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Associativismo

Continuação do Desenvolvimento do Portal do Associativismo

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.

Reuniões com Associações do concelho

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.
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Associativismo

Alterações ao Regulamento de Atribuição de Apoios às Entidades de Natureza
Cultural, Desportiva e Recreativa e inclusão no Código Regulamentar do Município de
Baião

Indo de encontro a um conjunto de sugestões apontadas pelas associações

procedeu-se a alterações que visam facilitar e clarificar a informação constante do

regulamento.

Aplicação de Inquérito de Avaliação da Satisfação

Com o propósito de auscultar o grau de satisfação das associações relativamente

aos serviços do associativismo, solicitou-se, através de e-mail, a todas as

associações com registo no pelouro, que procedessem ao preenchimento do

inquérito através de link para o efeito, entre o dia 20 de julho e 20 de outubro. O

preenchimento foi voluntário e os dados recolhidos servem apenas para

processamento interno.

Responderam ao inquérito 15 associações.
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Associativismo

Atribuição de Subsídios

TOTAL
191,650,00 €

DESPORTO
105.450,00€

CULTURA
68.000,00€

CULTURA
86.200,00€
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Desporto

Corrida para a Vida

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 solidária a favor dos doentes oncológicos.

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 os seguintes dados:

• 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 km simbolicamente percorridos pela Luta Contra o Cancro.
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Desporto

Rali Terras D’Aboboreira

O Rali Terras D’Aboboreira, etapa do Campeonato de Portugal de Ralis, realizou-se, sem público, 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.
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Desporto

Campeonato do Mundo de Motonáutica – F2 2021 

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.

Este evento, transmitido pela Sport TV, esgotou a hotelaria da região, quer nas unidades hoteleiras, quer no alojamento local, apesar dos

constrangimentos provocados pelas condições climáticas adversas.
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Desporto

Stand Up Paddle Experiences

Esta iniciativa permitiu, à população em geral, usufruir da experiência

da modalidade de Stand Up Paddle, na belíssima zona de lazer fluvial de

Fraga do Rio, que permite, pela pouca profundidade das águas e

tranquilidade do espaço, desenvolver a mesma em segurança.

• 12 de Julho - Férias Ativas - Participação de cerca de 40 crianças do 

Jardim de Infância do Pranhô e Centro Escolar de Campelo;

• 14 de Julho - Férias em Movimento - CLDS 4G+- Participação de 

cerca de 15 jovens e  crianças;

• 19 e 26 de Julho - Férias Ativas – Participação de cerca de 25 

crianças– Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião;
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Desporto

Semana Europeia do Desporto

O Município de Baião associou-se, mais uma vez, à Semana Europeia

do Desporto (SED), uma iniciativa da Comissão Europeia, que 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 e atividades física para seniores.
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Desporto

Outras atividades

ATIVIDADE 

PROGRAMA VIVAFITNESS ON LINE
(20 treinos e sessões) - 18 de fevereiro a 6 de maio

Adaptação do programa ao contexto epidemiológico.
Na 1ª sessão - 2700 visualizações

Nas restantes sessões foram alternando entre as
500 e as 2000 mil

ESPETÁCULO DE NATAL – BYONDANCE 18 DE DEZEMBRO DE 2021
Jardim de São Bartolomeu

Danças Urbanas (Babies, Kids, Teens
o Ballet ( Pré-primary, Primary)

o Contemporânea

INICIATIVA “CAMIÃO DE NATAL”

19 a 23 de dezembro

Atendendo ao contexto epidemiológico e pelo segundo ano,  levou-se a 
cabo esta iniciativa que pretendeu criar uma atmosfera natalícia no 

concelho levando a animação musical,
brindes e oportunidade de tirar fotografia no Camião de Natal. 

AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 7 BICICLETAS

(5 para adulto e 2 para criança) no sentido de

Permitir a quem pretender realizar um passeio ou percurso de BTT no 
nosso Concelho, e que não disponha do equipamento, possa fazê-lo de 

forma gratuita.

O Município de Baião foi mais uma vez reconhecido como
“MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO” pela terceira vez consecutiva. 

Processo de reconhecimento do modelo de intervenção no 
desenvolvimento desportivo e dos resultados obtidos pelos municípios 
portugueses, que envolve a partilha de boas práticas, de benchmarking 

e de formação.

Renovação, por 2 anos, de HOMOLOGAÇÃO DO CENTRO DE CYCLIN
e dos 4 percursos de BTT disponíveis no concelho

Pela Federação Portuguesa de Ciclismo.
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Assuntos Sociais

Apoio Social – Gabinete de Apoio à Família

Encaminhamento jurídico

Tipo Programa
Solicitações e Decisões

Processos Instaurados Valor Gasto

“Linha Amiga” 18 305,39€ 

“Fundo Social de Baião” 80 28.753,10 €

“Via Verde Família” 213 14.259,82 €

Total 311 43.318,31 €

Valência Programa Nº processos

Encaminhamento jurídico Informação e Orientação 20
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Assuntos Sociais

Taxa de Execução Global das Solicitações Familiares por Valência de Apoio

Valências 

Desfecho das Solicitações 
Nº Total de Solicitações Familiares 

Apoiadas Arquivadas Pendentes

Apoio Social 224 60 27 311

Encaminhamento Jurídico 20 0 0 20

TOTAL 244 60 27 331

Gabinete de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica

Estrutura de atendimento especializado às vítimas de violência doméstica inserida no âmbito da operação “Rede Intermunicipal e Integrada
de Apoio À Vítima – RIIAV do Tâmega e Sousa”;

Destina-se a atender as vítimas de violência doméstica e a pessoas que procurem ajuda neste âmbito, assegurando-lhes diversos tipos de
apoio e encaminhamento, gratuito e confidencial” na área social, psicológica e jurídica. Em funcionamento desde maio 2021.

Gabinete de Apoio à vítima
Fluxo de solicitações e desfecho

Presenciais Telefónicos Encaminhamentos

Atendimentos e encaminhamentos 22 54 15

TOTAL 76 15
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Assuntos Sociais

Atribuição de apoios às IPSS e equiparadas

Entidade /Serviço Valor

Santa Casa da Misericórdia de Baião 6.818,00 €

Centro Social de Santa cruz Douro 4.700,00 €

Centro Social e Paroquial Sta. Marinha Zêzere 3.742,26 €

ADEGRIL 1.300,00 €

CECAJUVI 11.988,15 €

OBER 26.950,00 €

Bombeiros Voluntários de Santa Marinha Zêzere 65.000,00 €

Bombeiros Voluntários de Baião 65.000,00 €

TOTAL 185.498,41 €
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Assuntos Sociais

1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Estratégia Local de Habitação

Fases do processo:

• 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
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Assuntos Sociais

Transferência de Competências na área da Saúde

Fases do processo:

• Elaboração da Estratégia Municipal Saúde (EMS)  - Janeiro a 30 maio;

• Submissão e Aprovação EMS pelos órgãos municipais - 08-06-2021(CM)19-06-2021 (AM);

• 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;

• Elaboração de proposta de regulamento interno da comissão de acompanhamento e monitorização - 29/07/2021 

• Marcação da 1ª 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 

• 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.
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Assuntos Sociais

Dinamização dos Centros de Relação Comunitária de Viariz e Tresouras

Localização
Entidades envolvidas no Protocolo de Cooperação

(Início a 6 de setembro 2018)

Número de 

utentes a 

frequentar

Atividades ordinárias

realizadas

Atividades 

extraordinárias

realizadas

Viariz Câmara Municipal de Baião | Junta de Freguesia de Viariz 10

17 3

Tresouras Câmara Municipal de Baião | UF Loivos da Ribeira e Tresouras
16

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

Atividade Destinatários Nº participantes Valor gasto

Miminhos de Natal “2021” 

(entrega de Bolo rei e Garrafa de Vinho)
Pessoas de idade maior de 60 anos de todo o concelho 3758 34.020,42 €
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Inclusão e Responsabilidade Social

Atividade 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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Assuntos Sociais

Outras atividades

• Protocolo de Cooperação entre a Rede Social/CLASB e Ministério Publico da Comarca de Porto Este, para as questões de Violência Doméstica;

• Balcão de Inclusão;

• Proposta de regulamento da Universidade Sénior e consequente aprovação pelos órgãos municipais (Câmara e Assembleia Municipal) e

publicação em DR | Elaboração, aprovação e Publicação em DR do Regulamento Interno

• Protocolo de Cooperação entre Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e município de Baião;

• “Rede Intermunicipal e Integrada de Apoio À Vítima” – RIIAV do Tâmega e Sousa | Protocolo Territorialização

• A Campanha Saco – Banco Alimentar contra a Fome – Porto
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Assuntos Sociais

GAE - Gabinete de Apoio ao Emigrante

• 291 atendimentos e 57 processos;

• Emissão de Certificados de Cidadão da União Europeia emitidos - 9; 

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

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

CIAC - Centro de Informação Autárquico ao Consumidor

• 14 atendimentos e 6 processos;

• 1º Julgamento em Baião através do TRIAVE (Centro de Arbitragem de conflitos de consumo do Ave, Tâmega e Sousa);

• Participação ativa em vários encontros nacionais;

• Semana da Formação Financeira 2021.
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Juventude

Conselho Municipal da Juventude de Baião (CMJB)

Reunião do plenário, no dia 13 de Março, via zoom, para avaliação das propostas enviadas pelos participantes do Orçamento Participativo

Jovem de 2021, uma vez que os membros do CMJB integram a Comissão de Análise Técnica do OPJBaião.

Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Floresta - IPDJ

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 26 jovens inscritos

1ª Patrulha: 17 a 31 de Julho – 10 jovens;

2ª Patrulha: 1 a 15 de Agosto – 7 jovens;

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

4ª Patrulha: 31 de Agosto a 14 de Setembro – 3 jovens.
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Juventude

Orçamento Participativo Jovem

O OPJBaião – 2021, pretende 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.

• Foram apresentadas 14 candidaturas - 8 de caráter individual e 6 de grupo, das quais 6 propostas foram

validadas e submetidas à votação do público;

• O projeto vencedor foi “3x3 BasketArt Baião” e irá ser incluído no projeto da autarquia “Parque Verde” e os

restantes 5 projetos foram, por decisão do executivo, igualmente contemplados com apoio para serem

realizados.

• Até ao momento foram realizados os seguintes projetos: “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.



O Seu Logótipo ou Nome Aqui

Juventude

Semana da Juventude (3 a 7 agosto)

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 respeitar as regras impostas

pela DGS e localmente pela autoridade da proteção civil no âmbito

da prevenção e combate à pandemia, nomeadamente a limitação

da participação por atividade e a obrigatoriedade de inscrição

prévia (conforme cartaz ao lado).
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Dia Internacional da Juventude

As atividades pensadas para a comemoração desta data proporcionaram aos

jovens o acesso gratuito a várias estruturas desportivas e culturais do

município, nomeadamente as 3 piscinas municipais descobertas de Campelo,

Ancede e Santa Marinha do Zêzere, as instalações do Centro Hípico de Baião,

o Mosteiro de Ancede e o Pavilhão Multiusos.

RESULTADOS:

Participação total de 199 jovens.
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Festival Byonritmos

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 à população jovem, mas de forma geral

para a população de todas as idades, procurando incentivar a sua

participação promovendo assim, 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.

RESULTADOS:

Participação total de 507 pessoas.
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Programa Cuida-te + promovido pelo IPDJ

Iniciativa cujo propósito é sensibilizar, alertar e informar os mais jovens para a temática da

saúde mental;

Foram promovidas duas sessões sob os temas “ Saúde Mental #Desordem” e “Relações

interpessoais mais saudáveis – Empatia.”

A primeira sessão não se realizou por falta de inscrições. A segunda sessão, a 6 de Dezembro,

envolveu 20 jovens do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil.

Universidade Júnior

Resulta de um protocolo com a CPCJ de Baião e acontece desde 2006.

Pretende proporcionar aos jovens sinalizados pela CPCJ a oportunidade de aprender e partilhar

experiências e momentos de diversão e lazer durante uma semana de troca de conhecimentos

com outros pares. Contou com a participação de 11 jovens sinalizados pela CPCJ de Baião.
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Proteção Civil, Segurança e Defesa da Floresta

Resposta à Pandemia Covid-19 no concelho

• 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 para análise da evolução da pandemia, tomada de decisões e estratégias de

atuação e operacionalização da resposta;

• Realização de 2 reuniões com 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;
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Proteção Civil, Segurança e Defesa da Floresta

Resposta à Pandemia Covid-19 no concelho

• Gestão das Infraestruturas de Apoio de Retaguarda (para surtos em Lares);

• Elaboração, apoio à elaboração/aperfeiçoamento e 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

contínuo à implementação de Planos de Contingência;

• Conceção e implementação de estratégia de comunicação - mensagens de prevenção e de informação aos cidadãos baionenses através

dos canais da Câmara Municipal, imprensa e rádios regionais, cartazes (Outdoors) e em veículos 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;
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Proteção Civil, Segurança e Defesa da Floresta

Resposta à Pandemia Covid-19 no concelho

• Elaboração e apoio na implementação de regras de utilização dos cemitérios

nos Dias de Todos os Santos e Fiéis Defuntos e na implementação de regras e

orientações para as Eleições Presidenciais e 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);
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Proteção Civil, Segurança e Defesa da Floresta

Prevenção e Resposta a Incêndios Rurais

• Aprovação e envio ao ICNF do PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta 2021-2030 para parecer vinculativo;

• Elaboração e aprovação do Plano Operacional Municipal 2021 (POM) - planeamento das ações de vigilância e deteção, 1ª intervenção,
combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio;

• Gestão estratégica de combustíveis:

- 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 km 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;
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Proteção Civil, Segurança e Defesa da Floresta

Combate à Vespa velutina (asiática)

• Eliminação de 429 ninho de Vespa velutina (asiática).

No âmbito da transferência de competências

• Emissão de pareceres técnicos no âmbito da autorização e

comunicação prévia das ações de arborização e rearborização, tal

como prevê o DL n.º 12/2019, de 21/01.



Recursos Humanos
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Recursos Humanos

Planeamento e Gestão de Recursos Humanos

• Elaboração do mapa de pessoal e orçamento para 2022 e respetiva informação de acompanhamento;

• Aplicação da opção gestionária no desenvolvimento profissional de três trabalhadores;

Recrutamento de Trabalhadores

• Elaboração do Plano Anual de Recrutamentos para 2022;

• Celebração de 2 contratos de trabalho em funções públicas: 1 Fiscal Municipal e 1 Técnico Superior;

• Celebração de 5 contratos de prestação de serviços na modalidade de avença e 9 contratos de prestação de serviços na modalidade de

tarefa;

• Renovação de 5 contratos de prestação de serviços na modalidade de avença.
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Recursos Humanos

Transferência de competências no domínio da saúde

• Integração no mapa de pessoal do município de 18 trabalhadores pertencentes aos serviços de saúde, incluindo três contratos de trabalho

a termo resolutivo certo.

Mobilidades internas

• Consolidação de 5 processos e elaboração de despachos fundamentados para a mobilidade interna de 8 trabalhadores.

Formação Interna

• Elaboração de documento de Levantamento de Necessidades, o Plano de Formação, a ficha de Inquérito de Avaliação da Formação e o

Mapa de Controlo da Formação

• Proporcionadas 48 ações de formação a 39 trabalhadores das diversas carreiras e categorias
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Recursos Humanos

Suplemento de penosidade e insalubridade

• 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

• Realizadas 71 consultas médicas.

SIADAP

• Apresentação do Relatório Final do Desempenho das

Unidade Orgânicas;

• Efetuadas as avaliações do biénio 2019/2020 respeitante

a 328 trabalhadores.

SIADAP
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Armazém e Gestão de Viaturas

Continuação da renovação da frota automóvel

• 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).

  despesa com a manutenção de viaturas foi de 233.4 2,74 € (aumento de 0,68% relativamente ao ano anterior).
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Centro Hípico
Aulas de equitação no Dia Internacional da Juventude (12 de Agosto)

Cerca de 50 jovens participaram gratuitamente nas aulas de equitação, entre os dias 12 e 13 de agosto

Aulas de equitação nas Férias Desportivas (14, 20 e 21 de Julho)

Participação de crianças dos 3 agrupamentos de escolas do concelho

Renovação do piso do picadeiro

Melhoramento das condições de terapia e prática da equitação e satisfação dos utentes.

Aquisição de cavalos para apoio nas aulas e atividades

Preparados mais dois cavalos para as aulas de hipoterapia e de equitação 

Reabertura das aulas de equitação e hipoterapia

Retoma de 80% dos alunos e de 6 novas inscrições

No final de 2021 encontravam-se inscritos no Centro Hípico 12 alunos nas aulas de equitação e 66 utentes a frequentar sessões de hipoterapia 
(Unidades de autismo do AEVO (13), Unidade de Multideficiência do AEEiriz (7), e CAO´s de Mesquinhata e Chavães (46).
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