade 

Baionense, entre si e com a sua terra de origem tem vindo a ser desenvolvido um esforço de 

informação permanente sobre o concelho e de encontros, pelo menos anuais, de Baionenses 

emigrantes e emigrantes reformados e regressados, encontros que não se realizaram em 2020 e 

2021 devido à Covid-19. 

Quinzenalmente, é enviado em suporte de papel e por e-mail, o jornal “O Comércio de Baião”, aos 

emigrantes de quem temos o contacto completo e que assim o pretendem, num total de 635. 

Também aos emigrantes (678) e migrantes (602) é enviada a revista municipal “Baião Município 
em Revista”, 

num total de 1.280 e, a título de exemplo de outras informações, é sempre enviado para todos 
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os contactos dos “Amigos de Baião” o programa (e solicitação de colaboração, divulgando junto 

de familiares e conhecidos) de eventos tais como os Festivais de Gastronomia e as Festas 

Concelhias e de São Bartolomeu, sendo do nosso conhecimento, a resposta positiva de alguns a 

esta solicitação, quer pela sua efetiva multiplicação, quer pela participação nos referidos eventos 

(o que devido à COVID-19 não se verificou). 

Preparação da rubrica “Baionenses pelo Mundo”, que terá a sua primeira publicação nas redes 

sociais do município, na primeira semana de 2022. 

 

OBJETIVOS: Contribuir para a promoção e divulgação do concelho no exterior, junto das 

Comunidades Portuguesas e de Baionenses noutros pontos do país, bem como, na resolução das 

questões apresentadas, na sua maioria, questões relacionadas com o pedido de reformas ao 

estrangeiro, problemas com as reformas que estão a receber e no caso de óbito, ajudar no 

processo de pensão de sobrevivência e outros assuntos. Atribuição de Certificado de Registo de 

Cidadão da União Europeia, a cidadãos de Países Membros da União Europeia e de Países 

Membros do Espaço Económico Europeu que vêm residir para Baião e que reúnem as condições 

necessárias para que lhes seja atribuído, sob a supervisão do SEF. 

 

OBJETIVOS: 305 atendimentos e 63 processos 

• (GAE-291 atendimentos e 57 processos e CIAC-14 atendimentos e 6 

processos); Emissão de Certificado de Cidadão da União Europeia-9; 

• Envio da Revista Municipal e de eventos do Município para 602 migrantes; 

• Envio do jornal “O Comércio de Baião” e da Revista Municipal a 678 emigrantes. 

  

 

CIAC-Centro de Informação Autárquico ao Consumidor 

  

DATA: Ao longo do ano     

        

LOCAL: Baião 
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DESCRIÇÃO: Prevenção, informação e mediação de conflitos de consumo, no âmbito da defesa 

do consumidor, mediante protocolo com a DGC - Direção Geral do Consumidor. 

Também mediante protocolo celebrado com o TRIAVE-Centro de Arbitragem de Conflitos de 

Consumo do Ave, Tâmega e Sousa, os munícipes beneficiam de uma indiscutível justiça de 

proximidade, resultante da itinerância do Tribunal Arbitral. 

OBJETIVOS: Apoiar e defender os consumidores nos processos de conflito de consumo, para fazer 

prevalecer os seus direitos, enquanto consumidor. Atualização permanente do espaço dedicado 

ao CIAC, na página do município. 

RESULTADOS: 14 atendimentos e 6 processos, na sua maioria, relacionados com operadores de 

telecomunicações. 

   

Outras atividades/participações 

  

 12 janeiro – início on-line, da I fase da Formação Academia de Consumo para os CIAC, ministrada 

pela Jurisnova – Associação da Faculdade de Direito da Universidade NOVA de Lisboa e com o 

apoio da DGC – Direção Geral do Consumidor e do FC – Fundo do Consumidor, com 2 sessões 

semanais de 4 horas e com términus previsto a 15 de junho; 

• 09 de março – CIAC Digital - Encontro Nacional (on-line); 

• 15 de março – European Consumer Summit – Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (on-

line); 15 de abril – Webinar sobre a Emigração Portuguesa no séc. XXI; 

• 20 de abril – Primeiro julgamento em Baião, de um conflito de consumo, resultante da 

itinerância do Tribunal Arbitral; 

• 07 de julho – Assinatura do Protocolo com o TRIAVE; 

• 16 de setembro – Sessão de informação sobre a nova etiqueta energética, com a ADENE –

Agência para a Energia e a DGC; 

• 26 de outubro – Semana da Formação Financeira 2021 – Todos Contam – sessões de 

divulgação do CIAC e GAE e de sensibilização para Litígios do Consumo nos Contratos 

celebrados à Distância, sob o tema “Contratos celebrados à distância e fora do 

estabelecimento comercial”, com a participação de 36 formandas/os, que frequentam a 

Medida Vida Ativa, em Santa Marinha do Zêzere, que se repetiu em: 

• 05 de novembro – na Junta de Freguesia de Valadares, e em 
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• 10 de novembro – nos Bombeiros Voluntários de Baião, ação promovida pela AEBaião; 29 de 

novembro – Sessão sobre Bens, Consumo e Serviços Digitais – DGC (on-line); 14 de dezembro 

– Reunião do Conselho Técnico e Financeiro do TRIAVE (on-line); 

• 16 de Dezembro – II Fase da Formação – Academia de Consumo – sessão presencial em Vizela. 
 

 

6. SERVIÇOS DE EMPREGO, INSERÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO 
EXTERNA 

 

 

Formação Externa 

 

DESCRIÇÃO:  Em colaboração com os Centros de Formação Profissional da responsabilidade do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, com entidades formadoras devidamente 

certificadas e escolas profissionais, o Setor tem como um dos seus objetivos, colocar em 

funcionamento diferentes ações de formação, com qualificação profissional e/ou escolar. 

Devido à atual situação pandémica, a maioria das ações de formação foram feitas em regime 

online, em linha com o que se verificou no ano anterior. 

A partir de julho, foram retomadas algumas ações de formação presencial, de forma a dar 

resposta a quem não tem equipamentos ou conhecimentos necessários para fazer formação em 

regime online, mas com uma redução significativa do número de formandos em sala. 

Para isso, a autarquia elaborou um Plano de Contingência da Formação Externa, aprovado pela 

Autoridade Local de Saúde, de forma a garantir todas as condições de higiene e segurança, dentro 

das salas de formação. 

INTERVENÇÕES FORMATIVAS TIPOLOGIA 
N.º DE 

FORMANDOS 
LOCAL 

Espanhol Modular 12 Online 

Inglês Modular 16 Online 

Técnico de ação educativa Modular 15 Online 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 43 
 

 

INTERVENÇÕES FORMATIVAS TIPOLOGIA 
N.º DE 

FORMANDOS 
LOCAL 

Animação turística I Vida Ativa 20 Online 

Animação turística II Vida Ativa 20 Online 

Técnico de ação educativa Vida Ativa 16 Sta. Marinha do Zêzere 

Técnico auxiliar de saúde Vida Ativa 16 Sta. Marinha do Zêzere 

Técnico de ação educativa Vida Ativa 12 Loivos da Ribeira 

Técnico de ação educativa Vida Ativa 17 Ancede 

Cuidador de crianças Vida Ativa 14 Ancede 

Língua inglesa e psicologia do luto Modular 17 Online 

Total iniciados em 2021 
 

175 

 

 

 

Apoio à Realização de Estágios Profissionais  

 

DESCRIÇÃO:  

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

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

um novo posto de trabalho e celebrar um contrato de trabalho sem termo com os jovens em 

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

tranches. A primeira, no início do contrato de trabalho e a segunda passados dezoito meses. A 

AEB é responsável pela transferência dos montantes para as empresas promotoras de estágios, 

que comprovem ter celebrado os respetivos contratos de trabalho com os seus estagiários. 

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

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

inerentes à contribuição devida à segurança social pelas entidades, referente aos estagiários. Este 
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pagamento é feito trimestralmente, após apresentação de fatura ou documento equivalente e 

comprovativos de transferência dos montantes entregues à segurança social. 

No âmbito destes acordos, foram iniciados três estágios, dois dos quais ainda estão a decorrer.  

ENTIDADE N.º ESTAGIÁRIOS ÁREA / HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

Bombeiros Voluntários de Sta. Marinha do 

Zêzere 
1 12.º ano / Pessoal de Ambulância 

Bombeiros Voluntários de Sta. Marinha do 

Zêzere 
1 12.º ano/ Empregado de Bar 

Bombeiros Voluntários de Sta. Marinha do 

Zêzere 
1 

12.º ano / T. Redes e Sistemas de 

Computadores 

 

 

GIP- Gabinetes de Inserção Profissional   

 

DESCRIÇÃO: Os gabinetes de inserção profissional (GIP), em funcionamento nas freguesias de 

Campelo e Sta. Marinha do Zêzere, têm como objetivo 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 IEFP, captar ofertas de emprego/formação, apoiar na elaboração e no 

processo de seleção e recrutamento de recursos humanos. Este tem sido um serviço prestado 

aos munícipes de extrema importância e que se reflete nos números infra:  

ATIVIDADES GIP Campelo 
GIP Sta. Marinha 

do Zêzere 

Total 

Número de atendimentos realizados pelo GIP 1329 977 2306 

Ações coletivas de informação sobre as medidas ativas 

de emprego e de formação, programas comunitários de 
322 167 489 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 45 
 

 

ATIVIDADES GIP Campelo 
GIP Sta. Marinha 

do Zêzere 

Total 

apoio à mobilidade no emprego ou na formação (nº 

munícipes) 

Receção e registo de ofertas de emprego, através do 

Serviço de Emprego e atividades de colocação nas 

ofertas (nº postos de trabalho) 

27 6 33 

Apresentação de desempregados a ofertas de emprego, 

através do serviço de Emprego (nº munícipes  
52 33 85 

Divulgação de ofertas de emprego (nº munícipes)  241 70 311 

Divulgação e encaminhamento de utentes para medidas 

de emprego e ações de formação profissional (nº 

munícipes)   

146 112 258 

Ações de apoio à procura de emprego e 

desenvolvimento da atitude empreendedora / Técnicas 

de procura de Emprego (nº munícipes) 

76 54 130 

Visitas / Contactos com entidades (número contactos) 63 45 108 

Divulgação de ofertas nas redes sociais (número de 

anúncios) 
- - 31 

 

 

Contratos Emprego-Inserção  

 

DESCRIÇÃO:  

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

em situação de desemprego, sejam beneficiários do Rendimento Social de Inserção ou do 

Subsídio de Desemprego, preservando e melhorando as suas competências socioprofissionais, 

através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho. 
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PROGRAMA N.º CONTRATADOS  

CEI + Processo n.º 124/CEI+/20 9  

CEI + Processo n.º 045/CEI+/21 1 

CEI + Processo n.º 110/CEI+/21 19 

CEI + Processo n.º 046/CEI+/21 20 

CEI Processo n.º 062/CEI/21 2 

CEI Processo n.º 096/CEI/21 6 

CEI Processo n.º 027/CEI/21 6 

 

 

Estágios Curriculares 

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. 

INSTITUIÇÃO ÁREA N.º ALUNOS 

Colégio de S. Gonçalo de Amarante  Informática Aplicada à WEB  1 

Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento  Assistente Operacional  5 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  Línguas e Relações Empresariais  1 

Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil 
Técnico de Informação e Animação 

Turística  
3 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego  Secretariado de Administração  1 

Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil 
Técnico de Informática- Instalação e 

Gestão de Redes 
1 
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7. JUVENTUDE 
 

 

Conselho Municipal da Juventude de Baião (CMJB) 

 

DATA: 13 de Março de 2021     

LOCAL: Reunião promovida através da plataforma zoom devido a situação de Pandemia que se 

vive no País e no Mundo. 

DESCRIÇÃO: O CMJB é, por definição, um órgão consultivo da Câmara Municipal de Baião sobre 

as matérias relacionadas com a política da Juventude, nomeadamente visando estimular a 

participação dos jovens na vida cívica, cultural e política e proporcionando-lhes recursos para o 

estudo e debate sobre diversas temáticas relacionadas com as políticas da Juventude, neste 

sentido por deliberação superior os membros integrantes deste Conselho integraram a Comissão 

de Avaliação Técnica do OPJ Baião 2021. 

OBJETIVOS:  O CMJB, pretende ir ao encontro das aspirações dos jovens Baionenses, sendo certo 

que, também desta forma, corporizará, a nível Concelhio, um instrumento de diálogo e debate 

para os problemas juvenis, que em muito ajudará a aprofundar e ampliar o seu conhecimento e 

resolução. 

A participação ativa dos jovens nas decisões e atividades desenvolvidas é fundamental para a 

consolidação de sociedades democráticas, assim sendo e 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. 

RESULTADOS: No ano de 2021, foi realizado 1 dos 4 plenários previstos em regulamento do CMJB. 

O plenário aconteceu no dia 13 de Março de 2021 e na ordem de trabalhos constava a avaliação 

das propostas enviadas pelos participantes do Orçamento Participativo Jovem de 2021 (OPJBaião 

2021), uma vez que os membros do CMJB integravam por deliberação superior a Comissão de 

Análise Técnica do OPJBaião de 2021. 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 48 
 

 

 

Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 

 

DATA: 17 de Julho a 14 de Setembro de 2021       

LOCAL: Concelho de Baião 

DESCRIÇÃO: O programa de voluntariado jovem para a natureza e florestas desenvolvido em 

parceria com o IPDJ, denominado “Patrulha Baião”, desenvolvido pelo 4º ano consecutivo 

permitiu que 23 jovens dos 30 previstos na nossa candidatura, de um total de 28 jovens inscritos, 

pudessem colaborar para a preservação da natureza e florestas do Concelho de Baião, numa ação 

de cidadania, e responsabilidade cívica, tomando ação na sensibilização à população, através de 

distribuição de um panfleto elaborado pela autarquia para o efeito, no sentido de prevenir contra 

incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental e a monitorização e recuperação 

de territórios afetados, foi ainda incluída uma nova tarefa relativamente à preservação dos 

Ecossistemas através da recolha de lixo e sensibilização da população para a separação do lixo 

doméstico e para o flagelo da poluição através do lixo colocado em locais inapropriados. 

O programa localmente contou com a parceria dos Bombeiros Voluntários de Baião e dos 

Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere, e GNR nomeadamente o departamento do 

SEPNA, da Associação Ecosimbioses que colaboravam com a autarquia dando a formação 

necessária para a execução das tarefas durante o decurso do turno atribuído ao jovem. 

 A formação denominada internamente como "Protege-te a ti e à Floresta", ministrada pelos 

nossos parceiros, Bombeiros Voluntários de Baião, Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do 

Zêzere, Departamento SEPNA da GNR e elementos da Proteção Civil do Gabinete Técnico 

Florestal do Município, da associação Ecosimbioses e do departamento ambiental da autarquia 

contemplava conteúdos que permitiam os voluntários atuar de forma correta no desempenho 

das tarefas definidas; nomeadamente: 

• Orientações sobre cuidados a adotar para sua segurança pessoal;  

• Formas de atuação em caso de abordagem de estranhos; 

• Material a utilizar durante o desempenho das tarefas, identificação, telemóvel, água, 

protetor solar, lanche; 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 49 
 

 

• Procedimentos a adotar aquando da vigilância da floresta, identificação do tipo de coluna 

de fumo, tipo de abordagem ao mesmo, forma de localização exata do foco, e 

comunicação com os meios operacionais para ativar a sua intervenção; 

• Tipo de metodologia a adotar, na sensibilização à população, nos locais onde realizam as 

patrulhas, utilizando para o efeito a distribuição de panfleto informativo. 

• Informação acerca dos benefícios da separação dos resíduos domésticos e da colocação 

correta destes nos respetivos contentores. 

 

OBJETIVOS: Os principais objetivos do programa designado “Patrulha Baião” desenvolvido pela 

autarquia em parceria com o IPDJ visa a integração de jovens voluntários no programa de forma 

a promover junto da comunidade local uma sensibilização para a limpeza e manutenção da 

natureza e florestas, como forma de proteger os ecossistemas e desta forma atuarem 

civicamente na comunidade, sensibilizando a população para os riscos associados aos incêndios 

e as consequências para as comunidades locais, regionais, nacionais e mundiais dos efeitos 

colaterais dos incêndios nas alterações climáticas. 

Este ano foi ainda incluída a sensibilização da população para a separação dos resíduos sólidos 

urbanos e a sua correta colocação nos respetivos contentores, assim como a recolha do lixo 

existente na via pública por parte dos voluntários num raio de 3 km a partir do seu ponto de vigia 

fixo. 

Permite também aos jovens voluntários a ocupação dos tempos livres, através de experiências e 

atividades diversificadas, apelando à formação cívica dos mesmos e uma participação ativa na 

comunidade local.  

 

RESULTADOS: 

O programa contemplou 4 patrulhas de 15 dias, 10 jovens em cada turno, num total de 5 horas 

diárias por jovem, das 14 às 19 horas, decorrendo todos os dias da semana, incluindo sábados, 

domingos e feriados. 

Participaram jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos e condições de 

idoneidade para o exercício do voluntariado. 

O programa começou a 17 de Julho e terminou no dia 14 de Setembro. 

Patrulhas: 

• 1ª Patrulha: 17 de Julho a 31 de Julho – 10 jovens envolvidos; 
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• 2ª Patrulha: 1 a 15 de Agosto – 7 jovens envolvidos; 

• 3ª Patrulha: 16 a 30 de Agosto – 6 jovens envolvidos; 

•  4ª Patrulha: 31 de Agosto -14 de Setembro – 3 jovens envolvidos. 

 

O pagamento da bolsa aos voluntários continuou a ser efetuada pelo próprio IPDJ, uma vez que o 

projeto é uma parceria que resulta de uma candidatura ao programa de voluntariado dinamizado 

pelo IPDJ. 

 

Orçamento Participativo Jovem Baião 2021 (OPJ Baião 2021) 

 

DATA: Fevereiro a Maio de 2021 

LOCAL: Concelho de Baião 

DESCRIÇÃO: O Orçamento participativo Jovem de Baião – 2021, é uma iniciativa da política de 

Juventude da CMB, que pretende promover a participação dos cidadãos jovens do Concelho de 

Baião nas dinâmicas de governação local e na definição de prioridades sobre afetação de recursos 

às políticas públicas municipais, em exercício dos valores da democracia participativa inscritos 

nos artigos 2º, 48º,nº1, 70º, nº2 e 109º, todos da constituição da República Portuguesa. 

Ao instituir o OPJBaião – 2021, pretende-se proporcionar aos jovens do Concelho de Baião a 

possibilidade de apresentarem as suas sugestões, de aprenderem a negociar, a debater, a 

articular, a formular opiniões, desenvolvendo o espírito crítico, contribuindo para a resolução dos 

problemas da sua terra, ao mesmo tempo que fiscalizam a utilização dos recursos do município 

e adquirem valores democráticos.  

OBJETIVOS: Os objetivos do programa prendem-se com a promoção do desenvolvimento pessoal  

e social dos jovens do Concelho de Baião no quadro de uma educação para a cidadania, 

permitindo aprofundar o diálogo entre os jovens e os eleitos locais para aproximar as políticas 

públicas municipais às necessidades e expetativas dos jovens, reforçar a qualidade da democracia 

concelhia, valorizando os processos participativos, a transparência nas decisões e a 

responsabilidade na prestação de contas, permitindo em última análise aproximar gerações num 

diálogo constante. 
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RESULTADOS: Na primeira edição do programa recebemos 14 candidaturas, dessas 8 de caráter 

individual e 6 de grupo. 

As propostas de caráter individual submetidas pelos jovens do Concelho foram “Integra 18”, 

“Souvenirs e Pics”, “Jogos BaiOlímpicos”, “Residências artísticas em Baião”, “Ensaia-te”, “Rugas 

de História”, “Zonas de Bungalows (turismo/alojamento)” e “Recicla Baião”. 

As propostas de grupo apresentadas foram “Cantinho do Bichano”, “Baião sem pontas”, “3x3 

BasketArt Baião, “4volei – Campeonato Municipal de Voleibol”, “projeta o teu futuro” e “E-Sports 

Baião”. 

Depois de realizada uma análise técnica de cada proposta, pela comissão de análise técnica 

constituída por membros dos vários serviços da autarquia e dos membros do CMJB, foram 

consideradas válidas para seguir para a próxima etapa, ou seja, a votação, 6 propostas, 

nomeadamente, “Cantinho do Bichano”, Baião sem Pontas”, “3x3 BasketArt Baião”, “4Volei- 

Campeonato Municipal de Voleibol”, “Rugas de História”, “Recicla Baião”. 

Depois do período de votação fechado, foi identificado o projeto “3x3 BasketArt Baião” como o 

vencedor, obtendo 36% da votação dos jovens elegíveis para o efeito, ficando em segundo o 

projeto “ Baião sem pontas” com 23% dos votos, em terceiro a proposta “ Cantinho do Bichano” 

com 17% dos votos, em quarto lugar o projeto  “4Volei – Campeonato Municipal de Voleibol” 

com 10% dos votos, em quinto lugar o projeto “ Recicla Baião” com 7% dos votos, e em sexto e 

último lugar o projeto “Rugas de História” com 6% dos votos. 

O projeto vencedor, vai ser incluído no projeto da autarquia “Parque Verde” que a União de 

freguesias de Campelo-Ovil, vai receber e por acordo com as proponentes do projeto, não será 

realizado no tempo que as normas do programa preveem, nomeadamente 12 meses.  

Na cerimónia de divulgação do vencedor da 1ª edição do programa, o Sr. Presidente da Câmara 

deliberou que todos os projetos que foram a votação fossem realizados. 

Até ao momento foram realizados os seguintes projetos, tendo os mesmos sido incluídos na 

primeira semana da Juventude de Baião realizada em Agosto “Cantinho do Bichano”, 4Volei – 

Campeonato Municipal de Voleibol” e “Recicla Baião”; faltando concluir os projetos “Baião sem 

Pontas”, “Rugas de História” e o projeto vencedor, pelos motivos apresentados anteriormente. 
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Semana da Juventude 

 

DATA: 3 a 7 de Agosto de 2021 

LOCAL: União de Freguesias de Campelo- Ovil. 

DESCRIÇÃO: A 1ª Edição da Semana da Juventude, decorreu de 3 a 7 de Agosto, tendo a mesma 

sido pensada para proporcionar aos jovens do Concelho a possibilidade de usufruírem de 

atividades variadas dirigidas a si. 

A semana foi estruturada de forma a que as regras da Pandemia impostas pela DGS e localmente 

pela autoridade da proteção civil local, e devido a isto foram impostas regras para a execução das 

atividades, nomeadamente a limitação da participação por atividade e a obrigatoriedade de 

inscrição prévia (conforme cartaz abaixo). 

A semana foi estruturada de forma a promover atividades de cariz, desportivo, cultural e 

ambiental, sendo que as atividades foram distribuídas da seguinte forma: dia 3 de Agosto, 

concretizou-se a abertura da semana da juventude através de uma iniciativa cultural onde foi 

dinamizado um festival infantil denominado “Os traquinas” dirigido principal para a faixa etária 

dos 3 aos 12 anos, tendo tido uma participação de 334 crianças e acompanhantes. 

No segundo dia, 4 de Agosto, foram dinamizadas atividades de cariz cultural, nomeadamente 

uma oficina criativa de fotografia, um Workshop de Teatro e tentou-se também concretizar o 

Projeto do OPJBaião – 2021, “Rugas de História”, mas por falta de inscrições, não foi possível 

nessa altura concretizar o projeto. 

No dia 5 de Agosto, foram dinamizadas iniciativas de cariz ambiental e proteção animal, sendo 

que as iniciativas pensadas para a sensibilização ambiental e com a parceria das Águas do Norte, 

não aconteceu por falta de inscrições, dinamizou-se ainda o Projeto do OPJ Baião- 2021, 

“Cantinho do Bichano, que junto ao abrigo animal, localizado no Centro Hípico foram reutilizadas 

duas máquinas de lavar roupa inutilizadas para realizar abrigos para posteriormente darem 

resguardo aos gatos das várias colónias de gatos que existem pelo Concelho, através da sua 

decoração. Aconteceu também neste dia o primeiro dia do festival Byonritmos, incluído na 

semana da juventude, tendo participado 189 pessoas. 
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No dia 6 de Agosto foram dinamizadas atividades de cariz desportivo, nomeadamente a 

dinamização do projeto do OPJBaião- 2021, 4Volei - Campeonato de Voleibol, tendo acontecido 

na praia da fraga, a dinamização do projeto do OPJBaião – 2021, 3x3 BasketArt Baião, que 

decorreu no pavilhão do Agrupamento de escolas do Vale de Ovil, uma iniciativa de Paintball, que 

decorreu na zona de Currais, sendo também o segundo e último dia do Festival Byonritmos, com 

a participação de 318 pessoas. 

No último dia da Semana da Juventude, 7 de Agosto, dinamizaram-se atividades de cariz 

desportivo, culturais e ambientais. Na paria da Fraga foram dinamizadas atividades de SUP – 

Paddle e de Canoagem e juntamente com estas atividades promoveu-se a concretização do 

Projeto do OPJBaião – 2021, “Recicla Baião”, sendo que ainda para este dia ainda estava previsto 

a dinamização do projeto do OPJBaião – 2021, “Baião sem Pontas”, mas o mesmo por falta de 

inscrições também não foi ainda concretizado. 

O término da semana da Juventude concretizou-se através de um Concerto de artistas do 

Concelho, Anaísa, César Alves, e com o espetáculo Quim Roscas e Zeca Estacionâcio, estando 

presentes 380 pessoas. 

OBJETIVOS: A semana da juventude foi pensada pelo Pelouro da Juventude para proporcionar 

aos jovens do Concelho a possibilidade de participarem em atividades pensadas para eles, de 

forma a promover o convívio entre eles e a sua participação proporcionando uma oportunidade 

para se envolverem na nossa comunidade local, contribuindo para causas ecológicas, ambientais 

e culturais. 

RESULTADOS: A semana da Juventude decorreu conforme planeada e embora algumas atividades 

não tenham sido realizadas por falta de inscrições, não comprometeram o sucesso da mesma, 

pois as restrições impostas pela Pandemia podem ter contribuída em parte para essa situação. 

 

 

Dia Internacional da Juventude 

 

DATA: 12 de Agosto de 2021  
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LOCAL: Piscinas descobertas de Ancede, Campelo e Santa Marinha do Zêzere, Centro Hípico de 

Baião, Mosteiro de Santo André de Ancede. 

DESCRIÇÃO: As atividades pensadas para a comemoração desta data contemplaram a utilização 

e forma gratuita de várias estruturas e instalações do Concelho, nomeadamente nas piscinas 

municipais descobertas situadas em 3 freguesias do Concelho, Campelo, Ancede e Santa Marinha 

do Zêzere, as instalações do Centro Hípico de Baião, o Mosteiro de Ancede, Pavilhão Multiusos e 

centro cívico de Ancede e Santa Marinha do Zêzere, foram também desenvolvidas com a 

colaboração do Pelouro do Desporto. 

• Piscinas municipais descobertas (Ancede, Campelo e Santa Marinha do Zêzere, durante 

todo o dia 12 de Agosto, utilizando os turnos definidos de acordo com o plano de 

contingência elaborado para a instalação desportiva devido à pandemia de Sars-CoV-2.  

• Mosteiro de Santo André de Ancede, visita de forma gratuita nos dias 11,12,13, 14 e 16 

de Agosto, no horário de funcionamento da instalação; período da manhã,10h30 – 

13h30, período da tarde, 14h30 – 18h30. 

• Iniciação à equitação realizada no Centro Hípico de Baião, nos dias 12 e 13 de Agosto, 

no horário compreendido entre às 10h00 e às 12h00. 

OBJETIVOS: As iniciativas propostas para os jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 

29 anos de idade permitiram que de forma gratuita estes pudessem experimentar algumas das 

valências que estão ao seu dispor no Concelho, oferecidas pela CMB, desde recreativas, 

desportivas e de lazer, às orientadas, nomeadamente equitação e culturais. 

RESULTADOS: A atividade decorreu conforme planeado, tendo uma participação total de 199 

jovens, distribuídos pelas atividades disponibilizadas e instalações desportivas e culturais do 

concelho. 

Registou-se uma adesão de 31 jovens às atividades do Centro Hípico, 8 jovens visitaram o 

Mosteiro de Santo André de Ancede e 160 jovens usufruíram das piscinas municipais descobertas. 

 

Outras Atividades 
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ATIVIDADE DATA LOCAL OBJETIVOS PARTICIPANTES 

Byonritmos 

5,6 de 

Agosto de 

2021 

Campelo-Ovil 

Os principais objetivos do festival de música e dança 

promovido pela associação com sede em Baião 

“Byonritmos” são facultar atividades culturais e 

musicais direcionados em especial para a população 

jovem, mas de forma geral para a população de 

todas as idades, procurando incentivar a 

participação jovem promovendo uma partilha 

intergeracional. O Conceito do festival permite 

também divulgar o nosso território junto dos 

participantes através da oferta diversificada ao nível 

turístico, das nossas paisagens, serras, e rios 

pretendendo contribui e fomentar o conhecimento 

da cultura e das tradições numa ligação estreita à 

natureza e à ruralidade. 

507 

participantes 

Universidade 

Júnior 
Julho Porto 

A participação da autarquia neste programa resulta 

de um protocolo com a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens - CPCJ de Baião, e acontece desde 

2006. Esta parceria pretende proporcionar aos 

jovens sinalizados pela CPCJ a oportunidade de 

aprender e junto de outros pares partilhar 

experiências e momentos de diversão e lazer 

durante uma semana de troca de conhecimentos. 

11 jovens da 

CPCJ 

Programa 

Cuida-te Mais 

do IPDJ 

28 de Abril 

e 16 de 

Dezembro 

Concelho 

A CMB tendo em conta o definido no Plano Nacional 

da Juventude, que assume como área estratégica 

prioritária a saúde e o bem-estar juvenis, em 

20  jovens 
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ATIVIDADE DATA LOCAL OBJETIVOS PARTICIPANTES 

especial a efetivação do direito à saúde, tendo em 

consideração as dimensões biopsicossociais desta 

fase da vida, na promoção de políticas e programas 

de saúde e de estilo de vida saudável, candidatou-se 

ao programa do IPDJ Cuida-te + e promoveu duas 

sessões sob o tema “ Saúde Mental #Desordem”, 

sendo uma peça de teatro e “Relações interpessoais 

mais saudáveis – Empatia, sendo uma atividade 

desportiva.” 

Esta iniciativa tem o propósito de sensibilizar, alertar 

e informar os mais jovens para à saúde mental e os 

seus efeitos na sua vida diária. 

A primeira sessão agendada para o dia 28 de Abril, 

para às 16h00 via zoom devido à pandemia, não se 

concretizou por falta de interessados na temática. 

A segunda sessão aconteceu no dia 16 de 

Dezembro, às 15h30 até às 17h30. e envolveu 20 

jovens do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil. 

 

 

8. DESPORTO 
 

 

2ª Edição CORRIDA PARA A VIDA 

 
DATA: 1 a 31 de maio de 2021 

LOCAL: Concelho de Baião - Definido de forma livre por cada participante. 

DESCRIÇÃO: A Câmara Municipal de Baião apoiou pelo 2º ano consecutivo, a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte, que organizou mais uma edição da prova desportiva 
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solidária a favor dos doentes oncológicos. Susana Luzir e Rosa Dias, pela luta vencida contra esta 

doença foram as embaixadoras da prova no concelho de Baião. 

Tendo em conta as medidas em vigor pelo contexto pandémico e as limitações na realização de 

ações que promovam ajuntamentos, adaptou-se a atividade sendo que de 1 a 31 de maio de 202, 

os munícipes foram convidados a associar-se a esta causa, efetuando a inscrição em 

www.corridaparaavida.pt, com o preenchimento do formulário, indicando o valor do donativo. 

Após a confirmação da inscrição, receberam o dorsal por e-mail. Cada inscrito participou através 

da escolha livre de uma atividade física: caminhada, corrida, dança, ciclismo, natação, canoagem, 

SUP, subir e descer escadas, realizar exercícios de ginástica, dar toques de bola ou praticar outras 

atividades desportivas ou recreativas, sozinho ou acompanhado, mas cumprindo as regras de 

segurança de combate à COVID-19. 

 

OBJETIVOS: 

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

da população em geral; 

• Promover a atividade física, em segurança e cumprindo as recomendações da DGS; 

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

população em geral. 

• Associação a uma causa solidaria através do incentivo à contribuição com donativos a 

favor da luta contra o cancro. 

 

RESULTADOS: Não sendo possível aferir em concreto quantos cidadãos Baionenses se associaram 

à iniciativa, a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte anunciou que, através 

da associação de todas as entidades e municípios, alcançaram-se: 

• 55.686,57€, destinados a apoio social, psico-oncológico e jurídico a favor dos doentes 

oncológicos, em especial os mais carenciados; 

• 7.181 pessoas inscritas. 

• 40.458 quilómetros simbolicamente percorridos pela Luta Contra o Cancro. 

 

http://www.corridaparaavida.pt/
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Rali Terras D’Aboboreira 

 

DATA: 30 de abril e 1 de maio de 2021 

LOCAL: Amarante/Baião/Marco de Canaveses 

DESCRIÇÃO: O Rali Terras D’Aboboreira, etapa do Campeonato de Portugal de Ralis, realizou-se 

nos dias 29, 30 de abril e 1 de maio, centralizado numa região com condições ímpares para a 

prática da competição automóvel, em linha com a tradição da região que possui historicamente 

uma longa ligação aos ralis, a prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante realizou-se 

num percurso que atravessou três municípios. Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Sendo 

que, mediante o contexto pandémico, foi necessário garantir a segurança de todos os envolvidos 

e procedeu-se à implementação de um Manual de Competição, e outros procedimentos de 

proteção coletiva e de logística, entendido como um manual de boas práticas para a competição, 

no âmbito de desconfinamento COVID-19, determinando as medidas a serem tomadas, 

consideradas como exequíveis, para a concretização da prova. 

Foi um evento sem público, e como tal, a Comissão Organizadora, a FPAK e Presidentes de 

Câmara, reforçaram o pedido de respeito pelas normas, e, contrariamente ao habitual, para esta 

edição, pedindo aos adeptos que não se deslocassem às serras. 

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 contribui para garantir a manutenção da prova tendo em vista, logo que possível, 

continuar a atrair multidões promovendo o desenvolvimento turístico e económico local;  

RESULTADOS: Num fim-de semana emocionante, realizadas as classificativas desenhadas pelo 

Clube Automóvel de Amarante entre Amarante, Baião e Marco de Canaveses, Ricardo Teodósio 

/ José Teixeira conquistaram a vitória no Rali Terras D'Aboboreira 2021, etapa do Campeonato de 

Portugal de Ralis. 

De destacar o comportamento exemplar do público, que responderam ao apelo realizado por 

toda a organização dado tratar-se de um evento sem publico, demonstrando notável respeito, 

cooperação e responsabilidade de todos. 
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Campeonato do Mundo de Motonáutica 

 

DATA: 8, 9 e 10 de outubro de 2021 

LOCAL: Albufeira da Pala – Ribadouro – Baião 

DESCRIÇÃO: A prova a contar para o Campeonato Mundial de 2021 desenvolveu-se entre 8, 9 e 

10 de outubro e pela primeira vez foi coorganizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica 

e pela Câmara Municipal de Baião, sob a égide da UIM – Union Internationale Motonautique. 

A apresentação da prova realizou-se realizou-se no dia 1 de outubro, em Ribadouro, defronte 

para a albufeira da Pala, no rio Douro, e contou com a presença Presidente da Câmara Municipal 

de Baião, Paulo Pereira, o Presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, 

o Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, Joaquim 

Gonçalves, membro do Conselho de Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 

Castelo (APDL) e o Presidente da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Daniel Guedes.  

Contou com a transmissão pela SPORTV, permitindo que as imagens da Albufeira da Pala, em 

Ribadouro, Baião chegassem aos “quatro cantos do mundo”. No local foi possível sentir o 

extraordinário poder dos catamarans, conjugado com a perícia e a fabulosa capacidade de 

condução dos melhores pilotos do mundo da atualidade, que levaram ao rubro a multidão que 

assistiu das margens circundantes. 
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As fortes rajadas de vento dificultaram a realização dos treinos e chegaram a colocar em causa a 

viabilidade de realização da prova. 

O piloto dos Emirados Árabes Unidos, Rashed Al Qemzi, o campeão do Mundo de 2017 e 2019 

dominou o fim de semana e depois de ter alcançado a pole position, controlou a corrida do início 

ao fim, e ainda que o piloto português Duarte Benavente se tivesse mantido constantemente no 

seu encalce, venceu o Grande Prémio de Baião. 

O piloto português Duarte Benavente terminou a pouco mais de 2 segundos de Al Qemzi. 

Destaque ainda para a presença do público que acorreu em massa tendo preenchido por 

completo as margens do Rio Douro e do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João 

Paulo Rebelo que prestigiou o evento com a sua presença. 

 

OBJETIVOS:  

• Apostar, através das mais variadas formas, nomeadamente na vertente desportiva, na 

promoção das nossas terras, gastronomia e património, trazendo também por esta via 

cada vez mais visitantes à região;  

• Potenciar o Concelho de Baião e dinamizar a prática dos desportos náuticos, e em 

especial no que concerne à Albufeira da Pala, que foi considerada em 1999 como uma 
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“pista” de primeira categoria e “uma das melhores da Europa” pela União Internacional 

da Motonáutica;  

• Promover e divulgar os serviços turísticos disponíveis em Baião e no vale do Douro que 

têm uma diversificada oferta de hotelaria de excelência e de Turismo em Espaço Rural, o 

que faz com que eleve a tendência para este tipo de atividades e públicos. Baião é um 

destino para a prática de turismo ambiental, turismo de natureza, turismo de aventura e 

turismo desportivo, com imenso potencial paisagístico, humano e natural. 

• Proporcionar um espetáculo de envergadura mundial, destacando, ao mesmo tempo, as 

potencialidades do território do Porto e Norte. 

RESULTADOS: Num fim de semana espetacular em que se esgotou a hotelaria da região, quer nas 

unidades hoteleiras quer no alojamento local, apesar dos constrangimentos das condições 

climáticas adversas à modalidade, foi possível realizar a prova, que em 2021 teve uma redução 

drástica de orçamento, deixando de contar com o apoio da Turismo de Portugal, mas contando 

com o apoio da APDL e Turismo do Porto e Norte de Portugal. 

De destacar o comportamento exemplar do público, que responderam ao apelo realizado por 

toda a organização dado tratar-se de um evento ainda em contexto pandémico, demonstrando 

notável respeito, cooperação e responsabilidade de todos. 

 

Stand Up Paddle Experiences 

 

DATA: 12, 14, 19 e 26 de julho de 2021 

LOCAL: Praia Fluvial de Campelo – Parque Verde de Baião 

DESCRIÇÃO: Tendo o Município adquirido em 2020 10 pranchas de SUP e restante material de 

apoio e suporte ao desenvolvimento da modalidade, no seguimento da formação e capacitação 

de 3 dos 4 técnicos superiores de desporto como instrutores certificados para instrução e 

monitorização da modalidade de Stand Up Paddleboarding em abril de 2021 e face à  procura 

pela população em experimentar a modalidade principalmente durante a época de interrupção 

letiva e  balnear, procedeu-se  a um conjunto de ações e que permitiram à população em geral, 

usufruir da experiência da modalidade de Stand Up Paddle, na belíssima praia fluvial de Campelo 
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que permite, pela pouca profundidade das aguas e tranquilidade do espaço desenvolver em 

segurança as mesmas. 

 

Estas ações desenvolveram-se nos seguintes dias e para os seguintes grupos: 

• 12 de julho: Ferias Ativas – Jardim de Infância do Prenhô e Centro Escolar de Campelo – 

cerca de 40 crianças; 

• 14 de julho: Férias em Movimento – CLDS-4G+ - cerca de 15 jovens e crianças; 

• 19 de julho: Férias Ativas – Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – cerca de 15 

crianças; 

• 26 de julho: Férias Ativas – Agrupamento de Escolas do Sudoeste de Baião – cerca de 10 

crianças. 

 

OBJETIVOS: 

• Promover a atividade física e desportiva junto da população em geral; 

• Criar um novo desafio, de modo a que qualquer pessoa pudesse usufruir de uma nova 

experiência, vivenciando um desporto de remada, com características únicas, aliado ao 

esplendor da natureza; 

• Dinamizar os desportos aquáticos. 

RESULTADOS: O feedback foi muito positivo por parte de todos os participantes, sem exceção, 

demonstrando interesse em repetir a experiência em eventos do género, uma vez que referiram 

terem-se sentido seguros, conseguido ultrapassar alguns receios, associar a prática desportiva à 

recreação e lazer num contexto de natureza. 

 

 

Semana Europeia do Desporto 

 

DATA: 23 a 30 de setembro de 2021        

LOCAL: Concelho de Baião - Diversos 
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DESCRIÇÃO: O Município de Baião associou-se, mais uma vez, à Semana Europeia do Desporto 

(SED), uma iniciativa da Comissão Europeia e decorreu nas localidades aderentes, com o objetivo 

de promover o desporto e a atividade física junto de todos os cidadãos, entre os dias 23 e 30 de 

setembro. 

Para isso foi apresentada uma programação para 7 dias recheados de eventos de atividade física 

abertos a toda a população que reuniu várias modalidades desportivas, entre as quais atividades 

aquáticas, fitness, dança, atividades física para seniores. A participação em todas as iniciativas foi 

gratuita, mas mediante inscrição obrigatória, atendendo ao contexto epidemiológico e à 

necessidade de cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde. 

PISCINA MUNICIPAL E FITNESS 

Nos dias 23, 24, 27,28, 29 e 30 de setembro a Piscina Municipal Coberta esteve disponível para a 

modalidade de banhos livres no horário entre as 9h45 às 12h45 e entre as 15h00 e as 20h00. Nos 

dias 23, 28 e 30 foram realizadas aulas de hidroginástica, entre as 19h15 e as 20h00. 

Nos dias 24, 27 e 29 decorreram aulas de fitness no Pavilhão Multiusos de Baião, entre as 20h00 

e as 20h45. 

ATIVIDADES DE DANÇA 

No dia 24 de setembro, o Pavilhão Multiusos de Baião acolheu aulas de Dança Contemporânea 

(19h15) e de Ballet Clássico (17h45 – 2 aos 6 anos e 18h30 maiores de 7 anos). 

OBJETIVOS: 

• Integrar o projeto dirigido pelo IPDJ; 

• Promover a atividade física, em segurança e cumprindo as recomendações da DGS; 

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

população em geral. 
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ATIVIDADE DATA LOCAL OBJETIVOS PARTICIPANTES 

Programa 

VivaFitness on line 

 

(20 Treinos e Sessões) 

 

https://www.facebook

.com/silviajoao.freitas

costa/videos/3664130

583635617 

18 de fevereiro 

a 

6 de maio 

de 2021 

Via Facebook e 

Instagram 

Sendo 

partilhado no 

Facebook do 

município a 

maioria das 

sessões. 

• Continuidad

e do 

Programa 

Vivafitness 

adaptado 

ao contexto 

epidemiolog

ico; 

• Promover a 

atividade 

física, em 

segurança e 

cumprindo 

as 

recomendaç

ões da DGS; 

• Contribuir 

para a 

redução do 

impacto da 

COVID-19 

no bem-

estar e 

qualidade 

de vida da 

população 

em geral. 

Só é possível contabilizar através 

do nº de visualizações dos vídeos 

disponíveis on line sendo que a 1º 

sessão a 18 de fevereiro tem 

atualmente um total de 2700 

visualizações e as restantes 

sessões foram alternando entre 

as 500 e as 2000 mil 

visualizações. 

 

NOTA: foram interrompidas as 

sessões em maio face a 

incapacidade física de dar 

continuidade, por condição física 

debilitada, da professora. 

Espetáculo de Natal 

- 

Byondance 

18 de dezembro 

de 2021 

Jardim de São 

Bartolomeu 

Realizar um 

evento/atividade dentro 

das condições e 

• Byondance: 

o Danças Urbanas – Babies 

- Kids 

https://www.facebook.com/silviajoao.freitascosta/videos/3664130583635617
https://www.facebook.com/silviajoao.freitascosta/videos/3664130583635617
https://www.facebook.com/silviajoao.freitascosta/videos/3664130583635617
https://www.facebook.com/silviajoao.freitascosta/videos/3664130583635617
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medidas recomendadas 

pela DGS face ao 

contexto 

epidemiológico, 

direcionada para a 

população em geral que 

permita divulgar o 

trabalho realizado em 

contexto de aula, pela 

Escola Municipal de 

Dança Recreativa – 

Byondance, em todas as 

suas modalidades, níveis 

e turmas, para todas as 

idades, géneros e 

condições, promovendo 

a máxima, “Desporto 

para Todos” 

– Teens 

 

o Ballet 

– Pré-primary 

- Primary 

 

o Contemporânea 

Camião de Natal 

 

https://www.facebook

.com/municipio.baiao/

videos/203210828598

520 

 

19 a 23 

de dezembro 

Com a 

animação 

garantida pela 

escola 

Byondance, 

foram 

realizadas 

paragens 

agendadas em 

todas as 

freguesias do 

concelho, em 

centros cívicos 

Atendendo ao contexto 

epidemiológico, e ao 

sucesso da primeira 

edição desta iniciativa 

em 2020, pelo segundo 

ano, pretendeu-se 

celebrar o Natal e criar 

uma atmosfera natalícia 

no concelho levando a 

animação musical, 

brindes e oportunidade 

de tirar fotografia no 

Camião decorado ao 

Não foi possível fazer uma 

avaliação precisa do nº de 

participantes, contudo, podemos 

estimar cerca de 600 

participantes uma vez que foram 

tiradas 520 fotografias. 

O município facultou, através do 

gabinete de comunicação, a 

fotografia de forma gratuita a 

todos os que o solicitaram através 

de email ou redes sociais, tendo 

sido enviadas 205 fotografias. 

https://www.facebook.com/municipio.baiao/videos/203210828598520
https://www.facebook.com/municipio.baiao/videos/203210828598520
https://www.facebook.com/municipio.baiao/videos/203210828598520
https://www.facebook.com/municipio.baiao/videos/203210828598520
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•Aquisição e disponibilização de 7 bicicletas (5 para adulto e 2 para criança) no sentido 

de permitir a quem pretenda realizar um passeio ou percurso de BTT no nosso Concelho 

e não disponha do equipamento possa ter acesso gratuito aos mesmos, promovendo a 

prática de atividade física e desporto em contexto de natureza. Estas bicicletas estão 

disponíveis no Centro de Cyclin de Baião. Foi ainda feita uma divulgação deste novo 

equipamento e da sua disponibilidade numa reportagem da RTP para divulgação dos 

percursos pedestres e de BTT, pelas técnicas Silvia Costa e Lina Sousa. 

•O Município de Baião foi mais uma vez reconhecido como “Município Amigo do 

Desporto” pela terceira vez consecutiva. Esta iniciativa é um processo de 

reconhecimento do modelo de intervenção no desenvolvimento desportivo e dos 

resultados obtidos pelos municípios portugueses. No fundo, trata-se de um processo de 

partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação. 

•Renovação de Homologação do Centro de Cyclin e dos 4 percursos de BTT disponíveis 

pela entidade competente – Federação Portuguesa de Ciclismo por 2 anos cujo Relatório 

de Renovação submetido pelo auditor Nuno Lopes na plataforma Cyclin’Portugal anexo. 

•No seguimento da obrigatoriedade legal de todos os técnicos de desporto que dão aulas 

de natação estarem certificados pelo IPDJ com o titulo de treinador nível I, por 

reconhecimento de competências dos currículos académicos os técnicos Silvia Costa, Lina 

Sousa e Hélder Carvalheira obtiveram os seus certificados de reconhecimento de 

competências – especifica de Natação emitido pelo IPDJ para obtenção do nível I, sendo 

contudo necessário e impreterível a realização da componente em falta – Estágio. 

•Procedeu-se por esse motivo à inscrição dos técnicos Lina Sousa e Hélder Carvalheira 

para realização do estágio durante o ano letivo 2021/2022. Não foi autorizada a inscrição 

da técnica Silvia Costa, por incapacidade medicamente comprovada para realização da 

componente pratica. Para além do custo de 200,00€/técnico, o estágio pressupõe o 

cumprimento de um total de 550H, das quais 100H terão de ser efetivas de cais 

ou pontos 

estratégicos. 

pormenor com o Pai 

Natal. Cada criança 

pode ainda pode deixar 

na caixa de correio 

criada para o efeito 
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(Intervenção direta ou indireta no processo de condução de aulas). As restantes horas 

são intituladas de autoestudo (revisão bibliográfica, reuniões com o tutor, preparação do 

dossier de estágio, preparação do relatório de estágio, etc.). 

 

 

9. ASSOCIATIVISMO 
 

 

Desenvolvimento do Portal do Associativismo 

DATA: Iniciado em 2020 e ainda em desenvolvimento        

DESCRIÇÃO: Portal de gestão interna e externa dos assuntos do associativismo. Prevê gestão de 

dados das associações, formulário de candidaturas e documentos associados, histórico de 

candidaturas e montantes atribuídos, possibilidade de criação de calendário de eventos 

partilhado pelas associações, entre outros.  

Um portal que prevê modernizar, 

agilizar e facilitar de todos os processos 

que decorrem das competências do 

Pelouro do Associativismo.  

OBJETIVOS: 

• Modernização dos processos 

administrativos dos serviços do 

Associativismo. 

RESULTADOS: A versão desenvolvida até 

ao momento, contempla dados de teste 

na web, que na visão da associação, como na visão do município, que anexo. 

Foram criadas temporariamente 3 contas de email para os testes e duas contas no portal, uma 

com permissões de funcionário CMB (funcionário) e outra de uma associação (amigo). 
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Reestruturação do Regulamento de Atribuição de Apoios às Entidades de 

Natureza Cultural, Desportiva e Recreativa e inclusão no Código 

Regulamentar do Município de Baião 

DATA: 2021         

DESCRIÇÃO: O Código Regulamentar do Município de Baião resulta da sistematização, compilação 

e adaptação dos principais regulamentos com eficácia externa em vigor no Município e visa reunir 

num único documento os principais regulamentos municipais externos, que até aqui se 

encontravam dispersos, dividindo-os por áreas temáticas, mediante uma organização lógica e 

sistemática. 

 

OBJETIVOS: O Código Regulamentar Municipal (CRM) permitirá, antes de mais, que, num único 

documento, os munícipes pesquisem e encontrem, de forma simples e segura, os dispositivos 

regulamentares sobre as matérias que lhes possam interessar. Trata-se, pois, de uma iniciativa 
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da qual, em primeiro lugar, beneficiam os munícipes, na medida em que torna mais fácil a 

identificação e o acesso ao universo das normas regulamentares por que se regem as suas 

relações com o Município — relações que se pretendem próximas e transparentes, propósito que 

se fortalece através da simplificação do acesso às normas regulamentares do Município. 

A restruturação do disposto no anterior regulamento de atribuição de apoios às associações teve 

por base um conjunto de sugestões apontadas precisamente pelas associações que visam facilitar 

e clarificar a informação que dele consta. A sua inclusão, da página 592 à 596 do CRM (ANEXO I) 

permitiu introduzir maior congruência entre as disposições que, até aqui, estavam integradas em 

diferentes regulamentos, evitando repetições e contradições e permitindo ao Município 

ponderar o impacto de cada norma no universo regulamentar, de modo a poder avaliar melhor 

as implicações e os efeitos das opções normativas a que procede. 

O Código constituirá, assim, um valioso instrumento para a prossecução pelo Município das 

políticas públicas locais. 

RESULTADOS: Publicado no em Diário da República a 2022-01-07 produzindo efeitos apenas 30 

dias após – a partir de 06.02.2022. 

 

Reunião com Associações Registadas no Pelouro do Associativismo 

DATA: 20 de março de 2021        

LOCAL: Auditório Municipal 

DESCRIÇÃO: Reunião com todas as Associações do Concelho com atividade registada no Pelouro 

do Desporto e Associativismo, para tratar de assuntos de interesse para o movimento associativo. 

OBJETIVOS: 

1.  Informações, procedimentos, e articulação institucional; 

2. Atualização do Regulamento Municipal para atribuição de apoios às Associações 

Culturais, Desportivas e Recreativas; 

3. Outros assuntos. 
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RESULTADOS: Foi elaborado um resumo da reunião (ANEXO II) e enviado a todas as associações 

que estiveram presentes, mas também às que não se fizeram representar no sentido de informar 

dos assuntos tratados. 

Ponto de Situação sobre Candidaturas ao Apoio em 2021 

DATA: 2021        

DESCRIÇÃO: No sentido de melhoria de informação ao superior hierárquico e para uma melhor 

organização dos serviços prestados, é realizado anualmente um ponto de situação sobre a forma 

de folha Excel que identifica e carateriza todos os procedimentos no âmbito da candidatura à 

atribuição de apoios em 2021 e para as associações cujo plano de atividades é orientado pela 

época 2020/2021. 

OBJETIVOS: 

1. Organização dos serviços 

2. Informação atualizada ao superior hierárquico 

 

RESULTADOS: 

Para mais informação, consultar ANEXO III. 

Total de Apoios Atribuídos 

Época 2020/2021 e Ano civil 2021 

Desporto 105 450,00 € 

Cultura 68 000,00 € 

Ranchos 18 200,00 € 

 
  

 
 

191 650,00 € 

 

Inquérito de Avaliação da Satisfação  

DATA: Entre 20 de Julho a 20 de outubro de 2021        

LOCAL: Via Plataforma Google Forms 

DESCRIÇÃO: No seguimento do referido na reunião com todas as associações com atividade 

registada no Pelouro do Associativismo, realizada a 23 de março de 2021 no auditório municipal, 
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e com o propósito de auscultar o seu grau de satisfação relativamente aos serviços do 

Associativismo, enquadrando-se no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do Município de 

Baião, solicitou-se, através de comunicação via email reforçada a 12.10.2021 que as mesmas 

procedessem ao preenchimento do inquérito através do seguinte link:  

https://forms.gle/SSkdJcHASPxqschx7  

O preenchimento foi voluntário e os dados recolhidos servem apenas para processamento 

interno. 

Foi indicado ainda que caso não o conseguissem fazer pela via digital, entrassem em contacto 

para que se providencie o preenchimento por outra via, nomeadamente em formato de papel. 

Esta será a fase seguinte deste assunto. 

 

OBJETIVOS: 

1. Avaliação do Grau de Satisfação das Associações com os serviços do Pelouro do 

Associativismo; 

2. Obter resultados que permitam propor ações de melhoria a implementar nos mesmos 

serviços; 

3. Implementar as ações de melhoria propostas e aprovadas superiormente.   

 

RESULTADOS: 

Responderam ao Inquérito pela via digital as seguintes 15 associações:  

1. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL OS ALEGRINHOS. 

2. CLUBE DE CAÇADORES DE BAIÃO 

3. CASA DO POVO DE CAMPELO 

4. ASSOCIAÇÃO CULT. RECREATIVA "RANCHO AS CEIFEIRAS DE VALADARES" 

5. RANCHO FOLCLÓRICO DE BAIÃO 

6. BANDA MARCIAL DE ANCEDE 

7. ASSOCIAÇÃO MILÉNIO JOVEM 

8. CASA DO POVO DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE  

https://forms.gle/SSkdJcHASPxqschx7
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9. ADR OS CAMINHOS DE JACINTO 

10. ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CONCERTINAS DO LAMEIRÃO 

11. ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE SANTA MARIA DE FRENDE 

12. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA FANFARRA DE S. TIAGO E ZÉS PEREIRAS 

13. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SANTA CRUZ DO DOURO 

14. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA FUTEBOL CLUBE DE FRENDE  

15. ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALDEIA 

  

Não responderam por esta via e serão aplicados os questionários em papel às seguintes 29 

Associações: 

1. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BAIÃO 

2. CLUBE NÁUTICO DE RIBADOURO 

3. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ANCEDE 

4. AMIGO - ASSOCIAÇÃO DAS MODALIDADES INOVADORAS DO GÔVE 

5. MOTOCLUBE BAIONENSE 

6. SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE SMZ 

7. BAIDEBIKE - CLUBE DE CICLOTURISMO DE BAIÃO 

8. COB - CLUBE ORNITOLÓGICO DE BAIÃO 

9. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO GÔVE 

10. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL "OS AMIGOS DE OVIL" 

11. ASSOCIAÇÃO R. D. CULTURAL DO ÁGUIAS FUTEBOL CLUBE DE MÍGUAS 

12. FUTEBOL CLUBE DE VALADARES 

13. ASSOCIAÇÃO VALE DO ZÊZERE 

14. ASSOCIAÇÃO DANÇAS E CANTARES DE GESTAÇÔ 

15. ACRAR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE ANCEDE E RIBADOURO 

16. ASSOCIAÇÃO DE CONCERTINAS DO LAMEIRÃO 

17. BYONRITMOS - ASSOCIAÇÃO JUVENIL 

18. ECO SIMBIOSES – ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL DO VALE DE OVIL 

19. ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DA CMB 

20. ADLRA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL DE ANCEDE 

21. ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA, RECREATIVA E SOCIAL DA TEIXEIRA 
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22. ACUL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL E RECREATIVA DE LOIVOS DA RIBEIRA 

23. APDA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALDEIA 

24. AGRICUR - ASSOCIAÇÃO GRILENSE DE CULTURA E RECREIO 

25. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DE COVELAS 

26. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA FANFARRA DE SÃO TIAGO E ZÉS PEREIRAS DE 

VALADARES 

27. ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E CAÇADORES OVIL E LOIVOS DO MONTE 

28. CLUBE DE PESCADORES E CAÇADORES MONTE DA LAPINHA 

29. ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES, PESCADORES E PROPRIETÁRIOS DE RIBADOURO 

 

ATIVIDADE DATA  OBJETIVOS PARTICIPANTES 

Elaboração de 

Contratos Programa 

para atribuição de 

apoios. 

2021 

Atribuição de apoios às 

Associações que completam 

todo o processo de 

candidatura de acordo com o 

estipulado no regulamento. 

31 Associações no TOTAL, das quais: 

• 15 Associações Desportivas; 

• 16 Associações Culturais 

Elaboração dos 

Protocolos de 

Cedência dos Espaços 

e Equipamentos 

Desportivos às 

entidades e 

Associações.  

Época 

2021/2022 

Apoiar as associações e 

entidades com utilidade 

publica através da cedência 

dos espaços desportivos de 

gestão municipal como: 

Piscina Municipal Coberta, 

piscinas municipais 

descobertas, Pavilhão 

Multiusos, Pavilhão Desportivo 

de Santa Marinha do Zêzere. 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA DE BAIÃO À 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

SANTA CRUZ DO DOURO 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA AO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VALE DE OVIL 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA DE BAIÃO AO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE EIRIZ 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 

DESPORTIVO DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE 
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ATIVIDADE DATA  OBJETIVOS PARTICIPANTES 

À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA 

MARINHA DO ZÊZERE 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA DE BAIÃO AO CENTRO 

SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA E PAVILHÃO MULTIUSOS 

(SALA DE AQUECIMENTO) À OBER-OBRA DE 

BEM ESTAR RURAL DE BAIÃO 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA E PAVILHÃO MULTIUSOS 

DE BAIÃO À 

SANTA CADA DA MISERICÓRDIA DE BAIÃO 

 

 

10.  CENTRO HÍPICO DE BAIÃO 

 

Férias Desportivas da Semana da Juventude nos dias 12 e 13 de Agosto de 

2021 

 

DESCRIÇÃO: O projeto “Férias Desportivas” é uma iniciativa importante, pela diversidade como 

tem sido desenhada e desenvolvida. Os utentes do Concelho identificam-se com este projeto, 

onde se incluiu e bem o espaço do Centro Hípico e do espaço envolvente, como um projeto de 

elevada importância do ponto de vista educacional, social e desportivo. 
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OBJETIVOS: Promoção e dinamização do espaço do Centro Hípico de forma a dar resposta ao 

solicitado. Esta atividade é pensada dentro de uma ocupação saudável dos tempos livres das 

crianças e jovens do Concelho. 

RESULTADOS: Participação de 50 jovens munícipes de Baião. 

Férias Desportivas da Semana da Juventude nos dias 12 e 13 de Agosto de 

2021 

 

DATA: 2021     LOCAL: Centro Hípico de Baião 

DESCRIÇÃO: Férias Desportivas que o Município promoveu, incluindo atividades no Centro Hípico, 

que contemplou os três agrupamentos de escolas nos dias 14. 20 e 21 de Julho de 2021. Nesta 

atividade os alunos passaram o dia com Centro Hípico onde puderam experimentar a equitação, 

muitos deles pela primeira vez, almoçaram no espaço do Centro Hípico e no período da tarde 

realizaram jugos tradicionais e desportivos, tais como saltos de saco, jogos de futebol, tiro ao 

alvo, painting, entre outros e por fim lancharam. 

OBJETIVOS: Promoção e dinamização do espaço do Centro Hípico de forma a dar resposta e 

comtemplar o programa integrada nas ferias desportivas promovidas pelo município. 

RESULTADOS: Participação de alunos dos 3 agrupamentos de escolas. 

 

Renovação do piso do picadeiro 

 

DESCRIÇÃO: Renovação do piso do picadeiro. 

Realizamos duas limpezas totais (mato, árvores derrubadas e manutenção dos jardins) do espaço 

envolto ao Centro Hípico e ao abrigo animal. 

OBJETIVOS: Melhores condições de terapia e a prática da equitação com a alteração do piso. 

Dar um aspeto de asseio e preservação das instalações, para que os utentes, visitantes se sintam 

agradados com e no espaço. 

RESULTADOS: Satisfação de quem frequenta e visita o espaço. 
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Reabertura das Aulas de Equitação e Hipoterapia em setembro 

DESCRIÇÃO: Renovação do piso do picadeiro. 

Realizamos duas limpezas totais (mato, árvores derrubadas e manutenção dos jardins) do espaço 

envolto ao Centro Hípico e ao abrigo animal. 

OBJETIVOS: Retomar as aulas nos moldes habituais, com adaptação ao momento pandémico em 

que vivemos. 

RESULTADOS: Retoma de 80% dos alunos e de 6 novas inscrições. 

 

Preparação e tratamento dos novos cavalos para as aulas de Hipoterapia 

DESCRIÇÃO: Durante o ano foi difícil manter aberto o Centro Hípico devido à pandemia da COVID 

19.  

Assim, durante parte do ano, foi aproveitado para preparar e treinar os cavalos para a retoma e 

continuidade das aulas. 

Saber estudar e preparar os cavalos mais indicados para cada sessão de hipoterapia procurando 

essencialmente aqueles com temperamento calmo e amável. 

Como existem limitações com utentes, não é qualquer animal que pode ser usado para essa 

técnica.  

Não basta apenas ser dócil. O animal precisa ser treinado e adestrado e foi o que procuramos 

fazer com os novos cavalos.  

OBJETIVOS: Proporcionar aos utentes o maior conforto, segurança e confiança para o 

desenvolvimento da terapia. 

RESULTADOS: Preparados mais dois cavalos para as aulas (um para hipoterapia e outro para aulas 

de equitação). 

 

 

 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 77 
 

 

11.  CULTURA E TURISMO 
 

 

Dados sobre alojamento em Baião 

 

Número de Dormidas 
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 Estatísticas Visit Baião 
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Mosteiro de Ancede 
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Visitas de Escolas ao Mosteiro 

 

Mais uma vez, o Mosteiro recebeu as crianças dos agrupamentos do concelho que se inscreveram 

nas atividades de verão. 

No âmbito destas atividades, foi proposto pelo museu municipal a realização de uma visita 

pedagógica ao mosteiro de Santo André de Ancede durante o mês de julho.  

Esta atividade tinha por principal objetivo dar a conhecer ao público do 1º e 2º ciclo, as atividades 

agrícolas que se realizavam no mosteiro, principalmente o trabalho da vinha e do vinho. O grupo 

de alunos começaram por realizar uma visita guiada à exposição “Ver o Bago”, lagares, arte sacra 

e quinta. Depois da visita, realizaram-se várias atividades pedagógicas, onde se formaram grupos 

de meninos para a corrida de almudes. Ainda houve uma caça ao tesouro, onde as crianças e as 

colaboradoras procuraram moedas de ouro pelos espaços do mosteiro e por fim, pisa de uvas na 

piscina de bolas. 
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Ciclo de Música Antiga – Pelo Interior do Património 

 

O grupo “Iberian Ensemble” atuou na Igreja de Ancede e apresentou um reportório focado 

maioritariamente nos períodos barroco e clássico, através de instrumentos de época como o 

traverso, a viola da gamba e a teorba. 

Uma organização do Centro Cultural de Amarante, com apoio da DG Artes e da Rota do Românico. 

 

Construção da Biblioteca Municipal de Baião 

 

A obra da Biblioteca Municipal de Baião consiste na reabilitação integral do edifício da antiga 

escola primária e na construção de um novo volume com três pisos. A área total de construção é 

de 1065 metros quadrados. 

Do lado da Av. 25 de Abril será mantida a estética do edifício existente. A entrada principal será 

feita por esse edifício, que faz 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). 
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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. 

Neste piso haverá ainda espaços de serviços internos (sala de receção, manutenção e depósito 

de documentos, área de trabalho, sala de informática, vestiários e arrumos). 

 

Biblioteca Municipal – Indicadores 2021 

 

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

TOTAL 

Gestão do Fundo 

Nº de novos registos / 

documentos a 

disponibilizar ao leitor 

37 56 40 42 56 12 48 71 54 34 51 34 535 

Nº de livros oferecidos 0 975 0 3 0 185 3 0 0 1 0 0 1167 

Consulta e 

Empréstimos 

Nº de 

leitores/utilizadores 

registados 

0 0 3 11 8 4 10 14 0 3 6 5 56 

N.º de empréstimos 

registados 
33 13 39 59 55 31 54 49 58 66 40 47 544 

Índice de satisfação             86,50% 

Dinamização da 

Leitura 

Nº de ações realizadas 

(Taxa de execução do 

planeamento) 

0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 6 

Nº de pessoas 

envolvidas 
0 0 0 4066* 0 1500* 77 0 0 0 0 0 5643 
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Renovação das Igrejas de Ancede e Santa Marinha do Zêzere 

 

Estas duas igrejas possuem um grande valor histórico e patrimonial e estão classificadas como 

Monumentos de Interesse Público. Para estas obras de 

renovação, a Câmara Municipal de Baião conseguiu 

garantir fundos europeus. Contam com um inves  timento 

global de mais de um milhão de euros, cofinanciado a 85% 

pela medida Património Cultural, no caso de Santa Marinha 

do Zêzere e PROVERE em Ancede do Programa Operacional 

Norte 2020 através do Fundo 

Europeu de 

Desenvolvimento Regional 

(FEDER). 

As obras deverão avançar 

ainda durante este verão. Para 

além de servirem a comunidade, as obras vão valorizar o 

património cultural e artístico existente nas igrejas. Vão torná-las 

também mais atrativas para visitas, dinamizando o turismo 

religioso, o que é uma condição fundamental para a atribuição dos 

apoios da União Europeia. 

 

Programa da RTP1 e TV Galiza, destaca Baião 

 

Baião foi um dos primeiros municípios portugueses escolhidos para protagonizar um dos 

episódios da primeira série do futuro programa de televisão “Sem Fronteiras”, uma coprodução 

de Portugal com Espanha a ser emitido em novembro na RTP e na TV Galicia. O programa, que 

será apresentado pelo ator e apresentador espanhol Javier Varela e pela portuguesa Beatriz 

Gosta, vai mostrar a cultura e património do nosso concelho ao mesmo tempo que mostra 

também a cultura e património de Baiona, na Galiza.  

Um momento de promoção à escala nacional e internacional da qual o município se orgulha de 

ter feito parte.  
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O Mosteiro de Santo André de Ancede celebrou em 2020, 900 anos da referência mais antiga que 

se lhe conhece. A sua história rasga todos estes séculos, como se fosse imortal, levando a nossa 

imaginação a "viver" outras vidas!  

Desta forma, foi feito um vídeo sobre o tema, cujo elenco é na sua maioria Baionense! 

 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

Para se comemorar o dia internacional dos monumentos e sítios/ 2021, o Município ofereceu 

gratuitamente uma visita à Casa das Bengalas, onde se pôde ver todo o processo de manufatura 

das bengalas que vai desde o corte da madeira, o dobrar, até ao acabamento da mesma. 
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Festival Inventa “ Travessia do Douro” 

As duas margens do Douro, entre Baião e Cinfães 

receberam o momento inaugural do festival 

Inventa. Primeiro momento - parada 

participativa com o grupo percussão CRASSH que 

percorreu a ponte de Mosteirô no sentido Baião 

-» Cinfães 

Segundo momento - atuação da Orquestra do 

Norte no Cais de Porto Antigo 

Terceiro momento - espetáculo de percussão e 

pirotecnia dos Deabru BELTZAK (Espanha) na 

ponte de Mosteirô no sentido Cinfães -» Baião 

O Festival Inventa congrega no seu esforço de 

implementação, enquanto entidades promotoras, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa, a Associação de Municípios do Vale do Sousa – Rota do Românico, a Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega e os Municípios de Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto.  

O Inventa é um projeto promovido no âmbito da operação Cultura em Rede – Tâmega e Sousa, 

sendo cofinanciado pelo NORTE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER – Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional. 
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Livro – Em torno do Ano 1700 

Este é o 8º livro da História Económica e Social de Baião 

e foi escrito pelo historiador Mário Cunha. Esta obra 

analisa as comunidades que integraram ou vieram a 

integrar o atual concelho de Baião. Primeiro, sob a 

perspetiva demográfica, atendendo aos fluxos da 

população. Aborda, também, as marcas mais 

significativas, no domínio do Património Móvel e do 

Edificado, compreendidas no espaço das paróquias. A 

obra faz ainda referência a algumas casas senhoriais, 

reflexo do que foi a estruturação aristocrática do 

território. 

Mário Cunha explicou que a população do concelho 

duplicou entre 1600 e 1800. “A este crescimento dos efetivos 

humanos corresponde uma reorganização do espaço: mais gente significou mais lavoura e mais 

construções.  

O historiador explica que Baião possui uma “população laboriosa que se move no território e 

também para o seu exterior”, como para o Brasil ou para Angola. 

Visita à Serra da Aboboreira 

 

A equipa pedagógica do 7º ano do Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, solicitou a 

realização de uma visita de estudo à Serra da Aboboreira (Dólmens e Caos de Blocos), no âmbito 

das disciplinas de História e Ciências Naturais, para um projeto de DAC. Os alunos puderam ver 

“in loco” como os primeiros povos que habitaram a serra, enterravam os seus mortos e ainda 

apreciaram a paisagem envolvente. 

Todas as atividades propostas pelos serviços da Cultura e Património, para os agrupamentos do 

concelho, só houve solicitação da parte do agrupamento de escolas de Eiriz (todos os anos, do 1º 

ciclo e jardins escolares), para a realização da visita e atividades no Mosteiro.  
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Todas as visitas abaixo previstas, não se realizaram devido à falta de inscrições dos professores e 

também no âmbito do Covid 19: à Fundação Eça de Queiroz, à Serra da Aboboreira, à igreja de 

Tresouras, ao artesanato do concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do Festival INVENTA, realizou-se em Almofrela, no dia 10 de julho, às 21h00, um 

concerto com Cat Falcão e o seu projeto a solo, intitulado Monday. 

A entrada foi gratuita, mas condicionada à lotação do espaço, mediante ordem de chegada. 

Cat Falcão integrou com a sua irmã o duo Golden Slumbers. Estreou-se a solo em 2018 com o 

álbum One, considerado pela crítica como um dos melhores discos do ano. 

O objetivo deste festival é “aproximar a população das artes e da cultura”. 
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12. OBRAS PARTICULARES E URBANISMO 
 

Processos de Licenciamento de Obras Particulares, Urbanismo e Fiscalização 

Municipal 

 

Foram apresentados, instruídos e tramitados os seguintes processos: 

• Processos de licenciamento de obras de edificação – 150 

• Processo de concessão de autorização de utilização – 43 

• Alvarás de licença de obras emitidos - 92  

• Alvarás de autorização de utilização emitidos – 46  

• Pedidos de destaque de parcelas de terreno – 16 

• Processos de construções assessórias – 26 

• Comunicações de obras isentas de licença – 48  

• Processos de Constituição de Prédios em Regime de Propriedade Horizontal - 2 

• Certidões emitidas – 289 

• Participações por Contraordenação – 84 

• Embargos - 4 

• Processos de Notificação por Infrações  – 47 

• Processos de Insalubridade/Insegurança – 14 

 

 

 

EVOLUÇÃO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES 

ÚLTIMOS 3 ANOS 2019 2020 2021 

Pedidos de licenciamento de obras de edificação 150 101 150 
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Alvarás de licenças de obras emitidos 89 87 92 

Pedidos de autorização de utilização 55 61 43 

Alvarás de autorização de utilização emitidos 54 50 46 

Pedidos de construções assessorias 26 27 26 

Comunicações de obras isentas de licença 53 55 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ARMAZÉM E GESTÃO DE VIATURAS 
 

Continuação da renovação da Frota Automóvel 
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• Aquisição de 1 viatura de 9 lugares para o TCC; 

• Aquisição de 4 viaturas elétricas ligeiras de 5 lugares para diversos serviços da Câmara; 

• Encontra-se em curso a aquisição de uma viatura para recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Melhoria das condições operativas dos Equipamentos 

 

• Reparações efetuadas nas máquinas e equipamentos “pesados” da câmara (retroescavadoras, 

tratores e camiões). 

• A despesa com a manutenção de viaturas foi de 233.412,74 € (aumento de 0,68% 

relativamente ao ano anterior).  

 

14. AMBIENTE E ENERGIA 
 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Serviço RSU OBJETIVOS QTD 

Resíduos Indiferenciados Resíduos indiferenciados recolhidos pelos serviços da CMB 7 143 860 Kg 

“Monstros” Domésticos Resíduos “monstros” domésticos recolhidos pelos serviços da CMB 363 380 Kg 

Biodegradáveis Resíduos “monstros” domésticos recolhidos pelos serviços da CMB 15 720 Kg 

Resíduos de construção e 

Demolição 
Nº de sacos Big Bag de 1m3 que foram recolhidos no porta-a-porta 10 un 

Vidro Vidro recolhidos pela Resinorte 322 420 Kg 

Papel/Cartão Papel/cartão recolhidos pela Resinorte 227 580 Kg 

Embalagens (plástico e metal) Embalagens (plástico e metal) recolhidas pela Resinorte 116 080 Kg 

 

Serviço RSU OBJETIVOS QTD 

Substituição de contentores de 

resíduos indiferenciados 

Por motivo de manutenção dos equipamentos ou de limpeza e higienização dos 

mesmos 
170 un 
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Colocação de novos 

contentores RSU de resíduos 

indiferenciados 

Através da identificação da necessidade pelos serviços ou por validação da 

necessidade reportada pelos munícipes, foram colocados contentores de RSU 

em novos locais 

31 un 

 

 

Comparação com 2020 

 

• Aumento de 3% de resíduos indiferenciados, 51% de “monstros” domésticos, 3% de vidro, 8% 

de papel/cartão e 12% de embalagens. 

• Diminuição em 72% na quantidade de resíduos biodegradáveis recolhidos seletivamente. 

 

Rede Municipal de Ecopontos 

 

• No início de 2021 existiam 99 ecopontos no concelho; 

• Durante o ano foram colocados mais 17, sendo que a Rede Municipal 

passou a ser composta por 116 ecopontos.  
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• Efetuado reforço durante o ano de 2021. Existiam 12 oleões tendo sido colocados mais 10.  

• A rede disponível passou a ser de 22 oleões, distribuídos por todas as freguesias do Concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpeza de contentores de resíduos indiferenciados 

 

• Durante o ano 2021 foram realizadas 3 ações de limpeza dos contentores de resíduos 

indiferenciados. 

• No total foi efetuada a limpeza a 2.581 unidades de contentores.  

• Foi efetuada a substituição de 170 contentores pelos serviços da autarquia. 

• A 31 de dezembro de 2021 existiam 1.330 contentores no concelho.  

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial do Ambiente 

 

• Limpeza de locais com deposições ilegais de resíduos 
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• A propósito do Dia Mundial do Ambiente, os serviços da autarquia efetuaram, nos dias 3 e 4 

de junho de 2021, uma ação de limpeza nos seguintes locais: margens da estrada entre 

Anquião e Sr.ª da Graça (Gestaçô) e entre Anquião e Tresouras, diversos pontos da Serra da 

Aboboreira e Monte Tuaraz (Grilo). 

• Nesta ação de limpeza foram recolhidos resíduos de construção e demolição (RCD’s), resíduos 

elétricos e eletrónicos (REEE’s), têxteis, resíduos indiferenciados, etc.  

  

 

Posto público de carregamento de veículos elétricos 

 

• Instalação do primeiro posto público de carregamento de veículos elétricos, numa cooperação 

entre a Câmara Municipal e a Rede Nacional de Mobilidade Elétrica - Mobi.e 

• Aquisição de viaturas elétricas, mais “amigas” do ambiente, dando continuidade à aposta na 

mobilidade sustentável. 

 

 

 

Outras atividades 
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Serviço RSU Data Local Objetivos 

Distribuição de 

EcoBag’s 
10 a 17 abril Baião 

Em colaboração com as Juntas de Freguesia, 

efetuou-se a distribuição de 1000 conjuntos 

Ecobag’s, composto por 3 sacos para diferentes 

tipos de resíduos: vidro, papel/ cartão e para 

plástico. 

Esta iniciativa foi um gesto de sensibilização para a 

importância da separação de resíduos e da 

reciclagem e contou com 1000 participantes. 

Sessão Pública para 

apresentação do 

“Estudo preliminar 

para a implementação 

da recolha seletiva de 

Biorresíduos, no 

concelho de Baião” 

12 julho Online 

Após a elaboração do Estudo preliminar para a 

implementação da recolha seletiva de Biorresíduos 

em Baião, por uma entidade externa e financiado 

pelo Fundo Ambiental, realizou-se, no dia 12 de 

julho, um evento online para a apresentação do 

estudo e recolha de contributos com o objetivo de 

elaborar o relatório final. 

Semana da Juventude 

– Ambiente 
8 agosto 

Zona de 

lazer da 

Fraga do 

Rio 

Integrado na Semana da Juventude, foram 

preparadas iniciativas de sensibilização ambiental 

com a parceria da Resinorte e Águas do Norte, no 

dia dedicado às questões ambientais. 
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15. ASSUNTOS ECONÓMICOS 
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Nova área de acolhimento empresarial de Baião 

 

• Foi já lançado o concurso público para a construção de uma nova área para empresas com 

aproximadamente oito lotes e 23 mil metros quadrados. A autarquia conseguiu captar fundos 

europeus para concretizar este importante objetivo, através do Programa Operacional NORTE 

2020. 

• A nova área de acolhimento empresarial vai situar-se próxima da zona industrial já existente, 

mais concretamente entre a rua António Ferreira Cabral Pais do Amaral e a Variante à Estrada 

Nacional 321  

 



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 100 
 

 

 

Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião 

 

• Devido à pandemia por COVID-19, a Feira do Fumeiro e dos Vinhos de Baião, organizada pela 

Câmara Municipal de Baião, decorreu em ambiente virtual através da Internet, em que a 

grande variedade de produtos locais estiveram ao dispor dos consumidores na loja 

online www.locale.pt . Contudo, durante o fim de semana, a restauração em Baião esteve 

também a servir o famoso cozido! 

• Através de uma parceria entre o município Baionense e a Dolmen, mais de 20 produtores de 

Baião estiveram reunidos num mesmo espaço (online) e os consumidores tiveram a 

oportunidade de poder adquirir vários produtos de qualidade a preços mais atrativos, bem 

como outras vantagens. 

http://bit.do/locale-feira
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• Com o propósito de apoiar os seus produtores, a Câmara Municipal de Baião assegurou os 

custos associados aos portes de envio, para compras superiores a 20 euros, disponibilizando 

ainda vales-oferta para utilização nos estabelecimentos de restauração e de alojamento de 

Baião. 

• Na categoria criada para o efeito, foi possível comprar fumeiro produzido em Baião, seguindo 

os métodos mais tradicionais. As variedades de fumeiro disponíveis foram: o salpicão; o 

presunto; e a alheira; entre outros. 

• Estiveram disponíveis os vinhos verdes da casta Avesso, específica da sub-região de Baião e 

outros produtos como o biscoito da Teixeira, os licores, a cerveja artesanal, o mel, as compotas 

e as amêndoas artesanais. 

• A solução encontrada através da loja online  www.locale.pt permitiu aos produtores 

Baionenses o escoamento dos produtos de Baião, que têm muitos apreciadores em todo o 

país.  

 

 

 

 

 

http://bit.do/locale-feira
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Anho Assado com Arroz no Forno 

 

• A Câmara Municipal de Baião desafiou os restaurantes do concelho no sentido de criar um 

evento descentralizado de promoção da gastronomia local, que respeite as diretrizes da 

Direção-Geral de Saúde. 

• No entanto, perante o contexto de pandemia e à semelhança do que ocorreu no ano anterior, 

alterou-se o modelo e optou-se pelo formato de evento descentralizado que reuniu menos 

pessoas, mas foi mais abrangente nos vários pontos do nosso território. 

 

 

OBJETIVOS: 

• Desfrutar da qualidade da nossa gastronomia, vinhos e produtos locais; 

• Fomentar o volume de negócios das empresas; 

• Promover Baião e os seus produtos, a região e as sua gentes; 

• Proporcionar uma oportunidade a quem visita Baião saborear o melhor da nossa 

gastronomia; 

• Fomentar oportunidades de negócio; 

• Garantir a sustentabilidade de várias empresas do setor de atividade.   
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Atividades desenvolvidas pela AEB com o apoio do Município 

 

• As atividades tiveram como objetivo central apoiar e tecido empresarial de Baião e criar 

oportunidades para criar valor e qualidade nos produtos e prestação de serviços. Como no 

ano de 2020, o ano de 2021, também foi considerado um ano difícil, devido aos efeitos da 

pandemia, neste contexto, o Município de Baião cooperou com a AEB no desenvolvimento de 

algumas das suas atividades, com a atribuição de alguns apoios como: 

• Apoio a Taxistas e Restauração no Natal 2020 - 750,00 euros; 

• Apoio a Taxistas e Restauração - distribuição - 750,00 euros; 

• Apoio à iluminação da árvore de Natal - 500,00 euros; 

• Apoio à Realização da Iniciativa “Compre em Baião” - 2.500,00 euros; 

• Apoio à realização da 6ª Gala do Empresário 2021 - 2.000,00 euros.  

 

• Em parceria com a Dolmen foi implementada uma plataforma virtual (online) locale.pt para 

apoio e suporte às feiras do Feira do Fumeiro e do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião 

e do Anho Assado com a Arroz no Forno, permitindo uma melhor gestão da distribuição e 

acessibilidade aos eventos, pelas empresas e cidadãos;  

• Via Verde Investidor; 

• Utilizando os canais de comunicação do Município, mantêm-se informados os produtores de 

Baião de novos eventos, oportunidades, apoios, legislação, entre outros; 

• Reuniões presenciais e virtuais com investidores de várias tipologias de empresas (Energias 

Renováveis/Parques Eólicos, Turismo Rural e de Habitação, Agroturismo, Produtos Regionais, 

Turismo em diversas vertentes; Empresas de Transformação, entre outras; 

• Envolver entidades como a CIM, CCDRN, IAPMEI, entre outras, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento económico e social da região, bem como para o apoio às empresas no apoio 

ao desenvolvimento e implementação de projetos. 
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16. SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

Planeamento e Gestão de Recursos Humanos 

 

DESCRIÇÃO: 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: 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. 
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RESULTADOS: Aplicação da opção gestionária no desenvolvimento profissional de três 

trabalhadores. 

Foi elaborado o mapa de pessoal e orçamento para 2022 e respetiva informação de 

acompanhamento e foi aprovado pelos órgãos executivo e deliberativo. 

 

Recrutamento de Trabalhadores 

 

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 

2021; 

- 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 24 de março de 2021 e pelo órgão deliberativo em 08 de maio de 2021. 

- Após a identificação das necessidades de recursos humanos, iniciaram-se os procedimentos 

concursais de recrutamento, com recurso a reservas de recrutamento dos procedimentos 

concursais decorridos em 2020. 

- Foi ainda aberto procedimento concursal comum efetuado de entre trabalhadores detentores 

de vínculo de emprego público por tempo indeterminado. 

Assim, em reuniões do executivo municipal, foram aprovadas propostas para o recrutamento 

elaboradas por estes serviços, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado de 1 Fiscal Municipal, 1 Técnico Superior com recurso à reserva de 

recrutamento interno resultante dos procedimentos concursais.  

Foram ainda abertos procedimentos concursais comuns para 2 Técnicos Superiores e 1 Assistente 

Operacional, para exercer as funções neste Município, que não ficaram concluídos. 

Para situações especializadas para dar resposta a situações de exigências específicas, foram 

promovidos processos de contratação com recurso a contratos de prestação de serviços nas 

modalidades de Avença e Tarefa. 
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OBJETIVOS: Dotar os serviços da autarquia de recursos humanos com capacidade de trabalho, 

competências técnicas e especializadas adequadas às exigências técnicas inerentes às múltiplas 

áreas de intervenção por todo o município. 

RESULTADOS: Foi elaborado o Plano Anual de Recrutamentos para 2022 e foi aprovado pelos 

órgãos executivo e deliberativo. 

Foram celebrados 2 contratos de trabalho em funções públicas com 1 Fiscal Municipal 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 Saúde 

 

DESCRIÇÃO: O Decreto-Lei n. º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo artigo 191.º do Decreto-

Lei n.º 84/2019, de 29 de junho 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 saúde. 

Foi transferida para este município a competência de gestão dos trabalhadores inseridos na 

carreira de assistente operacional das unidades funcionais dos ACES que integram o SNS, 

assegurando-se a esses trabalhadores a manutenção dos direitos adquiridos. 

OBJETIVOS: Cumprir o compromisso assumido na transferência de competências para os 

Municípios no domínio da Saúde. 

RESULTADOS: Integraram o mapa de pessoal do município 18 trabalhadores pertencentes aos 

serviços de saúde, incluindo três contratos de trabalho a termo resolutivo certo,  

 

 

 

Mobilidades Internas 

 

DESCRIÇÃO: Foram elaborados pelos serviços os respetivos despachos de fundamentação numa 

perspetiva de otimização de recursos existentes, na importância do interesse público e 
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responsavelmente atendendo à economia, à eficácia e eficiência dos serviços, tendo decorrido 

vários procedimentos de mobilidade intercarreiras e intercategorias, num total de 7 processos, 

elaboradas as propostas de consolidação das mobilidades ao órgão executivo e aprovadas, 

permitindo que trabalhadores do município progridam na carreira e  categoria superior na 

sequência da aquisição de novas habilitações literárias e novas competências e que, em 

simultâneo, venham a permitir a satisfação de necessidades de recursos humanos do Município. 

OBJETIVOS: Confirma-se, assim, a política de valorização profissional dos trabalhadores que tem 

vindo a ser adotada nos últimos anos, com a previsão anual de novos procedimentos de 

mobilidade intercarreiras e intercategorias para trabalhadores do Município que adquiriram 

novas habilitações literárias e novas competências. 

Valorizar o trabalho e os trabalhadores, envolvendo-os no melhor funcionamento dos serviços, 

reconhecendo os seus contributos e motivar.  

RESULTADOS: Consolidação de 5 processos de mobilidade interna e assinatura dos respetivos 

contratos de trabalho e elaboração de despachos fundamentados para a mobilidade interna de 

8 trabalhadores. 

 

Formação Profissional 

 

DESCRIÇÃO: Promover e investir no desenvolvimento de competências dos trabalhadores, 

nomeadamente, implementando um plano de formação e desenvolvimento profissional que 

alinha as capacidades individuais com os objetivos organizacionais e, simultaneamente, incentiva 

à criatividade, a abertura ao risco e à inovação. 

OBJETIVOS: Capacitar a força de trabalho da Câmara Municipal de Baião para a eficiência, 

qualidade, inovação e orientação para os resultados, visando a consecução dos objetivos 

estratégicos da organização e do território. 

 

RESULTADOS: Foram elaborados os documentos necessários para organização do serviço da 

formação profissional, ou seja, 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. 
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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 proporcionados 48 ações de formação, que abrangeram as seguintes áreas: 

Transportes de veículos pesados de mercadores, Capacitação dos Serviços da Administração 

Publica para a implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, Estratégia 2030, 

O Novo Quadro Comunitário de Apoio, Gestão de Fundos Estruturais – Promotor, Jogos 

Estratégicos e Geopolítica para Executivos, Gestão da Qualidade, Curso de Gestão Publica na 

Administração Local (GEPAL), Elaboração de questionários, Gestão de Processos e Circuitos – 

LEAN, Cibersegurança, Curso Team Canvas – para Equipas mais alinhadas e produtivas, Curso de 

Acessibilidades dos Conteúdos Digitais, Suporte Básico de Vida, Academia do Consumo para os 

CIAC, Avaliação de Satisfação: Aplicação de Questionários, Iniciação aos saltos, partidas e virgens, 

Métodos e Estilo de Ensino – Planeamento e Estrutura de sessões de ensino,  AMA: Aprender a 

brincar, conteúdos e progressões pedagógicas,  Identificação e Correção de erros técnicos nas 

técnicas alternadas, Ciclo de Formação Didática do Ensino – Avaliação e Transição de níveis nas 

escolas de natação, “Construção de uma ideia de jogo no Futebol”, Fitness e Atividades e Ginásio, 

Natação Infantil, Reflexões e Praticas, Seminário Atividade Física ao Ar Livre, Percursos e 

Programas Promotores de Saúde, Webinar Preparar o futuro nas piscinas, Atividade Física para 

Seniores e processo de Certificação MAD, O Treino das Capacidades Condicionais em Crianças e 

Jovens, Seminário “O Impacto da Pandemia no Desporto”, Estratégias Motivacionais e 

Comunicacionais no Desporto, Primeiros Socorros para Treinadores, Convenção Portugal a 

Nadar, SUP INSTRUTOR – Especialização em Stand up padleboarding para instrutores de SUP, 

Informatica na ótica do utilizador – folha de calculo e intranet, Fatores Mentais no Desporto e na 

Atividade, Preparação multifacetada para o sucesso na orientação desportiva e da atividade física, 

Fatores Mentais no Desporto e na Atividade Física, Inovação e Mudança na Gestão de Bibliotecas, 

Marketing Territorial, Marketing Digital, Curso de História da Fotografia e Identificação de 

Processos Fotográficos, Gestão de Comportamentos Organizacionais Estratégicos, Inovação 

Estratégica, inteligência competitiva: Técnicas e ferramentas para criar novas ideias de negocio e 

criar valor, Técnicas de Comunicação em Publico, Inovação e Novos Caminhos Sustentáveis, 

Design, Thinking Aplicado no Turismo Metodologia para tomada de decisões complexas, 

Introdução ao Marketing Digital, Wubsites e Monotorização de Performance, A Minha Visão, 
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Benchmarking Estratégico Descobrir os pontos fortes para se diferenciar da concorrência, 

“Participação” 3º Autarquias do Futuro, “Futuros & Inovação” – 3º Autarquias do Futuro, 

“Serviços e Transparência” – 3º Autarquias do Futuro, “Academia” - 3º Autarquias do Futuro, 

Curso de Acessibilidades dos Conteúdos Digitais, “I Simpósio Internacional de Gestão da Inovação 

e Transformação Digital, Segurança Contra Incêndios, Capacitação dos Serviços da Administração 

Publica para a implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada.  

Frequentadas por 39 trabalhadores nas diversas carreiras e categorias. 

 

Report de informação para entidades externas 

 

DESCRIÇÃO: Foram reportados trimestralmente e semestralmente para a DGAL, através do SIIAL, 

todas as informações sobre os recursos humanos, com informação do número de trabalhadores 

por carreira, categoria, faixa etária, nível habilitacional, entradas, saídas e respetivos custos. 

Foram também reportados dados do Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

Mensalmente foi enviada para a Autoridade Tributaria a declaração mensal de remunerações, 

incluindo os CEI+ e membros da Assembleia Municipal. 

Foi preenchido e enviado o Balanço Social para a DGAL e Sindicato, com informação da evolução 

dos recursos humanos. 

OBJETIVOS: Cumprir uma obrigação legal de reporte de informação às entidades que regulam as 

atividades da administração local. 

RESULTADOS: Foram preenchidos e enviados todos os mapas in informações cumprindo os 

prazos definidos pelas entidades. Não houve retenção de qualquer transferência de verbas para 

este município por falta de reporte de informação. 

 

 

 

Processamento de Salários 

 

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, cumprimento dos prazos conforme definidos nos respetivos objetivos. 
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Foram efetuadas as atualizações dos salários, nomeadamente a atualização do salário mínimo e 

ainda a mudança de posição remuneratória resultante do SIADAP 3. 

Foi mais um ano de desafios também no processamento salarial dos apoios aos trabalhadores no 

âmbito das normas em função da pandemia da COVD 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 doente de risco, o teletrabalho, as necessidades de 

assegurar os serviços de saúde num ano muito exigente e ainda a substituição de trabalhadores 

naquela área de atividade, etc. 

No seguimento da aquisição de um novo software de processamento de salários à empresa 

“ANO”, foi ao longo de mais um ano efetuado processamento em paralelo com o processamento 

da aplicação da Medidata. 

Este processo absorveu por completo uma trabalhadora que foi afetada aos serviços de gestão 

de recursos humanos e o acompanhamento constante das restantes trabalhadoras afetas a este 

setor. 

OBJETIVOS: Cumprir a legislação, valorizando profissionalmente os trabalhadores integrados em 

todas as carreiras gerais, carreiras especiais e carreiras não revistas. 

Cumprir sempre com as obrigações de processamento salarial quer para os trabalhadores, quer 

para a entidade patronal em articulação com as entidades respetivas das 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, que ainda não foi conseguido. 

RESULTADOS: Foram processados os salários nos prazos superiormente indicados pela aplicação 

da empresa Medidata. 

Foram efetuadas as atualizações salariais em função da legislação em vigor, das mudanças de 

carreira e categoria 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 fechada a transição de aplicações de processamento de salários da Medidata para a ANO. 
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Controle da Assiduidade e Pontualidade 

 

DESCRIÇÃO: Foi mais um ano muito desafiante para todos e em particular para os serviços 

públicos face à pandemia da COVID 19. Com regras de confinamento e encerramento de serviços 

tivemos de ajustar os horários e as modalidades de prestação de serviço em função das normas 

legais ajustando horários de funcionamento dos serviços, horários de trabalho e modalidades de 

trabalho. Ajustar e aplicar todas as normas excecionais de apoio à família por encerramento das 

escolas, o controlo da assiduidade dos trabalhadores considerados doentes de risco, o trabalho 

prestado no âmbito da modalidade do Teletrabalho e assegurar os serviços da saúde. 

OBJETIVOS: Gestão de recursos humanos com equidade. 

Mesmo em tempo de pandemia, garantir que os serviços continuaram a ser prestados aos 

munícipes e trabalhadores, salvaguardado sempre a segurança de todos. 

RESULTADOS: Foram ao longo do ano de 2021, efetuados, uma media de 1000 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 2021, foram solicitadas 16 juntas médicas à ADSE e 9 á Caixa Geral de 

Aposentações, na sequência de períodos de doença longos. 

Foram ainda, registados 10 acidentes de trabalho procedendo-se às participações, 

encaminhamento para a seguradora e dos trabalhadores para o serviço de saúde. Envio de 

despesas de saúde para a seguradora e verificação dos valores referentes às indemnizações 

devolvidas à autarquia. 

 

 

Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

 

DESCRIÇÃO: O artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento 

do Estado para o ano de 2021, prevê a atribuição de um suplemento de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores integrados na carreira geral de assistente operacional ou que 
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exerçam funções por referência ao conteúdo funcional daquela carreira, cumprindo assegurar a 

sua operacionalização. 

Cabe à câmara municipal, sob proposta do presidente da câmara municipal, e tendo em conta a 

sustentabilidade financeira, identificar e justificar no respetivo mapa de pessoal aprovado os 

postos de trabalho da carreira geral de assistente operacional, cuja caracterização implica o 

exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade no que respeita às áreas 

previstas. 

Procedeu-se à elaboração de proposta para alteração do Mapa de Pessoal e documento 

financeiro para identificação dos respetivos postos de trabalho, aprovada em reunião do 

executivo de 12de agosto de 2021 e pela Assembleia Municipal em 11 de setembro de 2021. 

Foram solicitados os respetivos pareceres aos representantes dos trabalhadores e obtido o 

parecer fundamentado do serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho. 

OBJETIVOS: Abranger os trabalhadores integrados nas categorias de assistente operacional, de 

encarregado operacional e encarregado geral operacional, desde que desempenhem funções nas 

áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do 

saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de 

sepulturas em condições de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o 

aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação 

do estado de saúde. 

RESULTADOS: Foram identificados 33 postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício 

de funções em condições de penosidade e insalubridade, a quem é atribuído o respetivo 

suplemento. 

 

 

 

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 
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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: Foram realizadas 71 consultas médicas no âmbito da higiene e saúde no trabalho. 

 

 

SIADAP 

 

DESCRIÇÃO:  

1 - Neste âmbito foram definidos objetivos planeados de acordo com a estratégia do serviço e da 

autarquia, bem como ainda valores de eficiência, eficácia e qualidade do serviço prestado, com 

enfoque nos resultados e na criação de valor público, num espírito de comunhão e de missão de 

serviço público. 

Neste sistema de avaliação realça-se a eleição, preferencialmente, da dedicação, do mérito, do 

espírito de equipa e da inovação como fatores essenciais na avaliação de excelência do 

desempenho dos colaboradores e na avaliação de qualidade dos serviços. 

2 - O sucesso da reforma do SIADAP e o acautelamento dos impactos associados à sua 

implementação, nomeadamente na evolução profissional de dirigentes e trabalhadores e nas 

futuras opções orçamentais com impacto nos serviços, depende de um processo de 

implementação eficaz e devidamente coordenado. Assim, foi preparado o processo de 

contratação da prestação destes serviços de consultoria, no âmbito da contratação pública. 

OBJETIVOS: 

1 - Promover a competência e a experiência na organização do trabalho sempre que possível, 

tendo a primeira primazia 
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Fixação dos critérios para ponderação curricular, por forma a garantir o rigor da avaliação e a 

justa aplicação. 

2 - A decisão de contratar estes serviços visou o desdobramento dos objetivos e a criação de 

processo de monitorização e melhoria da performance e do desempenho. 

RESULTADOS: 

1 - Relativamente ao SIADAP 1 foi apresentado, em reunião do executivo realizada em 28 de 

agosto de 2021, após reunião de trabalhado com o executivo e dirigentes do município realizada 

em julho/2021, o Relatório Final do Desempenho das Unidade Orgânicas referente ao ano de 

2019, com evidência dos resultados alcançados e os desvios verificados. 

Relativamente ao SIADAP 2 e 3, foram realizadas reuniões do respetivo Conselho Coordenador 

de Avaliação e efetuadas as avaliações do biénio 2019/2020 respeitante a 328 trabalhadores, 

distribuídos por 55 técnicos superiores, 60 Assistentes Técnicos, 204 Assistentes Operacionais, 3 

Fiscais Municipais, 3 Especialistas de Informática e 3 Dirigentes. 

2- Não se verificaram evidências. 

 

Outras atividades 

 

ATIVIDADE DATA  OBJETIVOS PARTICIPANTES 

Aposentações – 6 processos 
1/1/2021 a 

31/12/2021 

Gestão de processos dos trabalhadores 

relacionados com a carreira profissional 

SRH 

Saída e entrada de trabalhadores por 

mobilidade, recrutamento e outros – 

33 processos 

1/1/2021 a 

31/12/2021 

Dinamização da administração pública 

promovendo eficiência dos serviços 

FutureDoc – Entradas – saidas - 

Encaminhamentos – 2278 e Arquivos 

– 3107 

1/1/2021 a 

31/12/2021 

Gestão Interna e externa de toda a 

documentação relacionada com a Gestão de 

Recursos Humanos 
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ATIVIDADE DATA  OBJETIVOS PARTICIPANTES 

Serviços de saúde no trabalho – 

agendamento de consultas medicas - 

71 

1/1/2021 a 

31/12/2021 

Melhorar as condições de trabalho na área da 

saúde. 

Atendimentos presenciais e 

telefónicos 

1/1/2021 a 

31/12/2021 

Prestar toda a informação sobre a gestão de 

recursos humanos. 

SIADAP – 328 trabalhadores e 

dirigentes 

1/1/2021 a 

31/12/2021 
Promover a competência e a experiência 
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17. SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

 

 

Estatísticas cm-baiao.pt 

 

 

 

 

 

VISITANTES TOTAL 

106. 892 

VISUALIZAÇÕES 

247.339 
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18. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade 
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O trabalho desenvolvido de implementação do SGQ obteve os seus frutos em 22 de fevereiro de 

2021, com a certificação dos serviços que implementaram o SGQ, pela APCER.  

Durante o ano de 2021, foram desenvolvidas ações de melhoria e de acompanhamento para 

manutenção e uma evolução do SGQ. Uma grande parte das ações registadas tiveram origem nas 

auditorias internas e todo o trabalho desenvolvido foi refletido e alvo de análise nos relatórios de 

revisão do SGQ, do 1º e 2º semestre de 2021.  

 

O alargamento do âmbito de implementação do SGQ às restantes áreas da autarquia, irá iniciar-

se brevemente, uma vez que foi assinado a 11 de janeiro de 2022 contrato com a empresa que 

nos irá acompanhar nesta implementação.  

É hoje indiscutível o papel que o Sistema de Gestão da Qualidade tem na organização e das 

repercussões que a implementação deste tem tido ao nível da eficiência e eficácia. Este trabalho, 

ainda que árduo, tem permitido consolidar práticas e formas de ação, traduzindo-se numa maior 

organização e uniformização de procedimentos e consequente melhoria dos serviços.  

 

Reengenharia e Implementação de Processos 

 

Ao longo do semestre em análise, o gabinete de modernização administrativa analisou um 

conjunto de práticas e procedimentos em uso e através de uma ação/análise concreta e realista, 

e com isso adaptá-los, através de uma reengenharia de processos, àquilo que são as necessidades 

atuais, fruto da evolução e dos próprios condicionalismos da atualidade, como seja a pandemia 

provocada pelo Covid-19, que nos obriga a repensar um conjunto de praticas e procedimentos 

capazes de garantir as respostas aos munícipes de uma forma segura e eficiente.  

A Reengenharia de processos tem sido outro aspeto relevante na ação deste serviço, tendo 

sempre como preocupação a facilidade dos serviços e a repercussão na população. Entre outros, 

destacaríamos aqui, decorrente das necessidades e da ampliação de competências das 

autarquias, a criação de novos processos no âmbito do urbanismo, como é o caso do processo de 

legalização de obras, ou a criação de novas ações nos existentes e do qual destacaríamos, 

também no urbanismo, a criação de ações que vai permitir que todas as construções possam ser 

georreferenciadas pelo serviço de SIG, criando, desde já condições para que com a entrada do 

Nopaper, possa, por exemplo, ser possível a fiscalização no terreno e através de um telemóvel 
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perceber, em tempo real, se determinada construção foi ou está a ser alvo de licenciamento. Esta 

solução, como facilmente se percebe traz ganhos de eficiência e eficácia ímpares. 

 

 

 

 

 

 

Organização dos Serviços e Utilização dos Métodos de Ação 

 

A questão da organização dos serviços e utilização de métodos de ação comuns e transversais a 

todos os departamentos da organização é outro dos aspetos que tem vindo a ser alvo de atenção 

e de acompanhamento por este serviço e por isso realçamos, desde logo, os seguintes aspetos:  

• Atendimento - Vários estudos indicam que a primeira impressão é aquela que fica e que 

vai, de certa forma, condicionar e pautar a ação das pessoas. Também é do senso comum, 

que a Função pública, no global e até por força da situação pandémica, não goza das 

melhores práticas. Atenta a estes fatores, o serviço de Modernização Administrativa, tem 

encetado um conjunto de ações, que vão muito além do serviço de atendimento, cujo 

aplicabilidade tem reflexos positivos na forma como, enquanto organização, 

conseguimos “satisfazer” todos os quantos aqui recorrem.  

 

• Ações tendentes a uma maior eficácia e eficiência dos serviços, com reflexos no bem-

estar do munícipe:  

 

• A contínua sensibilização e formação para a utilização do software de Gestão 

Documental por todos os serviços da autarquia;  

• Disponibilização de inquéritos de satisfação acompanhado de formas de tratamento 

e análises de dados e sobre o qual é reproduzido um relatório final. Esta situação 

tem-se revelado como fundamental, tendo já permitido o ajuste de determinados 

procedimentos; 

• Criação de um modelo para sugestões e melhoria e forma de tratamento; 

• Definição/aprimoramento do procedimento sobre o controlo de protocolos;  



 
 

 

 WWW.CM-BAIAO.PT 121 
 

 

• Reformulação dos formulários em uso, nomeadamente na promoção de reuniões 

com os serviços tendentes à agregação/reformulação dos assuntos, evitando o 

elevado número atualmente existente e, não raras vezes, confusa; 

• Audição dos serviços na discussão de algumas alterações/melhorias; 

•  Potenciar o portal Intranet na disponibilização de informação útil. Exemplo foi a 

criação de Guiões, simples e práticos, para a utilização das ferramentas digitais em 

uso no município, as quais facilitam o trabalho e o acesso à informação. 

 

Descentralização de Competências 

 

Tem sido outro aspeto com relevância neste serviço, nomeadamente ao nível da Educação e 

contraordenações. Todo o processo de descentralização de competências tem-se revelado 

complexo e acompanhado de pouca informação, o que não raras vezes, dificulta a sua 

aplicabilidade. Para o efeito têm sido efetuadas um conjunto de ações a nível interno e externo 

(parceiros/fornecedores) no sentido de se encontrar soluções capazes de responderem ao 

desafio e enquadradas com a realidade e estrutura da organização, como seja ao nível das 

refeições escolares e autos de contraordenação. 

 

 

Contratação Pública 

 

A contratação Pública assume, nos dias de hoje, um papel fundamental na salvaguarda do 

interesse público, não apenas como instrumento de controlo da despesa, mas também como 

instrumento de eficiência na utilização dos recursos e na sustentabilidade da Própria 

Administração Pública em geral e, neste caso, do município em particular.  

Atenta às necessidades da organização, através de um conhecimento profundo dos serviços e 

recursos existentes, aliado aos objetivos estratégicos definidos, a modernização Administrativa 

tem, neste parâmetro, pautado a sua ação, nos seguintes vetores:  

• Avaliação cuidada da real necessidade;  

• Estudos ao nível do existente com consequente integração e/ou continuidade do 

existente;  

• Avaliação do mercado. 
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Esta ação tem vindo a permitir uma uniformização, com ganhos irrefutáveis ao nível da eficácia 

dos serviços e aproveitamento de recursos. Também se tem verificado vantagens financeiras, 

quer pela não duplicação de serviços, quer pela construção cuidada dos cadernos de encargos.   
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19. 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. 

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

Baião do ano de 2021, 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 2021, dificilmente percetíveis pela simples análise da 

informação 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-

se-á em séries anuais para que a comparação das variáveis mais significativas da gestão municipal 

possibilitem uma leitura clara e conclusiva. 
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Finanças 

 

1- O último prazo médio de pagamentos disponibilizado pela DGAL é referente ao ano de 2019. 

Em 2020 e 2021, 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. 

 

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 

31-12-2021. 

(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 31/12/2021 2.899.228,43 € 

(c) Dívida de empréstimos ao Estado a 31/12/2021 940.040,81 € 

(d) Dívida de Locações financeiras a 31/12/2020 210.235,11 € 

(e) Compromissos ainda não satisfeitos a 31/12/2021 3.614.113,50 € 

(f)=(a)-
(b)-(c)-
(d)-(e) 

Total 7.663.617,85 € 

 

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 38 mil euros e que se traduz numa 

capacidade possível de endividamento inferida elevada. 
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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. 

 

20.1 ANÁLISE ORÇAMENTAL 
 

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

orçamental de 2021, nomeadamente, no que se refere ao comportamento e evolução histórica 

das suas principais variáveis. 

 

20.2  ESTRUTURA DO ORÇAMENTO 2021 
 

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 15.432.837,98 15.412.816,55 99,87 Correntes 14.366.284,70 11.489.196,85 79,97 

Capital 7.196.248,84 5.074.164,08 70,51 Capital 10.683.912,28 7.335.231,59 68,66 

Outras 2.421.110,16 2.427.157,59 100,25 --- --- --- 
 

Total Geral 25.050.196,98 22.914.138,22 91,47 Total Geral 25.050.196,98 18.824.428,44 75,15 

Quadro 1: Execução do Orçamento do Ano de 2021. 

 

A receita totalizou 22.914.138 euros, constituída por receitas correntes de 15.412.817 euros, por 

receitas de capital de 5.074.164 euros, parte deste valor resultou de diversas candidaturas 

efetuadas com sucesso a financiamento comunitário e por outras receitas no valor de 2.427.158 

euros (onde se inclui o saldo orçamental transitado de 2020 no valor de 2.419.119 euros). 

Conforme se pode verificar no quadro anterior a taxa de execução da receita em relação à 

previsão situou-se nos 91,47 %, o que reflete o rigor na previsão orçamental e numa elevada taxa 

de sucesso na captação de financiamento por via de fundos comunitários. 
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A despesa totalizou 18.824.428 euros, decomposta em 11.489.197 euros de despesas correntes 

e em 7.335.232 euros de despesas de capital. Constata-se também uma taxa de execução da 

despesa que se situou nos 75,15%, permitindo transitar com um saldo orçamental, para o ano de 

2022, no valor de 4.089.710 euros.  

 

20.2.1 EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Receitas 

2017 2018 2019 2020 2021 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução Peso % 

Correntes 11.734.803 81,63 11.872.594 83,60 12.411.924 76,60 13.916.759 71,33 15.412.817 67,26 

Capital 1.983.981 13,80 1.687.139 11,88 1.950.785 12,04 3.037.528 15,57 5.074.164 22,14 

Outras 656.589 4,57 642.467 4,52 1.841.660 11,37 2.555.622 13,10 2.427.158 10,59 

Total Geral 14.375.373 100 14.202.200 100 16.204.369 100 19.509.910 100 22.914.138 100 

Despesas 

2017 2018 2019 2020 2021 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução Peso % 

Correntes 9.391.244 68,37 9.762.897 78,82 10.450.011 76,55 10.497.443 61,42 11.489.197 61,03 

Capital 4.344.895 31,63 2.622.806 21,18 3.201.929 23,45 6.593.348 38,58 7.335.232 38,97 

Total Geral 13.736.140 100 12.385.703 100 13.651.940 100 17.090.791 100 18.824.428 100 

Quadro 2: Evolução da Execução Global do Orçamento (€) 2017-2021. 

 

Pelo Quadro acima afere-se a tendência crescente das receitas correntes nos anos de 2017 a 

2021. Por sua vez, as receitas de capital evidenciam oscilações diretamente relacionadas com a 

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

utilização de empréstimos para financiamento de investimentos, uma forma de racionalização 
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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 2021 o 

investimento foi superior à receita de capital em cerca de 2 milhões, 261 mil euros. 

 

Receitas 

 

Receitas 

2017 2018 2019 2020   2021   

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Correntes 11.734.803 81,63 11.872.594 83,60 12.411.924 76,60 13.916.759 71,33 15.412.817 67,26 

Capital 1.983.981 13,80 1.687.139 11,88 1.950.785 12,04 3.037.528 15,57 5.074.164 22,14 

Outras 656.589 4,57 642.467 4,52 1.841.660 11,37 2.555.622 13,10 2.427.158 10,59 

Total Geral 14.375.373 100 14.202.200 100 16.204.369 100 19.509.909 100 22.914.138 100 

Quadro 3: Evolução da Execução Orçamental da Receita (€) 2017-2021. 

 

Em 2021, as Receitas recebidas pelo Município totalizaram 22.914.138 euros, montante 

constituído por receitas de natureza corrente – 15.412.817 euros (67,26%), de capital – 5.074.164 

euros (22,14%) e outras (essencialmente a utilização do saldo do ano anterior 2.419.119 euros) 

– 2.427.158 euros (10,59%). 

 

 

Despesas 
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Despesas 

2017 2018 2019 2020 2021 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Correntes 9.391.244 68,37 9.762.897 78,82 10.450.011 76,55 10.497.443 61,42 11.489.197 61,03 

Capital 4.344.895 31,63 2.622.806 21,18 3.201.929 23,45 6.593.348 38,58 7.335.232 38,97 

Total Geral 13.736.140 100 12.385.703 100 13.651.940 100 17.090.791 100 18.824.428 100 

Quadro 4: Evolução da Execução Orçamental da Despesa (€) 2017-2021. 

 

Podemos visualizar no Quadro acima apresentado que as despesas correntes do ano de 2021 têm 

um peso de 61,03% na despesa total. Por sua vez, no que se refere às despesas de capital verifica-

se um acréscimo de investimentos em cerca de 742 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 4.089.710 

euros e um saldo de operações de tesouraria1 de 1.360.593 euros, o qual transitará para a 

gerência de 2022. 

  

 
1 Nas operações de tesouraria incluem-se as retenções em dinheiro aos empreiteiros como garantia da boa 

execução das empreitadas no valor de 1.317.896 euros 
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20.3 ANÁLISE DAS RECEITAS 
 

RECEITAS Valor € Peso % 

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…) 1.644.856,10 7,18 

Impostos indiretos 197.466,51 0,86 

Taxas, multas e outras penalidades 212.976,94 0,93 

Rendimentos de propriedade 502.300,80 2,19 

Transferências correntes 12.060.242,80 52,63 

Venda de bens e serviços correntes 772.827,86 3,37 

Outras receitas correntes 22.145,54 0,10 

Receitas Correntes 15.412.816,55 67,26 

Venda de bens de investimento 16.550,71 0,07 

Transferências de capital 3.961.438,47 17,29 

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

Passivos financeiros 1.070.442,90 4,67 

Outras receitas de capital 25.732,00 0,11 

Receitas de Capital 5.074.164,08 22,14 

Reposições não abatidas no orçamento 8.038,90 0,04 

Outras receitas 8.038,90 0,04 

Saldo da Gerência Anterior 2.419.118,69 10,56 

RECEITAS TOTAIS 22.914.138,22 100,00 

Quadro 5: Estrutura da Receita. 
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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 e da 

União Europeia se situou nos 70% em 2021, um aumento de 4% relativamente ao ano anterior, 

que se justifica com a transferência de competências na área da saúde e o acréscimo na 

comparticipação das transferências do Orçamento de Estado. As receitas próprias cifraram-se nos 

25% e a utilização do empréstimo nos 5%. 

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. 

 

20.3.1 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.  
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Receita corrente 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 779.553,00 53,05 869.541,10 52,86 89.988,10 

Imposto Único de Circulação 376.417,00 25,61 373.690,53 22,72 -2.726,47 

Imposto Municipal s/ Transmissões (IMT) 313.557,00 21,34 401.624,47 24,42 88.067,47 

Totais 1.469.527,00 100,00 1.644.856,10 100,00 175.329,10 

Quadro 6: Impostos Diretos. 

 

O Quadro 6 detalha a receita de Impostos Diretos do Município. Constata-se que a arrecadação 

da receita foi superior ao previsto em cerca de 175 mil euros. 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Energia Eólica 246.365,00 98,03 197.466,51 100,00 -48.898,49 

Outros 4.953,00 1,97 0,00 0,00 -4.953,00 

Totais 251.318,00 100,00 197.466,51 100,00 -53.851,49 

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

dos parques eólicos instalados no concelho de Baião. 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Taxas de justiça 5,00 0,00  0,00 -5,00 

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

Loteamentos e Obras 151.364,00 84,08 144.219,29 67,72 -7.144,71 
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Ocupação da via pública 999,00 0,55 162,52 0,08 -836,48 

Caça e pesca 9,00 0,00   0,00 -9,00 

Saneamento 5,00 0,00   0,00 -5,00 

Licença sobre o ruído 17,00 0,01 185,85 0,09 168,85 

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

Taxas pela emissão certificado de registo 38,00 0,02 82,50 0,04 44,50 

Publicidade 5,00 0,00   0,00 -5,00 

Cemitérios 5.736,00 3,19 16.143,54 7,58 10.407,54 

Outras 9.144,00 5,08 20.256,84 9,51 11.112,84 

Taxas diversas 1.631,00 0,91 4.238,47 1,99 2.607,47 

Juros de mora 2.395,00 1,33 9.682,95 4,55 7.287,95 

Juros compensatórios 994,00 0,55 540,98 0,25 -453,02 

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

5,00 0,00 1.449,00 0,68 1.444,00 

Coimas e penalidades por contraordenações 7.308,00 4,06 15.544,50 7,30 8.236,50 

Multas e penalidades diversas 357,00 0,20 470,50 0,22 113,50 

Totais 180.022,00 100,00 212.976,94 100,00 32.954,94 

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 33 mil euros. Essa variação 

foi motivada essencialmente pelo acréscimo das rubricas outras (11 mil euros), Cemitérios (10 

mil euros), Coimas e penalidades por contraordenações (8 mil euros) e Juros de mora (7 mil 
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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  0,00 -5,00 

Dividendos 5.363,00 1,10 3.707,60 0,74 -1.655,40 

Participações - Adm. Públicas 5,00 0,00 13.761,89 2,74 13.756,89 

Rendas - Terrenos 5,00 0,00 725,00 0,14 720,00 

Rendas - Edp 448.673,00 92,01 450.293,52 89,65 1.620,52 

Rendas - Outros 33.588,00 6,89 33.812,79 6,73 224,79 

Totais 487.639,00 100,00 502.300,80 100,00 14.661,80 

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.  

A rubrica Rendas – Outros refere-se à receita proveniente do protocolo existente com a EDP 

respeitante aos centros electroprodutores.  

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Privadas 5.000,00 0,04 5.000,00 0,04 0,00 

Fundo de Equilíbrio Financeiro 8.146.178,00 66,70 8.146.178,00 67,55 0,00 

Fundo Social Municipal 552.134,00 4,52 552.134,00 4,58 0,00 

Participação Variável no IRS 318.473,00 2,61 318.473,00 2,64 0,00 

Transferência de competências - Lei 
50/2018 

2.735.224,78 22,40 2.571.437,36 21,32 -163.787,42 

Participação do IVA 101.030,00 0,83 101.030,50 0,84 0,50 

Outras 8.290,03 0,07 11.327,60 0,09 3.037,57 

Participação comunitária em projetos 
cofinanciados - FSE 

18.819,00 0,15 102.954,57 0,85 84.135,57 

Participação comunitária em projetos 
cofinanciados - FEDER 

74.704,10 0,61 0,00   0,00 -74.704,10 
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RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Serviços e Fundos Autónomos 252.734,07 2,07 251.707,77 2,09 -1.026,30 

Totais 12.212.586,98 100,00 12.060.242,80 100,00 -152.344,18 

Quadro 10: Transferências Correntes. 

 

A receita de Transferências Correntes é composta essencialmente pelas Transferências do 

Orçamento do Estado (9.117.816 euros), do Instituto de Gestão Financeira da Educação 

(2.156.444 euros), da Administração Regional de Saúde do Norte (414.993 euros), do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (173.899) e do Turismo de Portugal (30.000 euros). 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Venda de Bens 11.915,00 1,43 13.944,32 1,75 2.029,32 

Serviços 737.166,00 88,63 716.463,66 90,12 -20.702,34 

Rendas 55.458,00 6,67 42.419,88 5,34 -13.038,12 

Outras Receitas Correntes 27.206,00 3,27 22.145,54 2,79 -5.060,46 

Totais 831.745,00 100,00 794.973,40 100,00 -36.771,60 

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

 

a) 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. 

b) Para a rubrica Serviços releva a receita de Resíduos Sólidos (530.893 euros), Serviços Sociais 

(133.270 euros), Serviços Desportivos (30.622 euros) e Transportes Escolares (9.670 

euros). De realçar que este decréscimo de cerca de 20 mil euros em Serviços está 

diretamente relacionado com a pandemia Covid-19 que nos continuou a assolar durante o 

ano de 2021 e obrigou ao encerramento de diversos serviços.  

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

Edifícios (40.642 euros), Outras Rendas (1.155 euros) e de Habitações (623 euros). 

d) Releva para Outras Receitas Correntes essencialmente a receita proveniente de 

compensações de seguros de acidentes de trabalho (18.470 euros) e indemnizações 

devidas por danos provocados por acidentes rodoviários (3.606 euros). 
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Receita de capital 

 

RECEITAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Venda de Bens de Investimento 62.871,00 0,87 16.550,71 0,33 -46.320,29 

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

Fundo de Equilíbrio Financeiro 905.131,00 12,58 905.131,00 17,84 0,00 

Cooperação Técnica e Financeira 10.000,00 0,14  0,00 -10.000,00 

Artigo 35º da Lei nº 73/2013 328.318,00 4,56 328.318,00 6,47 0,00 

Projetos Cofinanciados 2.541.559,51 35,32 2.553.606,84 50,33 12.047,33 

Serviços e Fundos Autónomos 150.000,00 2,08 159.382,63 3,14 9.382,63 

União Europeia 15.000,00 0,21 15.000,00 0,30 0,00 

Passivos Financeiros 3.157.637,33 43,88 1.070.442,90 21,10 -2.087.194,43 

Outras Receitas de Capital 25.732,00 0,36 25.732,00 0,51 0,00 

Totais 7.196.248,84 100,00 5.074.164,08 100,00 -2.122.084,76 

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 2.122.084 euros. Para 

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

a Fundos Comunitários que também têm empréstimos associados. O desvio verificado deveu-se 

essencialmente ao facto de haver empréstimos que estavam previstos usar em 2021 e que pelo 

facto de ter havido atrasos na execução de algumas dessas obras essas verbas só serão libertadas 

em 2022. 
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20.4 ANÁLISE DAS DESPESAS 

 

DESPESAS Valor € 
Peso 

% 

Despesas com o Pessoal 6.648.094,01 35,32 

Aquisições de Bens e Serviços 3.317.628,87 17,62 

Juros e Outros Encargos 22.778,56 0,12 

Transferências Correntes 1.369.612,59 7,28 

Subsídios --- 0,00 

Outras Despesas Correntes 131.082,82 0,70 

Despesas Correntes 11.489.196,85 61,03 

Aquisição de Bens de Capital 6.293.832,02 33,43 

Transferências de Capital 619.504,32 3,29 

Ativos Financeiros --- 0,00 

Passivos Financeiros 421.895,25 2,24 

Outras Despesas de Capital --- 0,00 

Despesas de Capital 7.335.231,59 38,97 

DESPESAS TOTAIS 18.824.428,44 100,00 

Quadro 13: Estrutura da Despesa. 
 

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

(35,32%), seguida da Aquisição de Bens de Capital (33,43%) e a Aquisição de Bens e Serviços 

(17,62%). De recordar que na Despesa com o Pessoal, se encontra refletida a assunção da gestão 

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

 

1) De salientar que na despesa com o pessoal inclui-se o valor de cerca de 1.742.203 euros 

referente ao pessoal não docente e 204.093 euros respeitantes ao pessoal da saúde objeto 

do contrato de transferência de competências da educação e saúde.  

2) As despesas de Aquisição de Bens referem-se nomeadamente a Combustíveis e Lubrificantes 

– gasolina, gasóleo, gasóleo de aquecimento e lubrificantes (279.617 euros), Alimentação 
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(254.772 euros), Material de Transporte (113.422 euros) e Matérias-Primas e Subsidiárias 

(108.309 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 os Transportes (415.943 

euros), Recolha de Resíduos Sólidos – distribuída por duas rubricas- (Aquisição de serviços – 

269.954 euros e Taxa de Gestão de Resíduos (TGR – 115.333 euros)2, Trabalhos Especializados 

(257.268 euros), Encargos de Instalações, nomeadamente fornecimento de energia elétrica e 

abastecimento de água (250.152 euros), a Iluminação Pública (181.991 euros), Estudos, 

Pareceres, Projetos e Consultadoria (163.034 euros), Conservação de Bens (152.501 euros), 

Outros Serviços (95.973 euros), Locação de Edifícios (78.576 euros), Comunicações - 

telemóveis, telefones, internet e correspondência (75.337 euros), Publicidade (69.842 euros), 

Seminários, exposições e Similares (64.575 euros), Encargos de Cobrança de Receita (61.080 

euros), Assistência Técnica (41.508 euros) e seguros (38.189 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 

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

Associações Culturais e Associações Desportivas, à rubrica Famílias (310.883 euros) – 

nomeadamente Programas Ocupacionais e Fundo de Solidariedade, Freguesias (200.863 

euros), Associações de Municípios (181.421 euros) – nomeadamente para a Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega (AMBT), Associação de Municípios do Vale do Sousa (AMVS), 

Associação de Assembleias Municipais e Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

(CIMTS) e Agrupamentos (139.971 euros). 

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 Edifícios 

(3.052.130 euros), Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares, essencialmente 

arruamentos e outras obras complementares (2.016.590 euros), Terrenos (470.250 euros), 

 
2 De salientar que a verba paga pela recolha de RSU foi de 385.286,93, sendo 269.953,65 referente à 

execução de serviço e 115.338,28 para a Taxa de Gestão de Resíduos. 
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Instalações Desportivas e Recreativas (223.908 euros), Parques e Jardins (158.290 euros), 

Locação Financeira (89.817 euros) e Equipamento e Software Informático (85.370 euros). 

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

Freguesias (451.980 euros)3, transferência para o Município de Resende destinada ao Centro 

de Recolha Oficial (90.000 euros) e Instituições sem Fins lucrativos (57.230 euros). 

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

médio e longo prazo (421.895 euros) valores demonstrativos da capacidade de endividamento 

da autarquia e de uma gestão racional da dívida. 

 
 

20.4.1 DESPESA CORRENTE 
 

Despesa corrente orçamentada e executada por capítulo 

 

DESPESAS Previsão 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Desvio 

Despesas com o Pessoal 7.173.139,69 49,93 6.648.094,01 57,86 -525.045,68 

Aquisições de Bens e Serviços 5.417.558,49 37,71 3.317.628,87 28,88 -2.099.929,62 

Juros e Outros Encargos 71.065,92 0,49 22.778,56 0,20 -48.287,36 

Transferências Correntes 1.526.071,49 10,62 1.369.612,59 11,92 -156.458,90 

Outras Despesas Correntes 178.449,11 1,24 131.082,82 1,14 -47.366,29 

Despesas Correntes 14.366.284,70 100,00 11.489.196,85 100,00 -2.877.087,85 

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 58% no total das despesas correntes, seguidas das despesas com as 

Aquisições de Bens e Serviços (29%) e as transferências correntes de 12%. 

 
3 O valor total a transferir para as Freguesias é de 652.843,19 euros: 451.979,70 referente a protocolos 

para despesas de investimento, 165.127,80 referente à delegação de competências, 7.208,92 para processo 

eleitoral e 28.526,77 para outras transferências (apoio aos feirantes e apoios extraordinários no âmbito do 

Covid-19). 
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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 

2020, que se reflete principalmente nas Despesas com Pessoal (626.390 euros), na Aquisição de 

Bens e Serviços (233.419 euros) e nas Transferências Correntes (123.620 euros).   

 

DESPESAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Execução Peso 
% 

Execução Peso 
% 

Execução Peso 
% 

Execução Peso 
% 

Execução Peso 
% 

Despesas com o 
Pessoal 

4.743.588 50,51 4.918.159 50,38 5.535.277 52,97 6.021.704 57,36 6.648.094 57,86 

Aquisições de 
Bens e Serviços 

3.467.102 36,92 3.571.643 36,58 3.522.552 33,71 3.084.210 29,38 3.317.629 28,88 

Juros e Outros 
Encargos 

32.951 0,35 34.656 0,35 37.637 0,36 33.352 0,32 22.779 0,20 

Transferências 
Correntes 

1.095.099 11,66 1.113.248 11,40 1.252.930 11,99 1.245.993 11,87 1.369.613 11,92 

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

Outras 
Despesas 
Correntes 

52.504 0,56 125.191 1,28 101.615 0,97 112.184 1,07 131.083 1,14 

TOTAL 9.391.244 100,00 9.762.897 100,00 10.450.011 100,00 10.497.443 100,00 11.489.197 100,00 

Quadro 15: Evolução da Despesa Corrente. 
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20.4.2 DESPESA DE CAPITAL 
 

Despesa de capital orçamentada e executada por capítulo 

 

DESPESAS Previsão Peso % Execução Peso % Desvio 

Aquisição de Bens de 
Capital 

9.159.880,70 85,74 6.293.832,02 85,80 -2.866.048,68 

Transferências de Capital 927.644,42 8,68 619.504,32 8,45 -308.140,10 

Passivos Financeiros 596.387,16 5,58 421.895,25 5,75 -174.491,91 

TOTAL 10.683.912,28 100,00 7.335.231,59 100,00 -3.348.680,69 

Quadro 16: Estrutura da Despesa de Capital. 

 

Como se pode constatar verifica-se um desvio de cerca de 2 milhões, oitocentos e sessenta e seis 

mil euros 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.  

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

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

capital. 
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Evolução da despesa de capital 

 

DESPESAS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 
Execução 

Peso 
% 

Execução 
Peso 

% 

Aquisições de Bens de Capital 3.031.150 69,76 1.641.498 62,59 2.292.164 71,59 5.357.486 81,26 6.293.832 85,80 

Transferências de Capital 632.377 14,55 528.699 20,16 432.818 13,52 779.508 11,82 619.504 8,45 

Ativos Financeiros 256.328 5,90 65.231 2,49 43.488 1,36 21.744 0,33  0,00 

Passivos Financeiros 363.722 8,37 387.378 14,77 433.460 13,54 434.611 6,59 421.895 5,75 

Outras despesas de Capital 61.318 1,41  0,00  0,00  0,00  0,00 

TOTAL 4.344.895 100,00 2.622.806 100,00 3.201.929 100,00 6.593.348 100,00 7.335.232 100,00 

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 

2020, em cerca de 936 mil euros, relacionado com a comparticipação efetiva de alguns projetos, 

cofinanciados pela União Europeia. 

 

20.5 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 15.262.386 euros, 

os quais se concretizou num volume de execução de 10.423.726 euros.  

Pela análise das Grandes Opções do Plano reportado ao final da Gerência de 2021, constata-se 

ainda uma taxa de execução anual das GOP de 68%, taxa essa que reflete o constrangimento 
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verificado na execução 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 2021, à imputação das despesas do PPI e ações Relevantes por funções. 

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

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

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

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

o cálculo de agregados macroeconómicos.  

 

Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 

Financeira % 
Peso % 

1. Funções Gerais 2.090.391,41 1.361.543,75 65,13 13,06 

1.1.0. Serviços Gerais da Administração Pública 1.613.987,32 1.142.947,89 70,82 10,96 

1.1.1. Administração Geral 1.613.987,32 1.142.947,89 70,82 10,96 

1.2.0. Segurança e Ordem Públicas 476.404,09 218.595,86 45,88 2,10 

1.2.1. Proteção Civil e luta contra incêndios 476.404,09 218.595,86 45,88 2,10 

2. Funções Sociais 9.514.436,59 6.608.614,97 69,46 63,40 

2.1.0. Educação 2.265.347,23 1.352.838,51 59,72 12,98 

2.1.1. Ensino não superior 1.112.449,89 574.266,30 51,62 5,51 

2.1.2. Serviços auxiliares da educação 1.152.897,34 778.572,21 67,53 7,47 

2.2.0. Saúde 114.627,21 98.089,22 85,57 0,94 

2.2.0. Saúde 4.027,87 3.743,87 92,95 0,04 

2.2.1. Serviços Individuais de Saúde 110.599,34 94.345,35 85,30 0,91 

2.3.0. Segurança e Ações Sociais 643.080,26 543.721,26 84,55 5,22 

2.3.2. Ação Social 643.080,26 543.721,26 84,55 5,22 

2.4.1. Habitação e Serviços Coletivos 1.851,00 1.827,34 98,72 0,02 
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Função/subfunções Previsão Execução 
Execução 

Financeira % 
Peso % 

2.4.2. Ordenamento do Território 1.058.756,44 883.851,13 83,48 8,48 

2.4.3. Saneamento 177.729,04 0,00 0,00 0,00 

2.4.4. Abastecimento de Água 1.685,74 0,00 0,00 0,00 

2.4.5. Resíduos Sólidos 583.851,29 494.969,09 84,78 4,75 

2.4.6. Proteção Meio Ambiente e C. Natureza 279.731,59 75.960,09 27,15 0,73 

2.5.0. Serv. Culturais, Rec.e Religiosos 4.387.776,79 3.157.358,33 71,96 30,29 

2.5.1. Cultura 3.866.639,19 2.739.484,78 70,85 26,28 

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 516.127,60 416.823,55 80,76 4,00 

2.5.3. Outras Atividades Cívicas e Religiosas 5.010,00 1.050,00 20,96 0,01 

3. Funções Económicas 2.889.394,73 1.793.437,69 62,07 17,21 

3.1.0. Agricultura, Pecu. Sil., Caça e Pesca 158.495,31 111.169,13 70,14 1,07 

3.2.0. Indústria e Energia 794.053,18 219.505,64 27,64 2,11 

3.3.0. Transportes e Comunicações 1.749.946,53 1.384.452,79 79,11 13,28 

3.3.1. Transporte Rodoviários 1.749.946,53 1.384.452,79 79,11 13,28 

3.4.0. Comércio e Turismo 173.699,71 65.110,13 37,48 0,62 

3.4.1. Mercados e Feiras 66.906,78 24.632,20 36,82 0,24 

3.4.2. Turismo 106.792,93 40.477,93 37,90 0,39 

3.5.0. Outras Funções 13.200,00 13.200,00 100,00 0,13 

4. Outras Funções 768.162,84 660.129,75 85,94 6,33 

4.2.0 Transferências entre Administrações 739.143,94 637.704,71 86,28 6,12 

4.3.0. Diversas não especificadas 29.018,90 22.425,04 77,28 0,22 

Total 15.262.385,57 10.423.726,16 68,30 100,00 

Quadro 18: Grandes Opções do Plano 2021. 

 

 

O Quadro acima desagrega a Despesa Prevista e Executada por funções. Poderá ser constatado 

que a maior parcela foi direcionada para Funções Sociais (63%), e nestas, em especial nas 
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atividades relacionadas com os Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos (30%), a Educação 

(13%), o Ordenamento do Território (8%), a Ação Social (5%) e os Resíduos Sólidos (5%). 

Nas Funções Económicas constatamos que o investimento é quase todo direcionado para os 

Transportes Rodoviários, Acessibilidades (13 %). 

No que se refere às Funções Gerais, estas têm um peso de (13%) e refletem os investimentos em 

Terrenos, Equipamento de Transporte, Equipamento e Software Informático, Transferências para 

os Bombeiros 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 %).  

 

20.6 ANÁLISE DA DÍVIDA DIRETA DO MUNICÍPIO 

20.6.1 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 2017 2018 2019 2020 2021 

Empréstimos Bancários 3.996.040,04 4.029.194,51 3.852.519,40 3.886.060,57 3.839.269,24 

Locações financeiras  315.801,00 261.674,11 235.629,67 284.348,80 

Fornecedores 577.114,73 668.035,48 365.355,52 491.047,01 554.300,47 

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. 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. 
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O saldo em dívida aos Fornecedores no valor de 554.300,47 euros prende-se essencialmente com 

faturas de fornecedores emitidas em 2021, mas que deram entrada nos serviços do Município já 

em 2022 e outras cujo prazo de pagamento ainda não estava vencido. 

 

20.7 CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO  
 

Apuramento do limite da dívida total 

 

Média Receita Corrente 3 anos (Cobrança Líquida) 12.709.784,81 

150% Limite Dívida Total 19.064.677,22 

Nota: Lei nº 73/2013 artigo 52º 1 "A dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo as entidades 
previstas no artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente 

líquida cobrada nos três exercícios anteriores". 

 
 

DÍVIDA TOTAL NO ÍNICIO DO ANO 2021 

(1) Limite da dívida total artigo 52º nº1, da lei 73/2013 19.064.677,22 

      

(2) 
Dívida a terceiros incluindo dívidas não orçamentais em 01-01-

2021 5.939.348,61 

   

(3) 
SM + AM + SEL + entidades participadas 89.569,01 

(4)=(2)+(3) Dívida total 6.028.917,62 

   
(5) Dívidas não orçamentais e capital excecionado 1.473.318,73 

   
(6) FAM 0,00 

   

(7)=(4)-(5)-(6) 
Excluindo dívidas não orçamentais, capital excecionado e FAM 

(b) 4.555.598,89 

   
(8)=(1)-(7) Margem endividamento total para 2021 14.509.078,33 

   
(9)=(8 x 20%) Margem da dívida utilizável em 01-01-2021(c) 2.901.815,67 

   
DÍVIDA TOTAL NO FIM DO ANO 2021 

(10) Dívida a terceiros em 31-12-2021 5.474.076,70 

(10) Dívidas não orçamentais em 31-12-2021 1.360.593,21 
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(11) 
SM + AM + SEL + entidades participadas 34.264,68 

(12)=(10)+(11) Dívida total 6.868.934,59 

   
(13) Dívidas não orçamentais e capital excecionado 2.828.856,45 

   
(14) FAM 0,00 

   

(15)=(12)-(13)-(14) Excluindo dívidas não orçamentais, capital excecionado 4.040.078,14 

   
(16)=(1)-(15) Margem 15.024.599,08 

   
(21)=[(9)-((15)-(7))] Margem da dívida disponível em 31-12-2021 3.417.336,42 

   
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." 

 
 
 

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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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 da 

Autarquias Locais (RAFLEI) e que é apresentado no quadro seguinte. 

 

Caracterização do empréstimo Data Data Prazo Anos Anos N.º de Finalidade do Contratado Utilizado Dívida Dívida 

da aprovação de contratação do decorridosRemanescentes registo Data empréstimo em em

pela AM do empréstimo contrato 1 de Janeiro 31 de Dezembro

Médio e longo Prazos

9015002334991 - CGD 25/06/2001 21/08/2001 20 12 8 Isento Isento Intempéries - DL 748.196,85 655.935,94 355.187,90 314.920,06 39.365,01

38 C/2001

9015003292691 - CGD 26/12/2002 14/03/2003 20 10 10 2863 21/02/2003 Financiamento de 308.650,60 308.650,60 202.607,01 184.643,33 18.464,33

Projectos - QCA III

9140013330491 - CGD 21/06/2004 05/07/2004 20 9 11 1310 12/08/2004 Construção de um Pavilhão 765.947,00 765.947,00 538.561,72 494.013,74 44.910,34

Gimnodesportivo e do Arruamento

entre a EM 579 e a EN 304-3 (N)

9015005105991 - CGD 20/11/2006 21/11/2006 20 7 13 2020/06 14/12/2006 Construção de Centros Escolares 1.100.000,00 1.100.000,00 970.798,99 903.010,47 69.462,34

9015008425991 - CGD 26/11/2007 11/12/2007 20 6 14 000041 14/03/2008 Centros Cívicos e Pavimentações 2.500.000,00 2.500.000,00 2.111.378,14 1.973.840,12 140.988,58

9015006380591 - CGD 23/02/2009 08/04/2009 20 4 16 812 09/06/2009 Beneficiação e Reformulação da Ala 450.000,00 380.000,00 206.173,85 195.362,25 12.210,14

Sul e recuperação da Zona envol-

vente do Mosteiro de Ancede

9015006727491 - CGD 22/02/2010 02/03/2010 20 3 17 365/10 16/06/2010 Construção de Centros Escolares 2.500.000,00 680.000,00 450.000,00 563.176,84 33.128,05

Segundo Empréstimo

Total ... 8.372.794,45 6.390.533,54 4.834.707,61 4.628.966,81 358.528,79

Caracterização do empréstimo Data Data Prazo Anos Anos N.º de Finalidade do Contratado Utilizado Dívida Dívida 

da aprovação de contratação do decorridosRemanescentes registo Data empréstimo em em

pela AM do empréstimo contrato 1 de Janeiro 31 de Dezembro

9015005622191 - CGD 30/04/2016 16/05/2016 20 5 15 1165/2016 11/08/2016 Intempéries, reparaçãode estradas 2.000.000,00 1.220.532,74 1.062.315,62 994.508,24 61.026,64

00004800122 22/09/2018 17/01/2019 15 2 13 798/2019 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 2 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 2 13 800/2019 27/06/2019 Requalif icação dos acessos 43.836,30 43.836,30 43.836,30 43.836,30 2.922,42

 pedonais ao centro de Santa

 Marinha do Zêzere

Incêndios 22/09/2018 26/07/2019 5 2 3 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 1 14 713/2020 21/05/2020 Rede de percursos pedonais 26.087,14 26.087,14 17.391,42 26.087,14 1.739,14

cicláveis - Albufeira da Pala

00025304346 23/02/2019 26/07/2019 15 1 14 716/2020 21/05/2020 Reconstrução e alteração de 246.134,45 82.044,82 82.044,82 82.044,82 5.469,65

edifício municipal (Biblioteca/Museu)

00002804418 27/04/2019 08/08/2019 11 1 10 715/2020 21/05/2020 Implementação de medidas de 18.472,64 18.472,64 12.315,10 18.472,64 1.679,33

eficiência energética no Bairro

Francisco Sá Carneiro - Habitações

10, 15 e 21

00025604415 27/04/2019 08/08/2019 15 1 14 714/2020 21/05/2020 Reabilitação do edifício da 251.904,26 83.968,09 83.968,09 83.968,09 5.597,87

Escola da Avenida

00010504416 27/04/2019 08/08/2019 15 1 14 719/2020 21/05/2020 Rede de percursos pedonais  - 97.820,43 97.820,43 97.820,43 97.820,43 6.521,36

Rua de Camões/Campo de Futebol

00007204419 27/04/2019 08/08/2019 15 1 14 717/2020 21/05/2020 Eficiência energética na iluminação 540.375,99 360.250,66 0,00 360.250,66 24.016,71

pública - 2.ª Fase

710 - CA 28/08/2019 09/04/2020 20 1 19 710/2020 07/07/2020 Diversos investimentos 1.650.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 8.000,00

Total ... 5.102.191,94 2.320.573,55 1.787.252,51 2.094.549,05 155.276,10

Total Geral 13.474.986,39 8.711.107,09 6.621.960,12 6.723.515,86 513.804,89

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS A PARTIR DE  01/01/2014 (art. 83º do RFLEI)

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2021

Amortização 

Média 

EMPRÉSTIMOS EXISTENTES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO RFLEI - 01/01/2014 (art. 83º do RFLEI)

Visto do TC Capital Capital em dívida em 2013

Amortização 

Média 
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20.7.1  EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL  
 

Receita Execução Despesa Execução 
Poupança 
Corrente 

Corrente cobrada 
bruta 

15.481.475,81 

Corrente paga 11.489.196,85 

3.478.474,07 
Amortizações 

médias 
513.804,89 

Total 12.003.001,74 

Quadro 21: Verificação do Equilíbrio Corrente de 2021. 

Conforme se pode verificar no quadro acima apresentado, para além de manter o equilíbrio 

corrente, conseguimos uma poupança corrente de 3.478.474 euros que alocámos a despesas de 

investimento. 

 

20.7.2  INDICADORES ORÇAMENTAIS 
 

Indicadores orçamentais 2021 2020 

Receita   

Impostos diretos (IMI, IMT, IUC…)/Receitas correntes 10,67 11,14 

Impostos indiretos/Receitas correntes 1,28 1,65 

Transferências correntes/Receitas correntes 78,25 78,36 

Transferências de capital/Receitas de capital 78,07 63,45 

Passivos financeiros/Receitas de capital 21,10 15,41 

Receitas correntes/Receitas totais 67,26 71,33 

Receitas de capital/Receitas totais 22,14 15,57 

Despesa   

Pessoal/Despesas correntes 57,86 57,36 

Aquisição de bens e serviços/Despesas correntes 28,88 29,38 
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Transferências correntes/Despesas correntes 11,92 11,87 

Aquisição de bens de investimento/Despesas de capital 85,80 81,26 

Transferências de capital/Despesas de capital 8,45 11,82 

Passivos financeiros/Despesas de capital 2,24 2,54 

Despesas correntes/Despesas totais 61,03 61,42 

Despesas de capital/Despesas totais 38,97 38,58 

Capacidade financeira   

Receitas próprias [(Receitas totais - transferências e 
passivos)]/Receitas totais 

25,41 31,82 

Transferências correntes e de capital/Receitas totais 69,92 65,78 

Passivos financeiros/Receitas totais 4,67 2,40 

RECEITAS TOTAIS 22.914.138,22 19.509.909,65 

DESPESAS TOTAIS 18.824.428,44 17.090.790,96 

Prazo médio de pagamentos                                               a) 16 16 

Quadro 22: Indicadores orçamentais 

a) O prazo médio de pagamento ainda não foi divulgado pela DGAL (de referir que o último valor divulgado 

refere-se a 2019 e foi de 16 dias) 

20.8 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. 
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20.8.1 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. 

Constata-se que o total do ativo em 2021 ascende a 72.493.314 euros (em 2020 – 66.851.614 

euros), um aumento de 5.641.700 euros. 

No que concerne ao Património Líquido (62.585.257) registou-se um aumento 3.951.082 euros 

em relação a 2020 (58.634.175 euros). 

Relativamente ao Passivo verificou-se um aumento de 1.690.618 euros (2021 – 9.908.057 euros 

e 2020 - 8.217.439 euros). 

 

20.8.2  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 dá 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 

positivo de 551.279 euros. 

 

20.8.3  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. 

 

20.8.4  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. 
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20.8.5  INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 
 

PRAZO MÉDIO DOS PAGAMENTOS 

O prazo médio de pagamento aos fornecedores em 2021, 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 2021 se situou nos 86% e no ano 2020 ficou em 88%. 

Quer isto dizer que o recurso a crédito de terceiros aumentou 2%. 

 

 

 

20.9 APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  

 
A aplicação do Resultado Líquido do Exercício é aprovada pelo órgão executivo mediante 

proposta fundamentada do órgão executivo. 

Nesse sentido, apresentando a conta de Resultados Transitados um valor negativo de 

1.134.473,91 euros, propõe-se a aplicação do Resultado Líquido positivo de 2021, no montante 

de 551.278,87 euros, em Resultados Transitados. 

 

 

 

 

Município de Baião 

2021 

 

 


