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1. Introdução 

 Mensagem da Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire 
 
O ano de 2007 foi influenciado negativamente pela conjuntura económica 

desfavorável, contando ainda com a incerteza que continua a subsistir relativamente 
à programação do Novo Quadro Comunitário de Apoio (QREN). 

Mesmo assim, e sobretudo à custa do orçamento municipal penalizado pelos 
atrasos verificados nas comparticipações financeiras já contratualizadas, podemos 
destacar um conjunto de projectos cuja realização veio permitir à população do 
Concelho usufruir de melhor qualidade de vida.  

Entre eles, podemos destacar, o abastecimento domiciliário de água a 
Sobradinho, a entrada de funcionamento da rede domiciliária de água no Mosteiro 
(Pepim), a entrada em funcionamento de quatro ETAR´s – no Parque Industrial da 
Ouvida, Parada, Custilhão e Moledo. 

O projecto de criação de faixas de protecção a aglomerados populacionais 
veio trazer mais qualidade ambiental, diminuindo os riscos de incêndio. 

A requalificação urbana na zona da Igreja do Mezio, no largo de entrada de 
S.Joaninho, o arruamento Central de Mosteiro de Cabril, o programa Contrato Aldeia 
de Campo Benfeito, o Agris de Soutelo, Alva e Carvalhal trouxeram um novo rosto a 
estas povoações sem as descaracterizar. 

O Campo de Futebol Municipal foi alvo de uma recente requalificação, de onde 
se destaca o seu relvado sintético. Este investimento serve todos os clubes 
federados do concelho, constituindo também uma aposta clara na formação dos 
jovens atletas do concelho.  

Vários projectos das Juntas de Freguesias foram comparticipados. Com a 
colaboração da Câmara Municipal foram realizados pelas Juntas de Freguesias 
acções no valor de 644.373,31 €. 

Foram desencadeadas diversas acções com o objectivo de potenciar a nossa 
riqueza natural e os recursos endógenos. 

Para além de todos estes investimentos realizados, apostou-se na 
dinamização das infra-estruturas já criadas (Balneário Termal, Centro Municipal de 
Cultura, Piscinas Municipais, entre outras), através da oferta de um amplo leque de 
serviços, que se têm vindo a traduzir num aumento da qualidade de vida de quem 
vive em Castro Daire. 

Apesar das contingências da actualidade, e reflexo dos inúmeros 
investimentos feitos nestes últimos anos, o concelho está hoje dotado de diversas 
infra-estruturas e serviços, muitos deles apenas disponíveis em grandes centros 
urbanos, tornando-se uma mais valia para a fixação de pessoas e para o 
desenvolvimento sustentado do concelho. 
 

 

 

 

 

 

 

 Enquadramento Legal 
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Nos termos legalmente previstos, o Executivo Municipal apresenta os 
Documentos de Prestação de Contas à Assembleia Municipal, cabendo a esta a sua 
apreciação e votação.  

Os documentos de prestação de contas exigidos pelo POCAL são 
essencialmente documentos orçamentais e financeiros como estão descritos no 
quadro seguinte. 
 

Quadro 1. Documentos de Prestação de Contas 
 

N.º Descrição 
Código do 
Pocal 

Grupo 
1 

1 Balanço 5 X 
2 Demonstração de Resultados 6 X 
3 Plano Plurianual de Investimentos 7.1 X 
4 Orçamento (Resumo) 7.2 X 
5 Orçamento  7.2 X 
6 Controlo Orçamental da Despesa 7.3.1 X 
7 Controlo Orçamental da Receita 7.3.2 X 
8 Execução do Plano Plurianual de Investimentos 7.4 X 
9 Fluxo de Caixa 7.5 X 
10 Contas de Ordem 7.5 X 
11 Operações de Tesouraria 7.6 X 
12 Caracterização da Entidade 8.1 X 
13 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 8.2 X 
14 Modificações do Orçamento – Receita 8.3.1.1 X 
15 Modificações do Orçamento – Despesa 8.3.1.2 X 
16 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos 8.3.2 X 
17 Contratação Administrativa – Situação do Contratos 8.3.3 X 
18 Transferência correntes – Despesa 8.3.4.1 X 
19 Transferência de Capital – Despesa 8.3.4.2 X 
20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X 
21 Transferências correntes – Receita 8.3.4.4 X 
22 Transferência de Capital – Receita 8.3.4.5 X 
23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X 
24 Activos de Rendimento Fixo 8.3.5.1 X 
25 Activos de Rendimento Variável 8.3.5.2 X 
26 Empréstimos 8.3.6.1 X 
27 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 X 
28 Relatório de Gestão 13 X 
29 Guia de Remessa   X 

30 
Acta da Reunião em que foi discutida e votada a 
conta   X 

31 Norma de Controlo Interno e suas alterações 2.9 X 
32 Resumo Diário de Tesouraria  12.2.9 X 

33 
Síntese das reconciliações Bancárias Mapa de Fundos 
de Maneio   X 

34 Mapa de Fundos de Maneio   X 
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35 
Relação de emolumentos notariais e custas de 
execuções fiscais   X 

36 Relação de Acumulação de Funções   X 
37 Relação Nominal de Responsáveis   X 
 

 Envolvente Macroeconómica 

 Ao nível Internacional 
 

De acordo com os dados publicados no Banco Mundial, em 2007, a Economia 
Mundial expandiu-se 3,6%. Comparando com os valores de 2006 existiu um ligeiro 
abrandamento. Os valores de 2007 são explicados pelo abrandamento económico 
registado nos países desenvolvidos, nomeadamente nos Estados Unidos.  

Os indicadores disponíveis para o 4.º trimestre apontam para um contínuo 
abrandamento da actividade norte-americana. Este facto deve-se ao consumo 
privado ter abrandado para 2,8%, os indicadores de confiança dos empresários da 
indústria e dos serviços terem diminuído, à existência de uma crise no sector da 
imobiliária devido a quebra de vendas de novas habitações. O Produto Interno Bruto 
(PIB), que mede o total de bens e serviços produzidos nos Estados Unidos, registou-
se nos 2,2%. 

Em relação às economias orientais continuou a destacar-se a actividade 
económica Chinesa pela sua forte expansão associada à manutenção do dinamismo 
das suas Exportações. 

Na União Europeia o indicador de sentimento económico continuou a evoluir 
desfavoravelmente. Este comportamento foi extensível a todos os países, com 
excepção de Portugal. O crescimento do PIB na área do euro em 2007 ter-se-á 
situado entre 2,4 e 2,8 %.  

 
Figura 1. PIB e Sentimento Económico da Área do Euro 

 

 
 
A variação homóloga IHPC da área euro manteve-se em 3,1% em Dezembro. 

Em 2007, a taxa de inflação média diminui para 2,1% (2,2% em 2006) devido à 
desaceleração registada nos 3 primeiros trimestres. 
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No mercado monetário do euro, as taxas de juro Euribor subiram quase 100 
p.b. no prazo de 3 meses e 85 p.b no de 6 meses, enquanto que, nos prazos de 1 e 
12 meses aumentaram cerca de 70 p.b. 

No que diz respeito a moeda da zona euro, em 2007, o euro apreciou cerca 
de 12 por cento face ao dólar e 10 por cento face à libra esterlina, verificando-se 
apreciações de 5 e de 3 por cento face ao iene e ao franco suíço respectivamente. 

Em termos médios mensais, o preço do barril de brent em dólares desceu 1,5 
por cento (0,7 por cento em euros) em Dezembro, situando-se em 94,9 dólares por 
barril no dia 31 de Dezembro. Entre o final de 2006 e o final de 2007, o preço do 
barril de brent aumentou cerca de 56 por cento em dólares. 
 

 Ao nível Nacional 
 

Segundo o Banco de Portugal, em 2007,a economia Portuguesa cresceu 
apenas 1,9%. O crescimento do PIB deveu-se essencialmente ao arranque do 
investimento, na venda de cimento e de veículos pesados (componentes ao 
investimento) e ao bom andamento das exportações. 

Numa perspectiva global, as “exportações” e as “importações” de 
mercadorias, segundo os dados do INE, cresceram, em termos homólogos, 
respectivamente 9,3% e 5,4%. As rubricas das “exportações” de Bens e Serviços 
que maiores crescimentos homólogos tiveram foram as da área dos Serviços, 
designadamente “Construção” (+32,9%), “Informação e Informática” (+28,6%), 
“Direitos de Utilização” (+28,3%), e “Comunicação” (+23%). Relativamente às 
“importações”, os maiores contributos para a taxa de crescimento das entradas 
incidiram nos grupos de produtos “Agro-alimentares” (+27,3%), “Máquinas” 
(+25,2%), “Minérios e Metais” (+21,1%), Químicos (+15,6%), e “Material de 
Transporte” (+12,8%). 

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor português em 2007 registou 
um aumento de 2,4% face ao ano transacto. A taxa de variação homóloga do IHPC 
foi 2,7% em Dezembro. A taxa de variação mensal situou-se em 0,1%. 

O consumo privado registou uma taxa de crescimento similar à do ano 
anterior, 1,2%, apresentando um crescimento inferior ao do PIB. A variação do 
consumo privado foi inferior à do rendimento disponível real das famílias. A 
moderação das despesas de consumo das famílias está associado à subida gradual 
das taxas de juro e ao consequente aumento dos encargos das dívidas, assim como 
ao agravamento da carga fiscal, nomeadamente ao nível dos impostos indirectos. 

Segundo dados do INE, em média em 2007, a taxa de desemprego foi de 
8,0%, o que se traduziu por um acréscimo de 0,3 p.p. face ao ano anterior. A 
população desempregada situou-se em 448,6 mil indivíduos, tendo aumentado 
4,9% em relação ao ano anterior. A população empregada registou um acréscimo 
de 0,2%. 
 
 

2. Enquadramento Interno 

2.1 Enquadramento Político 
 

A sua estrutura política enquadra-se legalmente na Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
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baseando-se em dois órgãos, a Câmara Municipal com funções essencialmente 
executivas e a Assembleia Municipal com funções de natureza predominantemente 
deliberativa e fiscalizadora da actividade desenvolvida pela primeira. 

A Assembleia Municipal é constituída por 45 membros, dos quais 23 são 
eleitos directamente e 22 por inerência, uma vez que assumem aquela função na 
qualidade de Presidentes de Junta de Freguesia, cumprindo o estipulado no artigo 
42º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal é constituída de acordo com a alínea e) do nº 2 do art. 
57º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, por 7 membros, um Presidente e seis 
Vereadores a quem cabem responsabilidades pela definição de estratégias e 
políticas municipais. 

Compete também à Câmara Municipal elaborar e submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal as opções do plano, a proposta de orçamento e as respectivas 
revisões, alínea c) do nº 2 do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, sendo 
precisamente estes documentos que reflectem a gestão financeira do Município. 

A gestão financeira do Município de Castro Daire é enquadrada pela Lei nº 
2/2007 de 15 de Janeiro. 

 

2.1.1 Executivo Municipal 
 

Composição e Pelouros 
 

Durante o ano de 2007, a composição e distribuição de tarefas pelos 
membros da Câmara Municipal operou-se da seguinte forma: 
 
PRESIDENTE, Eng.ª Maria Eulália da Silva Teixeira  
 
 Administração Geral; 
 Relações Públicas; 
 Planeamento e Gestão Urbanística; 
 Defesa do Consumidor; 
 Protecção Civil; 
 Centro Termal; 
 Turismo; 
 Ambiente; 
 Cooperação Externa. 

 
VICE-PRESIDENTE, Dr. António Oliveira Giroto 
Pelouros: Cultura, Educação e Qualidade de Vida 
 
 Cultura; 
 Educação; 
 Acção Social; 
 Saúde; 
 Feiras e Mercados. 

 
VEREADOR, Dr. José Manuel dos Santos Ferreira 
Pelouro: Planeamento, Urbanismo e Património 
 
 Obras Particulares; 
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 Obras Municipais; 
 Cemitério; 
 Património; 
 Toponímia; 
 Conselho Cinegético; 
 Comissão Defesa da Floresta. 

 
VEREADOR, Dr. Paulo Martins de Almeida 
Pelouro: Juventude e Desenvolvimento 
 
 Juventude; 
 Desporto; 
 Finanças; 
 Pessoal; 
 Modernização Administrativa; 
 Novas Tecnologias; 
 Trânsito. 

 
 

VEREADORES SEM PELOURO 
José Fernando Carneiro Pereira 
José Lemos Paiva Ribeiro 
Jaime Soares Ferreira 
 

2.2 Estrutura Orgânica e Recursos Humanos 

2.2.1 Unidades Orgânicas 
 

A estrutura e a organização dos serviços municipais, actualmente existente, 
resulta da deliberação da Câmara Municipal de Castro Daire de 13 de Setembro de 
2007, aprovada pela Assembleia Municipal a 28 de Setembro de 2007, e publicada 
na 2.ª série do Diário da República n.º203 de 22 de Outubro de 2007. 

Por força de novas responsabilidades e competências assumidas pela Câmara 
Municipal de Castro Daire, assim como pela necessidade de um planeamento 
estratégico com vista a promover a eficiência e a eficácia da gestão do Município, 
tornou-se fundamental a alteração da estrutura orgânica dos Serviços do Município 
de Castro Daire, de forma a traduzir com rigor e fidelidade possíveis o suporte 
através do qual se vão materializar na prática as atribuições que legalmente são 
conferidas aos Municípios e a previsão de outras resultantes do amplo quadro legal 
de atribuições e competências das Autarquias.  

A nova estrutura orgânica reflecte ainda a atenção a dar a algumas áreas, 
tendo em conta o incremento que se pretende que venham a ter para o 
desenvolvimento sustentável do concelho. 
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2.2.2 Recursos Humanos 
 

A 31 de Dezembro de 2007 o Município de Castro Daire tinha 204 
funcionários, dos quais 69,12 % eram do sexo masculino e 30,88 % do sexo 
feminino. A estrutura do pessoal em relação ao sexo advém do peso que as 
actividades que se materializam na constituição e manutenção de bens duradouros 
têm na acção autárquica. 

O quadro que se segue mostra a divisão dos funcionários por grupo 
profissional e por tipo de vínculo. 

 

  

Nomeação 
Contrato de 

Trabalho a termo 
certo 

Requisição ou 
destacamento 

Outras 
situações 

Dirigente 4 0 0 0 

Técnico Superior 11 5 0 0 

Informática 2 0 0 0 

Técnico 3 1 0 0 

Técnico Profissional 7 2 0 0 

Administrativo 20 0 0 0 

Operário 69 1 0 6 

Auxiliar 47 17 0 0 

Outros Grupos 0 0 1 8 

Total 163 26 1 14 

 

Câmara Municipal  
 de  

Castro Daire 

Divisão 
Administrativa 

Divisão Financeira Divisão de Planeamento e 
Desenvolvimento Estratégico 

 

Presidente 
 

Divisão de Obras 
Municipais 

Gabinete de Topografia e  
Projectos 

Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Ordenamento do 

Território 

Gabinete de Apoio aos   
Órgãos Autárquicos 

Gabinete de 
Protecção Civil 

 

Gabinete de Relações Públicas 
e Apoio ao Munícipe 

 

Serviço de Auditoria e 
Controlo Interno 

Serviço de Planeamento 
e Gestão Financeira 

Secção de 
Contabilidade 

Gestão de Imobilizado/ 
Património 

Aprovisionamento e 
Gestão de Stocks 

Serviço de Controlo de 
Cobranças 

Tesouraria 

Sector de Desenvolvimento 
Económico 

Sector de Desenvolvimento 
Social e Cultural Secção de Desporto 

e Juventude 
Gabinete de Ambiente e 

Qualidade de Vida 
Gabinete de Informática e 

Novas Tecnologias 

Turismo 

Centro Termal 

Desenvolvimento 
Industrial 

Fundos Comunitários/ 
Apoios Financeiros/ 

Parcerias 

Gabinete de Acção 
Social e Educação 

Meio Ambiente e 
Espaços Verdes 

Saúde e Defesa 
Sanitária 

 

Secção de Apoio 
Administrativo 

Empreitadas 

Administração 
Directa 

Sinalização e 
Trânsito 

Gestão, Manutenção e 
Reparação do Parque de 
Máquinas e Viaturas 

Licenciamento de Obras 
Particulares e 
Loteamentos 

Planos de Ordenamento do 
Território e Sistemas de 
Informação Geográfica 

Edifícios Públicos/ 
Qualificação Urbana 

Vias de Comunicação

Abastecimento Público e 
Saneamento Básico 

Equipamentos e 
Edifícios Públicos 

Obras de Valorização do 
Património Municipal 

Serviços de 
Produção 

Pedreira 

Carpintaria 

Serralharia 

Secção de Apoio 
Administrativo 

Centro Municipal de 
Cultura 

Museu 

Espaço Internet 

Biblioteca Municipal 

Auditório 

Equipamentos e 
Infra-estruturas 
Desportivas 
Associativismo e 

Juventude 

 
Gabinete de Fiscalização 

Notariado 

Gabinete Jurídico e 
Contencioso 

Secção de Expediente 
 Geral e Arquivo 

Secção de Taxas e 
Licenças 

 

Secção de Recursos 
Humanos 

Sector Administrativo e de 
Cobrança de Águas, 
Saneamento e RSU 
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Fazendo uma análise à distribuição dos funcionários do Município por tipo de 
vínculo, verifica-se que a maioria dos funcionários pertencem ao Quadro. Em termos 
percentuais, 79,9% dos funcionários pertencem ao Quadro, enquanto que 12,75% 
são funcionários que possuem um Contrato de Trabalho a termo certo, 6,86 % 
estão em outras situações e 0,49 % está em regime de requisição ou 
destacamento. 

O Município de Castro Daire tinha um efectivo total composto por 204 
funcionários, com a seguinte constituição: 

 
 Dirigente – 1,96% 
 Técnico Superior – 7,84% 
 Informática – 0,98% 
 Técnico – 1,96% 
 Técnico Profissional – 4,41% 
 Administrativo – 9,80% 
 Operário – 37,25% 
 Auxiliar – 31,37% 
 Outros Grupos – 4,41% 

 
Destaca-se o conjunto de operários que apresenta a maior percentagem 

relativamente à totalidade, sendo todos do sexo masculino. Destaca-se também o 
baixo nível de qualificação, do quadro de pessoal, resultante do elevado número 
relativo de administrativos, auxiliares e operários. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

3. Actividades do Município 

3.1 Sector de Desenvolvimento Económico 

3.1.1 Turismo 
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Na área do Turismo foram desenvolvidos diversos projectos, dos quais se 
destacam: 

 
 Contrato Aldeia Campo Benfeito 

Um dos objectivos subjacentes às Acções Inovadoras de Dinamização das 
Aldeias, consiste em contribuir para a viabilização das estruturas tradicionais de 
ocupação do espaço, quer como suporte das comunidades locais quer como 
condições para uma gestão sustentável do território e do património.  

Prende-se, igualmente, com o estabelecimento de um equilíbrio territorial na 
implementação de iniciativas específicas, de promoção e valorização dos 
aglomerados, e com a existência de potencialidades latentes que estimuladas 
contribuirão para a estabilidade demográfica, para a promoção de recursos e 
diversificação da base económica. 

A Aldeia de Campo Benfeito situa-se em plena Serra do Montemuro e 
apresenta, em termos culturais e de afirmação de identidade, actividades bastante 
inovadoras que vão persistindo mesmo afastadas dos centros mais dinâmicos e que 
constituem, actualmente, a base da sua economia local e a sua afirmação, entre 
elas 

Ao longo destes últimos anos, desenvolveram-se nesta aldeia duas iniciativas 
inovadoras e que vivem em permanente articulação, as Capuchinhas, que aliam os 
saberes tradicionais do linho e burel com o design inovador de uma conceituada 
estilista, e o Teatro Regional da Serra do Montemuro, que tem desenvolvido várias 
espectáculos despertando no público a curiosidade e motivação para conhecerem o 
Montemuro e a Campo Benfeito. Realiza, anualmente, o Festival  Altitudes que é 
divulgado a nível nacional e conta com a presença de companhias internacionais. 

A requalificação da Aldeia de Campo Benfeito, através do projecto “Contrato 
Aldeia”, mantendo as marcas profundas da sua ruralidade e actividades tradicionais, 
constitui uma mais valia na promoção da região. Esta requalificação contemplou 
intervenções em várias áreas, requalificação urbana, arranjo das fachadas 
descaracterizadas, iluminação da Igreja e do Adro Fronteiro, iluminação pública e 
sinalética turística. A proximidade da A24 permite-lhe boa acessibilidade facilitando 
a procura turística. 

 
 Caminhadas 

Foram concebidas três Caminhadas ao longo do Concelho. A Caminhada do 
Lavrador, promovido na freguesia de Mouramorta, onde o lema é “torne-se lavrador 
por um dia”. 

A Caminhada do Rio Paiva, realizada ao longo do vale do Paiva mais 
concretamente na aldeia de Meã, freguesia de Parada de Ester. 

O Trilho da Aventura, que vai desde os 1300m de altitude até aos 200m. 
Percurso BTT com partida no parque eólico das Lameiras passando pelas aldeias de 
Mós, Sobrado (Freguesia de Parada de Ester), Sobreda, Moimenta, paragem para 
visitar as Minas de Volfrâmio, Levadas (aldeia em xisto despovoada), com descida 
até à Foz Cabril (Freguesia de Cabril). 

 
 Rede de Miradouros “Pontos de Vista” 

No ano de 2007 foi criada uma Rede de Miradouros turísticos no Município de 
Castro Daire, com o intuito de visualizar paisagens de grande beleza. 

Miradouro 1 – denominado de “Miradouro de São Lourenço”, localiza-se na 
Freguesia de Moledo, entre as aldeias de Covelo de Paiva e de Casais do Monte. 
Situa-se numa elevação aproximadamente de 920m de altitude. 
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Miradouro 2 – situa-se perto do vértice geodésico “Carreirinhos”, na Freguesia 
de Pepim, a uma altura de 720m. 

Miradouro 3 – Localiza-se na estrada que liga a povoação de Ribolhos a Vale 
de Carvalho, onde se pode visualizar a Vila de Castro Daire, a uma altura de 520m 
de altitude. 

Miradouro 4 – designado de “Miradouro do Cimal”, localiza-se entre as 
freguesias de Pepim e Reriz, avistando-se a vertente sul da Serra do Montemuro e a 
encosta onde se desenvolve a vila de Castro Daire e toda a área urbana envolvente, 
a uma altura de 560m de altitude. 

Miradouro 5 – denominado de “Miradouro de Santa Bárbara”, situa-se a cerca 
de 970 m de altitude, junto da Capela com o mesmo nome, junto do limite da 
Freguesia de Almofala. 

Miradouro 6 – designado de “Miradouro de Cetos”, localiza-se junto à aldeia 
de Cetos, numa ligeira elevação situada a norte, onde se encontra uma pequena 
capela, a uma altura de 760m de altitude. 

Miradouro 7 – denominado de “Miradouro da Serra do Montemuro”, situa-se 
na área da Serra do Montemuro, perto da capela das Portas do Montemuro, numa 
área plana junto  à estrada nacional 321. Este Miradouro está inserido na área 
pertencente à Rede Natura 2000, a cerca de 1220 m de altitude. 

 

3.1.2 Centro Termal 
 

A época termal de 2007 veio consolidar as Termas do Carvalhal no seu 
crescimento, quer a nível de Termalistas, quer ao nível da quota de mercado. No 
ano de 2007 visitaram a estância 4092 Termalistas, o que representou um 
acréscimo de 16,88 % em relação ao ano transacto. Para este facto muito 
contribuiu a oferta de tratamentos em novas áreas. Este crescimento é também um 
reflexo da qualidade do serviço prestado nas Termas do Carvalhal que permite 
fidelizar os utentes que usufruem do serviço, funcionando ainda estes como um 
excelente veículo de promoção das mesmas e do próprio concelho. 

 
 

3.1.2.1 Número de Utentes nas Termas do Carvalhal 
 
 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
N.º de 
Aquistas 1330 1367 1900 1906 2144 2400 2243 2547 2672 2752 3054 3501 4092 

Tx. 
Crescimento   2,78% 38,99% 0,32% 12,49% 11,94% 

-
6,54% 13,55% 4,91% 2,99% 10,97% 14,64% 16,88% 
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Analisando o número de Utentes frequentadores das Termas do 
Carvalhal desde 1995, conclui-se que tem havido uma evolução 
extremamente positiva. Ano após ano, tem crescido significativamente o n.º 
de pessoas a preferirem as Termas do Carvalhal para os seus tratamentos de 
Saúde e Bem-Estar. Em 2007, houve um crescimento de 16,88% 
relativamente ao ano anterior. Se compararmos o n.º de termalistas de 1995 
com o de 2007, verificamos que o valor mais do que triplicou. 

 
Com objectivo de potenciar ainda mais as Termas do Carvalhal, como 

um pólo de atracção turística, foram realizadas diversas actividades de 
animação, promovendo a cultura da nossa região com actuação de vários 
grupos, designadamente: 

 
 

 Rancho Folclórico das Termas do Carvalhal; 

 Rancho Folclórico Santa Maria de Moledo; 

 Rancho Folclórico de Alva; 

 Rancho Folclórico de Ribolhos; 

 Teatro Regional da Serra do Montemuro; 

 Rancho Folclórico de Lamelas; 

 Grupo Musical; 

 Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire; 

 Rancho Folclórico Santa Maria de Cabril; 
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 Tarde de Fado; 

 Encanta Lamelas; 

 Rancho Folclórico da Granja; 

 Rancho Folclórico de Picão 

 Rancho Folclórico de Mosteirô; 

 Rancho Folclórico de Figueiredo de Alva; 

 Rancho Folclórico da Relva; 

 Cordas do Paivó. 

 
 
Fazendo uma análise mensal do n.º de utentes das Termas do Carvalhal, 

conclui-se que o mês que teve um maior movimento foi o mês de Agosto, a 
seguir o mês de Setembro, Junho e Outubro. 

 
Evolução Mensal do n.º de Termalistas 

 
Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Julh. Ago. Set.  Out. Nov. Dez. Total 

N.º 0 46 168 320 448 548 391 794 606 545 196 30 4092 

 

3.1.2.2 Análise da Origem dos Clientes 
 

No quadro abaixo, vemos qual a origem dos Clientes nas Termas do 
Carvalhal. 

 
Frequência Anual por Distrito 
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Através da análise do gráfico, conclui-se que a maioria dos clientes são 

provenientes do nosso Distrito. Temos também muitos provenientes de 
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Lisboa, Porto, Aveiro e Setúbal, o que evidencia que a qualidade do serviço 
prestado conjugado com uma boa rede de acessibilidades começa a surtir 
efeito. 

 
 

3.1.2.3 Análise do Tipo de Tratamentos 
 

MAPA RESUMO DE QUANTIDADE DE TRATAMENTOS/ACESSÓRIOS VENDIDOS 

ÉPOCA DE 2007 

Nº DESIGNAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

TRATAMENTOS DE BALNEOTERAPIA 

1 Banho de Imersão Simples - 10 207 151 304 289 283 561 316 373 158 28 2.680 

2 Banho de Hidromassagem - 97 484 753 1832 1902 1231 2085 1737 2452 545 53 13.171 

3 Banho de Hidromassagem 
Comp. 

- 82 417 881 1302 2189 1153 2130 1460 2597 659 58 12.928 

4 Vapor aos Membros - - 92 144 639 584 257 603 589 815 208 - 3.931 

5 Vapor à Coluna - 15 175 338 1161 990 658 1210 1246 1735 346 36 7.910 

6 Duche de Agulheta - 1 65 124 263 337 209 562 320 434 65 14 2.394 

7 Duche Subaquático - 1 1 39 504 629 190 433 824 611 43 10 3.285 

8 Irrigação Nasal - 37 436 565 1419 1759 1113 1833 1709 2072 586 100 11.629 

9 Aerosol - 6 297 359 957 872 540 1018 996 1248 213 52 6.558 

10 Nebulização individual - 38 511 683 1708 2096 1250 2291 2272 2726 650 80 14.305 

11 Enteroclises - 3 3 - 66 84 33 54 65 59 20 - 387 

12 Duche Vichy - 54 340 862 1774 2475 1522 2529 2064 2625 728 85 15.058 

TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA 

13 Diatermia - 23 61 130 434 667 260 455 576 816 146 7 3.575 

14 Massagem Geral - 81 318 476 729 1012 632 1231 894 1465 337 72 7.247 

15 Massagem Local - 25 72 42 299 241 161 261 352 384 57 14 1.908 

16 Massagem Parcial (Facial) - 46 166 318 541 835 505 992 800 933 334 94 5.564 

DIVERSOS 

17 Olivas de Irrigação Nasal - 4 1 4 9 5 13 17 17 12 6 1 89 

18 Máscaras - 4 4 7 17 19 19 26 30 26 7 1 160 

19 Sonda Descartável - 7 1 - 60 68 25 54 68 49 26 - 358 

20 Copo Graduado - - 1 2 13 16 7 12 20 13 2 - 86 

21 Kit Completo - - 6 8 27 15 10 24 20 18 6 2 136 

22 Kit s/tubo - - 8 8 22 20 19 11 36 28 18 1 171 

23 Kit s/oliva - - 3 8 21 12 3 42 22 12 2 - 125 

24 Tubo Aerosol - - 3 2 4 5 11 9 7 12 3 - 56 

25 Mala ORL   - - - 3 6 4 1 3 4 2 - 23 

 

 
Analisando os diversos tratamentos existentes nas Termas do Carvalhal, 

conclui-se que os tratamentos mais procurados em 2007 foram, o Duche Vichy, a 
Nebulização Individual, Banho Hidromassagem, Banho Hidromassagem 
computorizado e Irrigação Nasal. 
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3.1.2.4 Análise da Receita 
 

A nível de facturação, as Termas do Carvalhal atingiram em 2007 um valor de 
545.045,62 €. Verifica-se que, ao longo dos anos desde 2001, a receita tem vindo a 
aumentar significativamente. De 2006 para 2007 houve um crescimento da receita 
de 7,87 %. 

 
 

ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

FACTURAÇÃO 
170.275,61 € 274.120,55 € 306.551,37 € 310.078,84 € 371.464,25 € 505.283,24 € 545.045,62 € 

Tx Crescimento - 60,99% 11,83% 1,15% 19,80% 36,02% 7,87% 

 
Fazendo uma análise por mês, concluímos que os meses de Agosto, Setembro 

e Junho são os meses que têm melhores resultados. As receitas provenientes dos 
tratamentos são as que têm maior peso, representando 96,46 % da receita total e a 
nível de receita do Bar representa apenas 3,54 % da receita total. 
 

Meses  Tipo de Receita Facturação por Receita Total por Mês 

Fevereiro Centro Termal                       2.891,93 €    

  Bar                          212,70 €            3.104,63 € 

Março Centro Termal 10.609,75 €   

  Bar 732,85 € 11.342,60 € 

Abril Centro Termal 34.666,62 €   

  Bar 1.316,35 € 35.982,97 € 

Maio Centro Termal 49.095,78 €   

  Bar 1.637,14 € 50.732,92 € 

Junho Centro Termal 72.155,61 €   

  Bar 2.088,06 € 74.243,67 € 

Julho Centro Termal 57.789,93 €   

  Bar 2.591,49 € 60.381,42 € 
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Agosto Centro Termal 96.156,63 €   

  Bar 3.181,03 € 99.337,66 € 

Setembro Centro Termal 79.462,32 €   

  Bar 2.765,04 € 82.227,36 € 

Outubro Centro Termal 91.312,89 €   

  Bar 3.021,92 € 94.334,81 € 

Novembro Centro Termal 24.283,14 €   

  Bar 1.334,76 € 25.617,90 € 

Dezembro Centro Termal                       7.306,57 €    

  Bar                          433,11 €         7.739,68 € 

  Total                  545.045,62 €        545.045,62 €  
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3.1.3  Mostra Castro Daire 
 

A realização da Mostra Castro Daire tem como objectivo criar condições para 
que a economia, comércio, turismo e património possam ser divulgados e 
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potenciados. Servindo como montra daquilo que de melhor se faz e produz na 
região, a Mostra Castro Daire contou com a presença de alguma empresas, 
instituições e associações do Concelho. 

Em 2007, a IV edição da “MOSTRA CASTRO DAIRE” abriu as portas no 
dia 25 de Julho. Esta feira de actividades económicas e culturais decorreu 
com grande sucesso contando com um considerável número de expositores.  

Esta edição da MOSTRA CASTRO DAIRE decorreu até ao dia 29 de Julho, 
tendo sido garantido em todos os serões a habitual animação cultural, por onde 
passaram vários grupos do Concelho e forasteiros representando diversos estilos 
musicais e culturais. 

 

3.1.4  Fim-de-semana Gastronómico 
 

Realizou-se o III Fim de Semana Gastronómico do Concelho dedicado ao 
“CABRITINHO DO MONTEMURO”.  

Sendo a sua terceira edição, o Fim de Semana Gastronómico começou a 
ganhar raízes sólidas como um evento demonstrativo de excelência da gastronomia 
da região, em concreto de uma das suas especialidades – o “Cabritinho do 
Montemuro”.  

Este evento faz parte de uma política de desenvolvimento estratégico do 
concelho, através da promoção dos seus produtos endógenos. 

Aderiram ao Fim de Semana Gastronómico seis Restaurantes onde foi 
possível apreciar o cabrito confeccionado das mais diversas maneiras. Os 
restaurantes que aderiram vão desde a Vila de Castro Daire passando pela 
Vila de Mões, Termas do Carvalhal e Mezio, pelo que os visitantes puderam 
aproveitar esta iniciativa para conhecer o próprio Concelho. 

 

3.1.5 CRER – Centro de Recursos e Experimentação 
 
 O Projecto CRER – Criação de Empresas em Espaço Rural é um projecto que 
foi co-financiado pelo PIC EQUAL, promovido pela ADRIMAG em parceria com outras 
entidades locais e regionais e iniciou em Julho de 2005 e prolongou-se até final de 
2007. 
 
 Entidades Parceiras: 
 
 Desafios, Desporto e Aventura Lda; 
 Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – 
Sever do Vouga; 
 AECA – Associação Empresarial do Concelho de Arouca; 
 SEMA – Associação Empresarial; 
 FORESP – Escola Tecnológica de Vale de Cambra; 
 ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários; 
 Universidade de Aveiro/ DEGEI. 

 
Um dos resultados do projecto CRER foi a criação da Associação CRER de 

direito privado sem fins lucrativos, constituída formalmente em 13 de Março de 
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2007, no Auditório do Município de Castro Daire. A sede da Associação CRER ficou 
localizada na Rua Dr. Pio Figueiredo n.º 13 r/c (em frente aos Paços do Concelho. 

 
O CRER é uma estrutura que proporciona condições necessárias para que os 

empreendedores criem e desenvolvam um negócio de forma sustentável, quer 
através de acompanhamento à elaboração de um plano de negócios, quer através 
do teste e experimentação de ideias de negócio. 

O centro destina-se a potenciais criadores de empresas, que tenham a 
intenção de desenvolver uma actividade económica, permitindo aos 
empreendedores analisar a viabilidade do seu negócio, ao mesmo tempo que se 
apropriam de competências na área da criação e gestão de empresas. 
 
 Numa perspectiva geral, os objectivos do CRER são:  
 
 Promover e incentivar a cultura empreendedora a nível local; 
 Dinamizar a criação de novas empresas; 
 Reinserir pessoas na vida activa; 
 Apoiar na procura de financiamento para a criação de negócios; 
 Facultar competências na área de gestão e contabilidade da empresa; 
 Efectuar um acompanhamento na elaboração de um plano de negócios; 
 Testar um projecto de criação de em empresas, em contexto real; 
 Proporcionar um enquadramento jurídico e comercial a empreendedores; 
 Prestar um acompanhamento contínuo, individual e personalizado ao teste de 
uma ideia de negócio, num período limitado de tempo; 

 Facultar meios necessários para averiguar a pertinência e a viabilidade 
económica de um projecto de empresa. 

 
Esta metodologia, desenvolvida pela Parceria de Desenvolvimento do projecto  

CRER pretende ser uma metodologia integrada de apoio ao empreendedor com três 
vertentes distintas: 
 
 Uma vertente de informação e sensibilização para o empreendedorismo e criação 
de empresas; 

 Uma vertente para maturação e finalização de um projecto de criação de 
empresas – Plano de Negócios, consubstanciada no apoio à preparação e 
elaboração de um plano de negócios. Realização de formação - acção individual e 
personalizada de 9 sessões, de duas horas cada, perfazendo um total de 18 
horas; 

 Uma vertente para teste e experimentação de ideias de negócio, concretizada no 
apoio ao teste de uma ideia de negócio, sem q o empreendedor tenha 
necessidade de construir uma empresa. Duração máxima de 9 meses. 
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Esquematicamente: 
 

 
 

 
Realizou-se uma sessão de divulgação de iniciativas de Apoio à Criação de 

Empresas, no dia 23 de Março de 2007, no Auditório do Centro Municipal de Cultura 
de Castro Daire. Sessão conjunta com Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, na presença do Sr. Director, com intuito de dar ao público-alvo (44 
pessoas) os apoios existentes para a criação do próprio emprego. 

Na sessão houve a apresentação das Iniciativas no âmbito do PEOE pelo IEFP: 
 

 ILE’s – Iniciativas Locais de Emprego; 
 CPE’s – Criação do Próprio Emprego. 

 
E apresentação das Iniciativas do CRER: 
 
 SIM – Sistema de Micro Crédito para o Auto – Emprego e a criação de 
empresas; 
 Metodologia de Apoio CRER – Centro de Recursos e Experimentação. 

 
  Ao longo do ano, foram muitas as pessoas que deslocaram-se ao CRER 
para obter informações. 
 

O CRER recebeu onze inscrições para o Pré – acolhimento – Diagnóstico do 
projecto, onde se procedeu à aplicação dos seguintes instrumentos: 
 
 Check-up do Negócio; 
 Teste do perfil do empreendedor; 
 Plano de Criação: diagnóstico do projecto (PC); 
 Lista de Apoios à criação de empresas; 
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 Registro de acompanhamento. 
 

Destas onze inscrições apenas quatro tiveram seguimento e 
acompanhamento do CRER, três passaram pela fase de Maturação e Finalização que 
consiste na elaboração do Plano de Negócios incluindo o estudo de viabilidade com a 
finalidade de candidatura a uma ILE e outra foi para a fase do teste e 
experimentação da ideia de Negócio. 
 

3.1.6 CRVCC – Centro de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências 

 
No dia 14 de Março de 2007, teve início a 2ª Fase das Turmas para o 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Esta Segunda 
Fase incluiu mais 6 turmas de ensino, num total de cerca de 80 formandos. 

No final de 2007, procedeu-se à preparação e formação das turmas da 3.º 
fase dos cursos equivalentes ao 9.º ano e da primeira fase equivalente ao 12.º ano. 
 O projecto, resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Castro 
Daire e a ADRIMAG, Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do 
Montemuro, Arada e Gralheira verificando-se uma forte adesão à iniciativa, havendo 
dezenas de pessoas inscritas que continuam a aguardar a possibilidade de também 
elas poderem obter a desejada certificação escolar. 
 Para além dos já formados e daqueles que estão em formação, encontram-se 
em lista de espera algumas centenas de pessoas. 
  

3.2  Sector de Desenvolvimento Social e Cultural 
 

3.2.1 Gabinete de Acção Social e Educação 
 

3.2.1.1 Acção Social 
 

Acção Social 
 
 Atendimento e encaminhamento de situações de Acção Social; 

 
 Colaboração com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego através 
da integração e orientação de duas estagiárias do curso superior de Serviço 
Social; 

 
 Integração e acompanhamento de 2 estagiários do Curso de Educação e 
Formação da Escola EB 2/3 de Castro Daire, durante 2 meses; 

 
 Organização do Encontro “Parceria numa Escola Inclusiva”em parceria 
com o PETI, realizado no dia 3 de Maio, com cerca de 155 participantes. 
As actas deste encontro encontram-se disponíveis no site da Direcção 
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Regional de educação do Centro, como exemplo de boas-práticas a nível 
concelhio. 

 
Habitação 

 
 Análise das candidaturas, entrevistas e visitas domiciliárias efectuadas ao abrigo 
do Programa de Apoio à Melhoria Habitacional; 

 
 Elaboração, celebração e acompanhamento dos Protocolos de Cooperação com 
as famílias beneficiárias do referido Programa. 

 
Acção Social Escolar 

 
 Alteração do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de estudo aos 
Alunos do Ensino Superior; 

 
 Recepção, entrevista individual e análise das candidaturas efectuadas ao 
abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de estudo aos 
Alunos do Ensino Superior. 

 
Componente sócio-educativa de apoio às famílias:  
 
 Recepção e análise sócio -económica de 178 candidaturas para o Serviço 
de Almoço e Prolongamento de Horário nos jardins-de-infância; 

 
 Recepção das candidaturas para o Serviço de Almoço de 19 Escolas do 1º 
ciclo, totalizando cerca de 471 inscrições. 

 
Auxílios Económicos: 
 
 Recepção de candidaturas a auxílios económicos, para livros e material escolar 
no 1.º ciclo do ensino básico; 

 
 Análise sócio económica dos agregados que solicitaram auxílios económicos e 
atribuição de livros e material escolar a alunos provenientes de agregados 
familiares comprovadamente carenciados. 

 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

 
 Realização de 6 Acções de Informação e Sensibilização para os Conselhos de 
Docentes do Agrupamento de Escolas de Castro Daire e de Mões, abrangendo 
cerca de 40 Educadores e Professores do Ensino Básico e Pré-Escolar; 

 
 Realização de Sessões de Sensibilização junto do Executivo Municipal, membros 
da Assembleia Municipal e Párocos; 

 
 Análise e acompanhamento dos processos dos menores; 

 
 Instauração de 50 processos novos; 
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 Celebração de 38 Acordos de Promoção e Protecção com as famílias 
acompanhadas; 

 
 Encaminhamento e acompanhamento de situações para outras instâncias de 1ª 
linha; 

 
 Acompanhamento domiciliário às famílias acompanhadas pela Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens; 

 
 Elaboração do Plano de Acção para 2008; 

 
 Elaboração do Relatório de Actividades de 2007; 

 
 Reuniões com a equipa da modalidade restrita (25) e reuniões da modalidade 
alargada (4); 

 
 Articulação com os serviços do Ministério Público e outras entidades com 
competência em matéria de infância e juventude; 

 
 Participação em diversas audiências no Tribunal Judicial de Castro Daire, 
relativas a processos acompanhados por esta CPCJ. 

 
Rendimento Social de Inserção 

 
 Participação nas reuniões do Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de 
Inserção e acompanhamento de acordos de inserção no âmbito da Habitação; 

 
 Articulação com a equipa da Segurança Social. 

 
Intervenção Precoce 

 
 Colaboração com a equipa e participação quinzenal nas reuniões de 
acordo com o disposto no Despacho Conjunto n.891/99 de 10 de Outubro. 

 
Programa Viver Mais 

 
 Criação e dinamização de Centros de Convívio nas localidades de Vale 
Abrigoso, Cujó e Picão, com a realização de actividades quinzenais; 

 
 Recepção, análise de processos e entrega de cartões “Viver Mais”; 

 
 Organização de uma sessão de esclarecimento sobre roubos e burlas, em 
colaboração com a Secção de Investigação Criminal da GNR, para cerca de 250 
portadores do cartão Viver Mais; 

 
 Organização do Dia de Viver Mais. 
 

 Decorreu no dia 21 de Julho, o convívio anual para as pessoas com mais de 60 
anos. Esta iniciativa incluiu uma viagem até à região de Trás-os-Montes, com 
passagem por Vidago, Pedras Salgadas e paragem na cidade de Chaves. A viagem 
prosseguiu até ao Santuário de S. Caetano, onde decorreu o almoço e a animação a 
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cargo do Rancho Folclórico de Santa Maria de Moledo e de um grupo de cantadores 
ao desafio. Esta acção contou com a participação de 1700 idosos das diversas 
freguesias do concelho. 
 
 

R.S.U 
 
 Análise de processos de isenção de R.S.U´s 

3.2.1.2 Educação 
 

Projecto PEVS – Programa Estilos de Vida Saudáveis 
 
 Concepção do Projecto de Educação para a Saúde – Programa Estilos de Vida 
Saudáveis – PEVS”, desenvolvido em todas as escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, abrangendo 665 alunos; 

 
 Desenvolvimento do Projecto “Educação para a Saúde” - Estilos de Vida 
Saudáveis – PEVS” – Acção 1 (Sessão 1) – “Alimentação, Álcool e outras 
Dependências”, em 19 salas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, abrangendo 
340 alunos (193 alunos do Agrupamento de Mões e 147 do Agrupamento 
de Castro Daire); 

 
 Desenvolvimento do Projecto “Educação para a Saúde” - Estilos de Vida 
Saudáveis – PEVS” (Acção 2): 

 
Sessão 1 – Sensibilização sobre “Cuidados Primários de Saúde Visual”, 
realizada na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Castro Daire, 
abrangendo 178 alunos.  
 
Sessão 2 – Rastreio Visual, realizado na escola do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico de Castro Daire, abrangendo 89 alunos inscritos.  

 
Para o desenvolvimento desta acção a Câmara Municipal contou com a 

colaboração do Grupo Ergovisão. Estas sessões iniciaram em 2007, estando 
a ter continuidade em 2008, pelo que abrangerão todos os alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico. 

 

Componente de Apoio à Família  
(Serviço de almoço e prolongamento de horário) 

 
 Elaboração dos relatórios trimestrais do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º ano - (Setembro, 
Outubro, Novembro); (Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março); (Abril, Maio e 
Junho); 

 
 Criação do Serviço de almoço nas Escolas do 1º Ciclo de Carvalhal e Jardim-de-
infância de Ribolhos; 
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 Concurso para recrutamento de pessoal auxiliar para o ano lectivo 2007/2008 
(12 auxiliares de acção educativa, 45 auxiliares de serviços gerais, vigilantes); 

 
 Concurso e adjudicação do fornecimento de 665 refeições/dia aos alunos do 1º 
CEB e pré-escolar; 

 
 Aquisição de material para funcionamento de 21 refeitórios (contentores, louça, 
material de limpeza); 

 
 Elaboração de candidatura ao Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB; 

 
 Organização do Prolongamento de Horário no Jardim-de-infância de Farejinhas; 

 
Dia da Criança 

 
Em 2007 o Dia da Criança decorreu no dia 31 de Maio nos pavilhões das 

Escolas Secundária e EB 2, 3 de Castro Daire, onde foram colocados à disposição 
das crianças, um parque de insufláveis, um atelier de pintura e um espaço de 
actuação que foi abrilhantado pelas crianças dos vários estabelecimentos de ensino. 
Participaram nesta iniciativa 1100 crianças.  
 

Actividades de Enriquecimento Curricular 
 
 Acompanhamento do Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de 
Outras Actividades de Enriquecimento Curricular; 

 
 Relatório Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de Outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular – apuramento da 3ª tranche 

 
 Recrutamento e colocação de 10 professores de Inglês, 10 de Educação Física e 
10 de Música; 

 
 Elaboração de candidatura ao Programa de Generalização do Ensino do Inglês e 
de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular – Ministério da Educação; 

 
Transportes Escolares 

 
 Elaboração de 28 circuitos dos transportes escolares para o ano lectivo 
2007/2008; 

 
 Concurso para adjudicação dos circuitos especiais dos transportes 
escolares para o ano lectivo 2007/2008. 

 

3.2.1.3 Gabinete de Apoio ao Emigrante 
 
 Atendimento e encaminhamento de situações no âmbito do Gabinete de Apoio ao 
Emigrante. Este Gabinete está em permanente contacto com a Direcção Geral de 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas – Porto. Durante 2007 foram 
efectuados 16 atendimentos e abertos 3 processos (Legalização 
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automóvel/pedido de pensão de invalidez – Suiça/Acidente de trabalho no 
estrangeiro). 

 
 

3.2.1.4 Banco Local de Voluntariado 
 
 Estabelecimento de contactos com o Conselho Nacional para a Promoção do 
Voluntariado, para realização da Sessão de informação sobre Bancos Locais de 
Voluntariado e instalação do BLV de Castro Daire; 
 

 Realização da Sessão de Informação “Bancos Locais de Voluntariado – Encontro 
de Vontades”, que se realizou no dia 21 de Setembro de 2007, no Auditório do 
Centro Municipal de Cultura, com a presença da Dr.ª Aldemira Cónego, do 
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado; 

 
 Recepção de inscrições de voluntários e entidades interessadas em receber 
voluntários. Recebemos 20 inscrições individuais e 4 de entidades concelhias; 

 
 Concepção de um desdobrável destinado a divulgar o Banco Local de 
Voluntariado de Castro Daire. 

 
 

3.2.1.5 Rede Social 
 
 Inserção dos dados respeitantes ao CLAS de Castro Daire na Base de Dados 
nacional, disponível on-line, no âmbito da Rede Social; 

 
 Avaliação do Plano de Acção 2006-2007 e elaboração do Plano de Acção 2007-
2008, no âmbito da execução do Plano de Desenvolvimento Social (Rede Social); 

 
 Articulação com o CDSS de Viseu a realização em Castro Daire da 3.ª reunião de 
trabalho da Plataforma supra concelhia de Dão Lafões, que teve lugar em 5 de 
Setembro, no Salão Nobre dos Paços do Município; 

 
 Programação da Formação “Trabalho em Rede”, conjuntamente com a Rede 
Europeia Anti-Pobreza – REAPN, que se realizou em 18 e 19 de Outubro, 
com a presença do Prof. Dr. Alcides Monteiro (Universidade da Beira 
Interior). Estiveram presentes técnicos das instituições locais bem como 
de outros concelhos. 

 

3.2.1.6 Planeamento Municipal (Planeamento e 
ordenamento do território/educativo) 

 
 Elaboração da Carta Educativa do Município – introdução das alterações 
solicitadas pela Direcção Geral de Educação do Centro. 
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3.2.1.7 Juventude 
 

Programa OTL – Ocupação dos Tempos Livres 
 

Através de uma candidatura ao IPJ, promoveu-se novamente o programa 
OTL, permitindo assim que 12 jovens, durante as suas férias lectivas, ocupassem o 
seu tempo livre a colaborar em actividades dos diversos serviços da Câmara 
Municipal. 

 
Cartão-jovem Municipal 

 
 Inscrição e entrega de Cartões. 

 

3.2.2 Centro Municipal de Cultura 
 

3.2.2.1 Biblioteca 
 

A Biblioteca Municipal de Castro Daire integra-se na Rede Nacional de 
Leitura Pública, actualmente coordenada pela DGLB (Direcção-Geral do Livro e 
das Bibliotecas) tendo como objectivo criar e fortalecer os hábitos de leitura 
nas crianças, desde a primeira infância. 

O fundo documental é constituído, na sua maior parte, por monografias, 
publicações periódicas nacionais (Revistas Científicas), CD-Rom’s, vídeos, Dvd’s e 
Cassetes. 

A Biblioteca Municipal de Castro Daire disponibiliza vários serviços, consulta 
de presença, empréstimo domiciliário de monografias, a pesquisa de informação a 
pedido e a difusão selectiva de informação de sumários de publicações periódicas, 
impressões e fotocópias. 

Além dos serviços prestados, a biblioteca criou produtos específicos. Cartazes 
de divulgação, flyers, convites, certificados são pela Biblioteca Municipal de Castro 
Daire concebidos e impressos em suporte papel e em suporte digital e enviado a 
toda a comunidade, em especial a todas os estabelecimentos de ensino e 
Associações do concelho, onde para além de outras actividades se referencia as 
últimas aquisições nos diversos suportes. 

A Biblioteca Municipal de Castro Daire dispõe de um espaço em área de 
acordo o previsto pela DGLB para bibliotecas do tipo I; 

Deste modo, compõe-se a Biblioteca Municipal de Castro Daire de um 
átrio, uma sala polivalente e de exposições, uma secção infantil (e juvenil) 
que integra um espaço para a Hora do Conto e anfiteatro ao ar livre, secção 
audio-vídeo e multimédia, secção periódicos, secção adultos, zonas de 
trabalho, depósito e manutenção. 

A secção multimédia dispõe de 7 postos de trabalho com acesso à Internet, 1 
TV e um vídeo, 2 impressoras a jacto de tinta, 1 scanner e um posto de trabalho 
reservado aos serviços. 

A secção de adultos dispõe de 5 computadores com acesso à Internet, assim 
como ligação WI_FI, sem fios, fruto de um protocolo de cooperação com a 
integração da BMCD na Rede de Conhecimento de Bibliotecas Públicas, promovido 
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pela DGLB. Dispões ainda de uma impressora laser a cores e um posto de trabalho 
interno. 

A secção infantil dispõe de 2 computadores com acesso à Internet e um posto 
de trabalho com impressora a laser. 

Em termos de equipamento a Biblioteca Municipal de Castro Daire dispõe 
ainda de um posto de trabalho na recepção, com fax e fotocopiadora. 

O sistema integrado de gestão de biblioteca nos postos de trabalho é o 
Bibliobase, com o Módulo de Catalogação e Pesquisa, Módulo OPAC, Módulo 
de Gestão de Publicações Periódicas (Kardex) e o Módulo de Circulação e 
Empréstimo. 

A Biblioteca Municipal de Castro Daire possui 3312 leitores individuais 
inscritos e 130 instituições. 

A nível de frequência podemos ver através do gráfico que à Sala Multimédia 
teve uma maior afluência. Nestes dados não estão incluídos os alunos e população 
em geral que participaram nas actividades promovidas pela Biblioteca Municipal. 
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Relativamente  aos empréstimos domiciliários, durante o ano de 2007 foram 
realizados 14758 empréstimos. 
  

Em 2007, a Biblioteca desenvolveu as seguintes actividades e/ou cedeu o 
espaço do Centro Municipal de Cultura para a realização dos seguintes eventos: 
 
Actividades Data Local  Destinatários N.º  

Actividades Desenvolvidas pela ASSOL Jan-Junh Biblioteca      

Atelier de Expressão Plástica                   
"Marcadores de Livros"                   4 a 19 de Jan Primárias 

Escolas do 1.º 
Ciclo 740 

Projecto "Aprender,Rir e divertir"                  
1. Danças do Mundo e Piscinas (J.Infância)                  
2.Vamos Montar um circo e Piscinas (E.B. 1)   

2.º Período do 
Ano Lectivo 
2006/2007 

Biblioteca 
e Piscinas  

Escolas do 1.º 
Ciclo e Jardins-de-

infância 
1009 

Projecto "Com contos me encantas" 
2.º Período do 
Ano Lectivo 
2006/2007 

Primárias Escolas do 1.º 
Ciclo 

740 

Exposição "Holocausto" 22 a 29 Jan. Átrio da 
Biblioteca  

Público em Geral   
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Atelier de Expressão Plástica                              
" Está a Chegar o Carnaval"                  1 a 6 de Fev. Primárias 

Escolas do 1.º 
Ciclo 740 

Exposição " O Amor na Literatura Infantil" 
Mostra Bibliográfica 5 a 28 de Fev. Biblioteca  Público em Geral   

Exposição " Rituais de Inverno - Máscaras e 
Mascarados do Nordeste Transmontano" 6 a 28 de Fev 

Átrio da 
Biblioteca  Público em Geral   

Exposição: "Máscaras de Portugal e do Mundo" 
Organizada pela E.B 2,3 de Castro Daire      6 a 28 de Fev. 

Átrio da 
Biblioteca  Público em Geral   

Exposição " O Amor também passa por aqui"               
Poemas de Amor 

14 a 28 de 
Fev. 

Salas de 
Leitura 

Biblioteca  
Público em Geral   

Desfile de Carnaval com os Caretos 16 de Fev. 

Ruas da 
Vila de 
Castro 
Daire 

E.B 1 de CDR      
E.B 2.3  CDR     

Escola Secundária  
Escola Profissional 
Mariana Seixas   

  

Exposição "Retrospectiva"                          
Teatro Regional da Serra do Montemuro 

1 a 31 de Mar Átrio da 
Biblioteca  

Público em Geral   

Atelier "O herói em processo"              
com Paulo Lages 6 de Mar 

Átrio da 
Biblioteca  E.B 1 de Mões 19 

"Festa do Livro e da Leitura"                     
José Fanha, Keil e Lira Amaral, Pedro 
Leitão,Carla Antunes, Miguel Horta e         

António Fontinha 

16 a 24 Abr. Biblioteca 
Escolas do 1.º 

Ciclo 740 

"Exposição de Quadros de Ilustradores"     
Cristina Valadas e Gémeo Luís   

13 a 30 de 
Abr. 

Átrio da 
Biblioteca  

Público em Geral   

"Exposição Colectiva de Pintura"               Ana 
Dinora, Calberto e Herculano Ribeiro 3 a 31 de Mai 

Átrio da 
Biblioteca Público em Geral   

Projecto " Com contos me encantas" 
3.º Período do 
Ano Lectivo 
2006/2007    

Primárias 

Escolas do 1.º 
Ciclo excepto 

Mamouros, Cêtos, 
Cujó e Caravalhal 

631 

Jogos Tradicionais e dança no âmbito das 
provas de aferição 

22 e 24 de 
Mai. 

Jardim da 
Biblioteca 

E.B 1 de Castro 
Daire – 4 Salas  80 

Exposição Bordalo Pinheiro 28 Jun. a 31 
de Ago. 

Átrio da 
Biblioteca 

Público em Geral   

Projecto "Férias Divertidas" 2 a 13 de Jul. Biblioteca 
Crianças dos 6 aos 

9 Anos   30 

"Mostra CastroDaire" 25 a 29 Jul. 
Jardim 

Municipal 
Público em Geral   

Exposição "Mãos à Arte" 1 a 30 Set. Átrio da 
Biblioteca 

Público em Geral   

Acção de Formação " Como incentivar nos 
jovens o gosto pela leitura" José Cruchinho 

7 de Set. 
Sala 

Polival. 
Biblioteca  

Educadores 
Professores 
Animadores   
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Atelier de Expressão Plástica "A aldeia do 
Outono" 

1.º Período do 
Ano Lectivo 
2007/2008 

J.Infância Jardins-de-infância 300 

Exposição Comemorativa do Centenário do 
Nascimento de Miguel Torga 

11 a 31 de 
Out. 

Átrio da 
Biblioteca 

Público em Geral   

Atelier Pedagógico "À descoberta de Ju"                           
30 de Out. 
5,6,8 e 9         
de Nov. 

Biblioteca E.B 2,3 de Castro 
Daire 5.ºAno 

  

Exposição de Sabonetes fábrica Confiança            
23 de Nov. a 
15 de Dez  

Átrio da 
Biblioteca Público em Geral   

Apresentação do Baú " Alimentação" 4 e 7 de Dez Biblioteca 
Jardim-de-infância 
Educadoras Rosa e 

Alice 
40 

Festa de Natal Alunos do 1.º Ciclo do Concelho 7 de Dez Bombeiros 
Volunt.  

Escolas do 1.º 
Ciclo 

676 

 
 

3.2.2.2 Auditório 
 
 Conferência sobre o Holocausto; 
 VIII Encontro de Cantares de Janeiras; 
 Conferência sobre o Dia Internacional da Mulher; 
 Espectáculo de Teatro “Qaribó” do Teatro Regional da Serra do 
Montemuro; 
 “Chá com letras e Saberes”; 
 Atelier “Antes de Dormir” – Companhia de danças contemporânea – 
Dança de Évora; 
 Concerto da Sociedade Filarmónica de Mões; 
 Cantradições; 
 Seminário do Curso de Gestão da Escola Profissional Mariana Seixas; 
 Teatro “Com pelo do mesmo gato” do Centro Dramático de Viana; 
 Espectáculo de Teatro “ O sonho da princesa Clarice” com a Companhia de 
Dança de Almada; 
 Conferência “Diálogos Oportunos”; 
 Espectáculo de Teatro “ Uma História apenas” com o grupo Trigo Limpo 
Teatro ACERT; 
 Festa de Natal com um espectáculo de teatro “Capuchinho Vermelho” do 
grupo URZE-Teatro; 
 Festa de Natal do prolongamento de horário; 
 Espectáculo de Teatro “ A Herança Maldita” com o grupo de teatro A 
Barraca; 
 Concerto de Natal com a Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de 
Castro Daire. 
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3.2.3 Museu  
 

O Museu Municipal de Castro Daire tem como objectivo tornar o espaço num 
local onde todos possam recordar vivamente as tradições do nosso concelho com 
exposições de trajes tradicionais e outros artigos de artesanatos. 

O Museu possui um Serviço Educativo que interage com a população de 
maneira a conquistar novos públicos. Este Serviço actua na área pedagógica e na 
área de intervenção Comunitária. 

 

Mês N.º de Visitantes 

Jan. 134 
Fev. 189 
Mar. 351 
Abr. 463 
Mai. 673 
Jun. 458 
Jul. 3.041 
Ago. 968 
Set. 475 
Out. 458 
Nov. 357 

Dez. 263 

Total 7.830 
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Analisando o gráfico podemos concluir que o mês de Julho foi aquele que 

maior número de visitantes registou. Factores predominantes: mês de Julho e 
Agosto há uma maior aglomeração de pessoas em Castro Daire (férias); Feira de 
Actividades Económicas e Culturais – Mostra Castro Daire realizada do dia 25 a 29 
de Julho onde houve um alargamento de horário de forma a coincidir com a 
programação existente; e a Exposição de Escultura e Pintura – 22 Julho a 31 de 
Dezembro, realizada no Museu Municipal. 
 Durante o mês de Março até Julho de 2007 houve constantes visitas de 
Grupos do Turismo Sénior do INATEL ao museu oriundos de várias zonas (Porto, 
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Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Setúbal, Beja, Funchal) e também de alguns 
estrangeiros provenientes da Suiça, Alemanha e França. 
 No mês de Julho ocorreu no Museu a Exposição de Pintura de Elizabeth 
Gomes, natural do Brasil, residente em Estarreja. Desde o dia 22 ao dia 30 de 
Dezembro os visitantes puderam admirar e até adquirir obras da artista. 
 

Concretizaram-se nos meses de Julho, Agosto e princípios de Setembro 
actividades para as férias de verão. 

 
 

Actividades – Férias de Verão 
 
Julho: 
 
 Dia 12 – Dia Mundial contra o trabalho Infantil – criação de um cartaz alusivo a 
esta data; 

 Dia 20 – Dia Internacional da Amizade – elaboração de um postal usando as 
ferramentas disponíveis no computador (Word, Paint e Internet); 

 Dia 26 – Dia Mundial dos Avós – visualização do filme “Heidi”, onde esteve bem 
recriada a relação da menina com o avô. Depois do filme, iniciou-se uma 
sequência de perguntas que visaram a caracterização do relacionamento entre 
ambos. Como recordação foi tirada uma fotografia para oferecer aos 
participantes. Realização de jogos didácticos. 

 Nota: Envio de convites para o Lar de Idosos, Creche e ATL. 
 Dia 16 
“Imagina…” 
Foram mostradas algumas imagens às crianças para que criassem uma história; 

 
Agosto: 
 
 Projecto “Descobrir o Mundo” – pesquisa e recolha dos principais elementos e 
características de diversos países, de modo a compilar um dossier.  

 Projecto “Reino Animal” – pesquisa e recolha de informações de diversos animais 
de forma a conseguir elaborara uma Enciclopédia Animal.  

 Projecto “Amigo do Ambiente” – Série de actividades de modo a alertá-los para 
os problemas com que o Meio Ambiente se depara actualmente.  

 Temas: Reciclagem; Efeito de Estufa e Água  

3.2.4 Espaço Internet 
 

O Espaço Internet de Castro Daire constitui-se como um posto público 
gratuito de acesso à Internet. Pretende-se que este posto possa facultar um serviço 
de qualidade a todas as pessoas. 
 Desta forma, o Espaço Internet de Castro Daire tem proporcionado aos seus 
utilizadores um maior aproveitamento e conhecimento das TIC’s e Internet, bem 
como, uma maior aproximação das pessoas, traduzindo-se igualmente num espaço 
de convívio. 
 O Espaço Internet de Castro Daire, desde o início do ano, tem vindo, de 
dia para dia, a aumentar o seu número de Utilizadores. Fruto da sua divulgação 
feita através do Jornal Local e Boletim Municipal e também o passa palavra dos 
utilizadores que frequentam este Espaço. 
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O Espaço Internet de Castro Daire, regista 1580 utilizadores inscritos 
dos quais 768 são do sexo feminino e 790 do sexo masculino. Em 2007, 
houve 470 novos registros de utilizadores no Espaço Internet. 

Através do gráfico podemos concluir que em Julho e Agosto houve uma maior 
afluência à Internet. Estes aumentos justificam-se pelo facto de coincidir com a 
época de férias das crianças e jovens. 
 
 

N.º de Utilizações por mês 
 

Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. TOTAL 

N.º de Utilizações 802 853 889 800 860 785 994 1.009 880 689 713 618 9.892 
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Foram ainda desenvolvidas diversas actividades complementares à actividade 
normal do Espaço Internet: 
 
Foi comemorado o Dia Mundial da Luta Contra o Trabalho Infantil; 
Foi comemorado o Dia dos Avós. 

3.2.5 Outros 
 

Arte sem Fronteiras 
 

Decorreu nas Galerias das Piscinas Municipais, de 31 Maio a 3 de Junho de 
2007, a Exposição Internacional de Pintura, Escultura e Artesanato “Arte Sem 
Fronteiras – Castro Daire 2007”, promovida pela AIA – Associação Internacional de 
Artistas. Estiveram presentes artistas de vários pontos do mundo, Chile, Espanha, 
Noruega, Itália, o que enriqueceu de sobremaneira o evento. 
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Assim, com a parceria entre o Município de Castro Daire e a AIA, foi possível 
mostrar aos Castrenses e a quem visitou o concelho, a Arte que se promove além 
fronteiras, tendo sido um encontro cultural enriquecedor para todos aqueles que 
tiveram a oportunidade de visitar a exposição. 
 
 

“A Colcha mais bela está na minha janela” 
 

Considerando que é importante que os jovens de hoje conheçam as tradições 
dos seus antepassados, que na Vila de Castro Daire se mantenham e se recuperem 
os costumes e as tradições de outrora, que recordar é viver, aproveitou-se a Festa 
Religiosa em Honra de S. Sebastião, seguida da tradicional procissão, para realizar 
o concurso "A COLCHA MAIS BELA ESTÁ NA MINHA JANELA”. 

Os castrenses aderiram de forma significativa a este concurso, assistindo-se a 
dezenas de colchas expostas nas ruas por onde desfilou a procissão. Esta iniciativa 
culminou com a entrega de prémios para os 3 primeiros classificados. 
 
 

Concurso de Fotografia 
 

Decorreu um concurso de fotografia subordinado a dois temas: “Momentos de 
Leitura” e “o Concelho de Castro Daire”. Posteriormente, deu origem a uma 
exposição. 
 

3.3 Secção de Desporto e Juventude 
 

3.3.1 Piscinas Municipais 
 

Em 2007, as receitas das Piscinas Municipais atingiram um valor de 
46.081,35 €. Até ao Mês de Maio a receita cobrada manteve-se constante, havendo 
um ligeiro aumento em Maio. Em Junho as receitas começaram a decrescer por se 
tratarem de meses de verão e por serem períodos geralmente de férias. Outro 
motivo que poderá explicar os decréscimos das receitas nestes meses será o facto 
de que no verão existem outras alternativas, tais como, as diversas praias fluviais e 
piscinas exteriores. A partir de Dezembro as receitas começam a decrescer 
novamente por ser um período de férias escolares de Inverno.  

Ao longo dos anos, as receitas têm vindo a aumentar progressivamente 
demonstrando assim uma crescente adesão das pessoas às actividades existentes 
nas Piscinas Municipais, demonstrando assim a preocupação que começam a ter 
com a sua saúde e o seu bem-estar.  

 
Receita Mensal das Piscinas Municipais 

 
Mês Valor da Receita 

Jan.           4.225,77 €  
Fev.           4.512,00 €  
Mar.           4.427,15 €  
Abr.           4.418,15 €  
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Mai.           5.049,97 €  
Jun.           4.257,92 €  
Jul.           2.788,00 €  
Ago.                    - €  
Set.           2.418,44 €  
Out.           5.485,55 €  
Nov.           4.900,45 €  

Dez.           3.597,95 €  

Total          46.081,35 €  
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Analisando a tabela e o gráfico seguinte, podemos ver que em termos globais 

houve um aumento da receita de 2,72 %. 
 

 2006 2007 Tx. Cresc. 

Jan. 3.620,00 4.225,77 16,73% 
Fev. 3.665,00 4.512,00 23,11% 
Mar. 4.665,00 4.427,15 -5,10% 
Abr. 4.955,00 4.418,15 -10,83% 
Mai. 5.022,00 5.049,97 0,56% 
Jun. 4.490,00 4.257,92 -5,17% 
Jul. 3.514,00 2.788,00 -20,66% 
Ago. 0,00 0,00 0,00% 
Set. 2.636,00 2.418,44 -8,25% 
Out. 4.817,00 5.485,55 13,88% 
Nov. 4.235,00 4.900,00 15,70% 

Dez. 3.241,00 3.597,95 11,01% 

Total 44.860,00 46.080,90 2,72% 
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Relativamente à frequência das Piscinas Municipais pelos vários tipos de 
actividades, pode-se verificar que a actividade mais frequentada é a categoria 
“Classes”, de acordo com a análise do quadro e do gráfico. Esta actividade inclui 
toda a Escola Municipal de Natação, actividades aquáticas e Hidroginástica. A 
categoria “Classes” teve uma receita de 34.540 €, representando aproximadamente 
75% da receita total. 
 

Receita das Piscinas Municipais por tipo de Actividade 
 

Mês Inscrições Renovações Classes Natação Livre Reserva de espaço 

JAN        324,00 €          3.345,07 €           273,70 €                   190,00 €  
FEV        192,00 €          3.623,55 €           379,85 €                   153,00 €  
MAR        216,00 €          3.618,65 €           362,50 €                   153,00 €  
ABR        360,00 €          3.524,15 €           402,00 €                   102,00 €  
MAI        396,00 €          3.966,97 €           421,75 €                   191,25 €  
JUN        108,00 €          3.531,87 €           399,55 €                   153,00 €  
JUL         72,00 €          2.271,25 €           175,75 €                   153,00 €  
AGO           
SET        192,00 €      1.122,00 €           947,94 €           108,50 €    
OUT        420,00 €      1.272,00 €        3.174,80 €           324,85 €                   153,00 €  
NOV        312,00 €         322,00 €        3.574,95 €           359,50 €                   153,00 €  

DEZ         96,00 €          80,00 €        2.960,80 €           263,65 €                   153,00 €  

TOTAL    2.688,00 €     2.796,00 €     34.540,00 €        3.471,60 €                   1.554,25 €  

 
 

Campeonato Nacional de Inverno da ANDDEM em Castro Daire 
 

As Piscinas Municipais de Castro Daire receberam, nos dias 3 e 4 de 
Fevereiro, o Campeonato Nacional de Natação para Deficientes, organizada pela 
ANDDEM (Associação Nacional para a Deficiência Mental), com a colaboração da 
Câmara Municipal de Castro Daire. 

Estiveram presentes 21 Delegações representadas num total de cerca de 170 
atletas participantes. Estes campeonatos, mais que uma competição, representam 
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uma forma superior de integração destes indivíduos numa sociedade onde nem 
sempre é fácil a sua inserção. 

Na competição as marcas e resultados obtidos foram muito positivos, tendo o 
Campeonato decorrido com um desportivismo e uma correcção a todos os títulos 
assinaláveis. 

Com atletas portadores de vários tipos de deficiências, estes campeonatos 
revelaram-se um verdadeiro hino à determinação, ao esforço e à preserverança, por 
parte destes atletas que são um exemplo de coragem e de vontade, ultrapassando 
as suas limitações com grande estoicismo e determinação, mostrando que a 
vontade consegue ultrapassar aquilo que possas ser as suas limitações físicas. 

 
“24 Horas Aquáticas” 

 
Foi realizada, nos dias 28 e 29 de Julho, a I Edição das “24 Horas Aquáticas”. 
Esta iniciativa é a primeira do género da região e revestiu-se de uma festa 

constante. Com uma participação de centenas de pessoas as Piscinas Municipais de 
Castro Daire estiveram em constante movimento durante as 24 horas de duração 
deste evento. 

Com um leque muito variado de actividades os participantes além da habitual 
natação tiveram ainda a possibilidade de experimentar muitas outras actividades 
como o baptismo de mergulho, a canoagem, o pólo aquático, o basquetebol 
aquático, o voleibol aquático, apneia, jogos aquáticos e ainda diversos insufláveis 
que também estiveram nas Piscinas Municipais. 

Registando um número surpreendente de participantes este evento acabou 
por ser uma festa constante, onde o convívio e a boa disposição reinaram sempre e 
onde todos os presentes quiseram participar. 

Para abrilhantar ainda mais a ocasião foi ainda organizado, durante a noite, 
uma festa com um DJ na esplanada da Piscina. 

 
 
 

 
Torneio de Abertura do Campeonato Regional de Natação em Castro Daire 
 

As Piscinas Municipais de Castro Daire foram novamente o palco escolhido 
para a realização do Torneio de Abertura do Campeonato Regional de Natação, 
organizado pela Associação de Natação de Aveiro. Este torneio decorreu nos dias 27 
e 28 de Outubro de 2007 e contou com a presença de 11 equipas. 

Os atletas e dirigentes presentes mostraram-se agradados com a forma como 
decorreu o evento, salientando a forma exemplar como decorreram as provas, 
dando também o destaque às óptimas condições das Piscinas de Castro Daire. 

A prova contou com as bancadas repletas de público que assistiu à 
competição.  

 
Circuito Municipal de Escolas de Natação 

 
No dia 17 de Novembro, a primeira etapa do Circuito das Escolas de Natação 

para a época 2007/2008, realizou-se nas Piscinas Municipais de Castro Daire. 
Na primeira etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação estiveram 

presentes 186 atletas em representação de 15 escolas de natação da região. 
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Esta prova foi marcada por um grande desportivismo e confraternização entre 
delegações e atletas tornando o evento num exemplo de manifestação desportiva 
pela maneira exemplar como decorreu. 

Este Circuito das Escolas de Natação é constituído por várias etapas que 
decorrem durante a época nos diversos Concelhos participantes, o que é um 
precioso contributo na divulgação da modalidade por toda a região. 

A aposta numa vertente formativa está também marcada nesta iniciativa 
sendo o maior objectivo deste evento canalizar jovens rumo à prática desportiva de 
forma saudável e integrá-los numa competição que é sobretudo um convívio entre 
todos os participantes. 
 

Festa “AQUA-NATAL III” 
 

Realizou-se a III Edição da Festa "AQUA NATAL" nas Piscinas Municipais de 
Castro Daire, que teve como destinatários todos os utentes das Piscinas Municipais 
bem como os seus familiares. 

Sempre com muita alegria e diversão, esta Festa de Natal serviu para 
promover a confraternização entre os utentes das piscinas municipais e respectivos 
familiares. Para animar a festa teve presente a Escola de Natação e Hidroginástica 
fazendo demonstrações aquáticas dos vários escalões da escola municipal de 
natação. 

3.3.2 I Festival Extremo de Águas Bravas do Rio Paiva 
  
O I Festival Extremo de Águas Bravas do Rio Paiva decorreu em Castro Daire 

no fim de semana de 17 e 18 de Março de 2007. 
Este Festival teve dois dias de competição e aventura aproveitando as 

excelentes condições do rio Paiva. O primeiro dia de competição foi de grande 
espectáculo com a descida do rio em Kayak Extremo/SEX UP onde os atletas 
participantes demonstraram uma técnica apurada nas águas bravas do rio Paiva. 
Com algumas dezenas de atletas participantes a competição decorreu de forma 
exemplar com desportivismo e correcção, contribuindo para um espectáculo muito 
apreciado pelo público que se deslocou ao local.  

Para os amantes da modalidade, numa vertente mais lúdica, o dia 17 
contemplou ainda uma descida em passeio do Rio que foi desde a Ponte de Nodar 
na Freguesia de Reriz até à Ponte de Cabaços já na Freguesia de Parada de Ester 
numa extensão de alguns quilómetros. Este passeio serviu para os apreciadores da 
modalidade apreciarem o mítico Rio Paiva e a especificidade das suas águas e 
descidas, desfrutando da tarde primaveril que contribuiu para abrilhantar o passeio. 

A noite do dia 17 foi ainda aproveitada para o convívio entre atletas e para os 
treinos para a rampa de saltos, competição marcada para o Domingo 18. 

O dia 18, na Praia Fluvial de Folgosa, foi de grande “extremismo” com a 
sensacional competição da rampa de saltos em Kayak, que deslumbrou os 
presentes. Nesta competição, os atletas participantes demonstraram toda a sua 
coragem e perícia levando ao rubro os apreciadores desta modalidade.  

Atletas, organizadores e público assistente fizeram um balanço muito positivo 
desta iniciativa, elogiando as características do Rio Paiva que proporciona elementos 
e características únicos para este tipo de modalidades aquáticas. 

Este I Festival Extremo de Águas Bravas do Rio Paiva foi um espectáculo 
marcante que decorreu de forma exemplar, aliando a vertente da competição, ao 
lazer, e à aventura de forma exemplar, proporcionando dois dias que certamente os 
amantes da modalidade esperam ver repetidos em anos futuros. 
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3.3.3 Jogos Desportivos Concelhios 
 

Decorreu IV Jogos Desportivos do Concelho de Castro Daire onde estiveram 
inscritas 30 colectividades. 

Este evento teve como objectivo promover o desporto, animar o Concelho e 
partilhar a solidariedade, a amizade e o companheirismo entre todos os 
participantes. Estes Jogos Desportivos foram um sucesso de participação, 
constituindo um óptimo exemplo de manifestação desportiva para todos os jovens. 

Com um total de 12 modalidades (Andebol, Atletismo, Basquetebol, BTT, 
Dança, Futebol de 7, Futsal, Jogos Tradicionais, Natação, Orientação, Ténis de 
Mesa, Voleibol) os Jogos Desportivos preencheram o panorama desportivo e cultural 
de uma grande parte das colectividades do Concelho. Na Cerimónia de 
encerramento foram entregues prémios de participação a todos os atletas e 
colectividades, e troféus para os vencedores das competições nas diversas 
modalidades e escalões etários. 

Os cerca de 900 atletas, na sua maioria jovens, que participaram nestes 
Jogos Desportivos tiveram um comportamento exemplar em todas as competições, 
assistindo-se a manifestações de verdadeiro desportivismo e saudável espírito de 
competição.  

 
 

3.3.4 Jogos sem Fronteiras 
 

No dia 2 de Agosto de 2007, foi realizada a III Edição dos Jogos sem 
Fronteiras no parque das Piscinas Municipais. Registou-se um número recorde de 
equipas participantes num total de 216 atletas representando 18 colectividades. 
 Esta iniciativa, ano após ano, tem vindo a demonstrar um crescente interesse 
por parte dos participantes bem como da assistência. 

Foi uma competição marcada pela festa, pela animação e convívio entre todas 
as equipas participantes e público em geral. 
 

3.3.5 ACT ON TOUR 2007 
A Câmara Municipal de Castro Daire levou a cabo a II Edição do “ACT ON 

TOUR” nos dias 23, 24 e 25 de Agosto.  
Este evento incluiu actividades no domínio da Moda, Música, Dança e 

Animação.  
Os desfiles de moda, sendo no primeiro dia do comércio local, contaram com 

a presença de Modelos de Top Nacional, todos com a chancela da Best Models. No 
2º dia, realizou-se um desfile de jovens criadores provenientes do concurso 
Acrobactic. O último dia ficou reservado para um Show de Cortes e Penteados que 
contou com a presença de cabeleireiros da região. 

Foram realizados castings para manequins, tendo sido seleccionados alguns 
para desfilar neste mesmo evento. Realizaram-se também WorkShop`s de 
Manequins, de Hip Hop e de Dj`s.  

Estes castings e workshop`s destinaram-se a todos os jovens que quiseram 
aderir à iniciativa, onde contaram com o apoio e o acompanhamento de pessoas de 
grande destaque a nível nacional em cada uma das áreas.  
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No final dos desfiles a animação continuou, DJ’s residentes da Discoteca ACT 
agitaram a noite de Castro Daire. 

De todos os participantes foram seleccionados 12 Jovens que marcaram 
presença na Grande Finalíssima do Act On Tour no Porto. 

 

3.3.6 Outros 
 

III Gala do Futebol do Concelho 
 

O Município de Castro Daire, em parceria com algumas pessoas do concelho 
ligadas ao desporto, levou a cabo a realização da III Gala do Futebol do Concelho. 
Com este evento, pretendeu-se homenagear e distinguir todos aqueles que se 
evidenciaram em termos desportivos, na última época, no futebol de 11 e pela 
primeira vez no Futsal. Foram galardoados jogadores, treinadores, árbitros, clubes e 
velhas glórias. 
 

3.4 Gabinete de Ambiente e Qualidade de Vida 
 

Esta unidade orgânica tem como principal objectivo acompanhar o estado 
ambiental do concelho desenvolvendo programas ambientais e assegurando o 
licenciamento ambiental.  

A preservação do meio ambiente é um objectivo primordial da sociedade para 
que as gerações futuras tenham a mesma qualidade de vida que nós tivemos 
direito. Assim, o Município desenvolve actividades para sensibilizar os munícipes a 
ter costumes ecologistas de forma a preservar o ambiente. 

 
 

3.4.1 Meio Ambiente e Espaços Verdes 
 

Ambiente 
 

Iniciou-se a elaboração da Agenda 21 Local, realizando-se Fóruns nas 22 
Freguesias, com intuito de conhecer o estado ambiental do concelho, de forma a 
serem incentivadas acções de preservação e melhoria das condições das populações 
a nível ambiental. 

Procedeu-se ao levantamento de depósitos e captações de água existentes no 
concelho, para elaboração do Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). 

Foram realizadas acções de sensibilização ambiental nas escolas E.B 1 de 
Castro Daire, E. B 2.3 de Castro Daire, E.B 3/Secundária de Castro Daire e E.B.I de 
Mões, dando continuidade ao projecto Eco – Escolas, que valoriza os bons 
comportamentos ambientais dos professores, alunos e familiares. Organizaram-se 
visitas de estudo com os alunos destas escolas ao Parque Eólico do Montemuro, 
Residouro-Sistema Multimunicipal do Vale do Douro Sul, Ecocentro de Castro Daire 
e Mini hídrica da Carvalhosa. 

Neste ano comemorou-se o Dia Mundial do Ambiente no dia 5 de Julho com a 
denominação “ AMBIENTA-TE” na freguesia de Almofala, participando 140 alunos do 
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concelho e no dia 30 de Setembro comemorou-se o Dia Mundial do Coração, evento 
que passou pela realização de uma caminhada de cerca de  
6 Km pelas principais artérias da vila de Castro Daire. 

Procedeu-se ao levantamento da infra estruturas de apoio à actividade 
turística do concelho. 

Preparou-se a documentação para a Implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade nos serviços de taxas e licenças e obras particulares da Câmara 
Municipal. 

Foram colocados contentores de recolha indiferenciada em várias povoações e 
Eco Pontos de 2500L de capacidade nas Freguesias de Parada de Ester e Picão, de 
forma a promover a separação dos resíduos. 

Promoveu-se à recolha porta-à-porta de monos urbanos e de cartão na área 
comercial da Vila de Castro Daire e Mões, conseguindo aumentar os níveis de 
papel/cartão a enviar para reciclagem. 

Iniciou-se o projecto “Percursos Pedestres”, com o levantamento da “Rota dos 
Moinhos”, contemplando as povoações de Outeiro e Eiriz e do “Percurso do Varosa” 
nas povoações de Bustelo e Almofala. 
  

Outros aspectos relevantes: 
 
 Aquisição de um tractor e roçadoura hidráulica no âmbito do projecto AGRIS 3.4; 
 Aquisição de equipamento de protecção individual para os funcionários do 
armazém; 

 Procedeu-se à desratização do mercado municipal e de algumas escolas 
primárias; 

 Deu-se apoio ao Conselho Cinegético Municipal de Castro Daire; 
 Foi alterado o Mapa de Ruído, conforme as directrizes do novo Decreto-Lei; 
 Colocação de um painel informativo para divulgação, durante a época balnear, 
das análises realizadas quinzenalmente na Praia da Folgosa; 

 Limpeza e manutenção das Estações de Tratamento de águas Residuais; 
 Sensibilização e fiscalização às pedreiras existentes no Concelho; 
 Prestou-se apoio às empresas no âmbito da Gestão dos seus resíduos; 
 Participação no programa Férias Divertidas; 
 Colocação de Iluminação de Natal no Jardim Municipal. 

 
Floresta 

 
Actualizou-se o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo 

por base um trabalho de fundo em diversas áreas: 
 

 Levantamento com GPS de infra-estruturas de defesa da floresta contra 
incêndios existentes no Município, nomeadamente pontos de água, rede viária e 
rede divisional; 

 Levantamento de meios e recursos disponíveis de vigilância e detecção, primeira 
intervenção, combate e rescaldo no Município para a defesa da floresta contra 
incêndios; 

 Levantamentos dos aglomerados populacionais e dos espaços rurais. 
 
Realizou-se o Plano Operacional Municipal 2007 que define o papel e a  

responsabilidade de cada um dos intervenientes na sensibilização, prevenção, 1.ª 
intervenção, combate e rescaldo. 
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Efectuou-se a Vigilância Florestal com uma equipa AGRIS com o carro todo 
terreno equipado com o KIT de 1.ª intervenção, constituída por quatro elementos e 
uma Brigada AGRIS com motos, constituída por dois elementos. Também se 
realizou vigilância fixa em pontos estratégicos, com um grupo de jovens através do 
programa Voluntariado Jovem para a Floresta. 

Coordenou-se e deu-se formação às equipas de vigilância florestal, 
assegurou-se apoio técnico aos bombeiros voluntários, durante a época de 
incêndios florestais e foram efectuados trabalhos de fiscalização de âmbito florestal. 

Procedeu-se à abertura e beneficiação de caminhos, criando faixas de 
protecção nas freguesias de Mões e Moledo. 

Concluíram-se as faixas de protecção nos aglomerados pertencentes às 
freguesias de Alva, Castro Daire, Gafanhão, Mões, Mamouros, Moledo, Pepim, Reriz 
e Ribolhos, num total de 848,43 hectares, iniciaram-se os trabalhos nas freguesias 
de Cabril, Almofala e Cujo.   

Realizou-se a I Semana Florestal de Castro Daire que decorreu de 19 a 23 de 
Março de 2007. No dia 19 de Março de 2007, no qual se realizou uma visita com os 
alunos da Escola Profissional Mariana Seixas, ao quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Castro Daire. Nesta Visita foram abordados temas e realizadas demonstrações 
práticas sobre emergência pré – hospitalar, desencarceramento, incêndios urbanos 
e incêndios florestais. No dia 20 de Março realizou-se uma cirurgia arbórea a uma 
árvore centenária existente na freguesia de Ribolhos. Esta cirurgia teve como 
objectivo eliminar ramos mortos, doentes, mal conformados equilibrando o Carvalho 
(Quercus Robur) de modo a prolongar o seu tempo de vida. A cirurgia foi realizada 
por cirurgiões experientes que efectuaram uma demonstração aos alunos do Jardim 
Infantil e E.B. 1 de Ribolhos. No dia 21 de Março, Dia Mundial da Floresta, 
efectuaram-se plantações de espécies autóctones em espaços públicos do Município, 
realizadas pelos alunos das escolas de S.Joaninho, Mamouros e Reriz. No dia 22 de 
Março realizou-se com as crianças dos Jardins-de-Infância de Farejinhas, Folgosa, 
Lamelas e S.Joaninho uma actividade lúdica alusiva à floresta. No dia 23 de Março 
encerrou-se a Semana Florestal com uma visita pela Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios de Castro Daire (CMDFCI) aos trabalhos realizados no 
âmbito da criação de Faixas de Gestão de Combustível em redor dos aglomerados 
populacionais. 

Realizou-se o II Seminário “ Floresta sem Fronteiras no Montemuro e Paiva”, 
onde foram debatidos temas como o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Castro Daire, apresentação da equipa de sapadores florestais da 
Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva, Zonas de Intervenção 
Florestal e VI Quadro Comunitário – Financiamento para Área Florestal tendo como 
objectivo trazer aos presentes um carácter de formação, informação e de 
conhecimento específico sobre a matéria. 

Promoveram-se acções de sensibilização florestal à população em geral, 
escolas e produtores florestais. 

Participou-se em tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços rurais 
do Município e em questões de protecção civil. 

Promoveu-se o cumprimento do estabelecido no Dec.-Lei n.º124 / 2006 de 28 
de Junho, relativamente às competências do Município. 
  

3.4.2 Saúde e Defesa Sanitária 
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Neste serviço o veterinário municipal desempenha diversas funções 
nomeadamente na área de saúde e bem-estar animal e saúde pública e da higiene e 
segurança alimentar. 
 

Saúde e bem-estar animal 
 

 No âmbito da execução das medidas de profilaxia médico-sanitária 
(campanha anti-rábica para 2007), foram vacinados 902 canídeos. 
 Procedeu-se à identificação electrónica de 75 canídeos. 
 A nível de captura de cães vadios houve um aumento significativo em relação 
ao ano passado, passou de 35 cães para 63 cães sendo estes reencaminhados para 
o canil de Lamego. 
 Foram feitas 12 deselagens e respectivos relatórios a veículos provenientes 
da zona de “língua azul”, ao abrigo de um protocolo efectuado com a DIV (Divisão 
de Intervenção Veterinária) de Viseu. 
 Elaboração de quatro pareceres com visita ao local sobre a instalação de 
aviários. 
 

Saúde pública e da higiene e segurança alimentar 
 
 Efectuou-se uma vistoria, em conjunto com o centro de saúde de Castro 
Daire a 162 estabelecimentos comerciais e elaborou-se o respectivo relatório. 
Foram assim vistoriados 3 padarias, 8 talhos, 1 drogaria, 1 cervejaria, 17 
mercearias, 65 cafés, 29 restaurantes, 16 café/mercearia, 11 café - snack-bar, 1 
escola e 10 IPSS. Dos 11 estabelecimentos mencionados anteriormente que estava 
em situação irregular prestou-se auxílio técnico no processo de legalização. 

Elaborou-se uma base de dados em Access dos estabelecimentos 
mencionados no parágrafo anterior, que será entregue à secção de obras no início 
de cada ano, devidamente actualizada.  

Foram executadas 65 vistorias a veículos (isotérmicos, de transporte de 
animais, de pão, de pão, de carne, de frutas e legumes) e 12 vistorias, em conjunto 
com o centro de saúde, a estabelecimentos, pelo facto de terem existido queixas a 
nível de insalubridade. 

A pedido da ASAE houve acompanhamento em 8 vistorias efectuadas neste 
concelho onde houve suspeita de insalubridade alimentar. 

A nível de inspecções realizou-se inspecções aos vendedores de comidas e 
bebidas e a veículos de transportes de aves nas 24 feiras que se realizaram em 
Castro Daire. E mais ou menos uma vez por semana fez-se inspecção ao pescado da 
praça. 

 
Outros aspectos relevantes 

 
 

 Na sequência do protocolo estabelecido entre a Autarquia e 
Cooperativa Agrícola de Castro Daire foram executadas as seguintes acções: 

Elaboração de um projecto sanitário anual; 
Rastreio sanguíneo para despiste de brucelose, leucose, 

intradermotuberculinização e epidemiovigilância à tuberculose a 1.452 bovinos; 
Rastreio sanguíneo a 12.350 ovinos e caprinos; 
Apoio técnico aos agricultores do concelho. 
 
O veterinário municipal participou no grupo de trabalho da agenda 21 
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Local. 
Acompanhou também um processo de legalização de uma pocilga familiar e 

legalizou dois concursos de bovinos de raça arouquesa (em Parada de Ester e 
Cabril). 
 

3.5  Divisão de Obras Municipais 

3.5.1 Empreitadas 
 
 Rectificação da estrada municipal de Reriz  
 Requalificação da antiga EN 2 – Troço A  
 Requalificação da antiga EN 2 – Troço B  
 Requalificação da antiga EN 2 – Troço C  
 Requalificação do acesso a S. Joaninho e Largo da entrada  
 Requalificação da Rua Principal desde o Corredor à sede da Junta de Freguesia 
de Cabril  

 Requalificação da Av. João Rodrigues Cabrilho e área envolvente Fase B1 
 Abertura e pavimentação da Rua de acesso à escola de Farejinhas 
 Pavimentação da estrada de Nogueira a Moledo 
 Pavimentação da estrada do interior de Coura 
 Pavimentação da estrada de Pepim 
 Requalificação da estrada Mões – Moita  
 Pavimentação da ligação de Vila Boa à Rebolada  
 Pavimentação da Rua do Alto em Lamelas  
 Requalificação da ligação da Carvalha ao Largo dos Advogados – Ribolhos  
 Pavimentação da Rua Central em Ester de Cima  
 Pavimentação do Pouso ao limite da Freguesia de Alva  
 Abertura e pavimentação da ligação da Escola ao Outeiro da Mó e Cemitério – 
Almofala  

 Rede de água e esgotos ao Mezio  
 Rede de água e esgotos a Mosteirô, Outeiro e Pepim  
 Rede de água e esgotos a Campo Benfeito e Rossão  
 Rede de água e esgotos em Picão  
 Rede de água e esgotos a Ribolhos, Coxa, Casais de D. Inês, Courinha e 
Ribolhinhos  

 Rede de Esgotos do Arinho 
 Pavimentação em Vale de Matos – Ampliação do Sistema de Recolha e 
Tratamento de Esgotos  

 Infra estruturas eléctricas no Parque do Mártir em Cabril  
 Infra estruturas eléctricas na Rua do Cimo da Aldeia – Mezio  
 Obras de restauro do edifício do Complexo Desportivo de Castro Daire 
 Obras de restauro do edifício do Complexo Desportivo de Castro Daire – Infra-
Estruturas Eléctricas 

 Obras de Restauro do Complexo Desportivo de Castro Daire – Pintura da Pista de 
Atletismo 

 Obras de Restauro do Complexo Desportivo de Castro Daire – Requalificação dos 
balneários 

 Obras de restauro do edifício do Complexo Desportivo – execução de estrutura 
metálica  
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 Faixas de protecção a aglomerados populacionais em Cabril, Parada, Almofala, 
Cujó, Carvalhosa e Vilar. 

 

3.5.2 Administração Directa 

3.5.2.1 Obras de Valorização Patrimonial 
 
 Reparação de edifícios escolares 
 Adaptação de 2 salas para massagem, no Balneário Termal 
 Reparações várias nos Balneários Termais 
 Construção do refeitório da Escola das Termas do Carvalhal 
 Arranjo nas casas de banho da escola das Termas do Carvalhal e montagem de 
caleiras  

 Calcetamento de Ruas na Póvoa do Veado 
 Calcetamento da Rua de Cimo de Vila em Savariz 
 Calcetamento nas Termas do Carvalhal, Av. Ilídio Pessoa 
 Calcetamento de Rua em Ribolhos 
 Calcetamentos em Picão 
 Calcetamento na Travessa de S. Domingos – Castro Daire  
 Calcetamento de uma rua em Souto de Alva 
 Calcetamento nas Termas do Carvalhal (Escola),  
 Calcetamento em Cotelo e Campo Benfeito 
 Conclusão do calcetamento de rua em Souto de Alva 
 Reposição de calçada no Gavião e S. Joaninho 
 Limpeza das valetas e bermas das estradas do Concelho  
 Limpeza da ETAR de macrófitas 
 Limpeza de mato junto de aglomerados populacionais 
 Limpeza das faixas de protecção na estrada Vale de Azia/Mões 
 Limpeza das nascentes de água de Mões 
 Limpeza de mato no perímetro das nascentes de Moledo e Mões 
 Limpeza do perímetro dos depósitos de Alva 
 Limpeza e alargamento de caminhos agrícolas no Mosteiro 
 Limpeza e alargamento de caminhos no Custilhão 
 Limpeza das nascentes de água de Cujó, Vila Pouca, Moledo, Moita, Codeçais de 
Mões e Mezio 

 Ampliação de saneamento e rede de esgotos em Cotelo 
 Ampliação da rede de água de Reriz para o Casal 
 Ampliação de rede de água e colocação de tubos de rede de saneamento numa 
rua da Relva  

 Abertura de caminhos em Cabril 
 Ligação da conduta de água do Calvário ao Outeiro da Forca 
 Mudança de contadores de água em Moledo para integrar a nova rede de 
abastecimento  

 Rede de água e saneamento em Sobradinho (Ermida) 
 Construção de depósito de água em Grijó (Gafanhão) 
 Grande reparação na conduta de água de Cujó a S. Joaninho 
 Depósito de água de Casal Bom 
 Reposição de pavimentos em Sobradinho 
 Rede de água e saneamento em Sobradinho 
 Colocação de nova tubagem entre a nascente nova de Casal Bom e o depósito 
antigo 
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 Manutenção das redes de saneamento 
 Instalação/substituição de conduta de saneamento em Castro Daire 
 Instalação/substituição de conduta de saneamento no Carvalhal 
 Instalação de rede de água entre Gosende e Peixeninho 
 Construção de muro em Fareja 
 Construção de muro de suporte à estrada em Reriz e na estrada Relva – Cujó 
 Adaptação de instalações para a gestão de stock 
 Reparação do estradão Picão/Ruínha 
 Reparação de caminhos em Vila Franca e Moita 
 Reparação da estrada da Capela de Santo António (Reriz) 
 Reparação do acesso a Várzea Longa 
 Reparação do estradão do Ecocentro a Fareja 
 Pequenas reparações em calçadas no Concelho 
 Reparação da rede de água em todo o concelho, devido ao gelo 
 Reparação da captação de água de Coura 
 Requalificação de nascente de água em Codeçal (Gosende) 
 Abertura de caminhos em Ribeira de Ester 
 Abertura de estradão em Cabril (Tulha Velha, Ameal e Moimenta) 
 Abertura do caminho da Pontinha ao cruzamento do Canado em Mões 
 Abertura de estradões em Monteiras e Relva 
 Abertura de estradão em Mões 
 Alargamento de ruas em Ribolhos 
 Instalação de equipamentos termais 
 Aquisição de um tractor 
 Reposição de Pavimento em Casal Bom 
 Recolha de cartão para o ecocentro 
 Reparação de Estradas e Caminhos Municipais 
 Abertura de estradão entre a Desfeita e Vila Seca com ramais para terrenos da 
Póvoa do Montemuro 

 Abertura de estradão entre Gosende e Peixeninho 
 Reparação das bombas de água dos furos artesianos de Tulha Nova, Ester, 
Ribeira de Ester e S. Joaninho 

 Limpeza das faixas de protecção ao longo da estrada Vale de Azia - Mões 
 Colocação de tubagem nova desde a nascente até ao depósito de água e nova 
estação elevatória em Cujó 

 Aquisição de nova nascente de água para abastecimento Reriz 
 Reparações em várias escolas 
 Construção de muro de suporte à estrada de Soutelo-Lamas 
 Calcetamento (em colaboração com a Junta de Freguesia) da Rua que dá acesso 
à Etar de Parada de Ester 

 Calcetamento no Alto da Portela – Mões 
 Alargamento na estrada de Nogueira – Moledo 
 Colocação de abrigos em Gosende e Mões 
 Arrelvamento, com relva natural e colocação de rede de rega, nas partes laterais 
do estádio municipal 

 Ligações de novos pedidos de água e saneamento 
 Vigilância florestal 
 Exploração de nova nascente e colocação de tubagem para o depósito de água 
de Parada 

 Extensão da rede de água em Soutelo e Vila Boa 
 Extensão da rede de água em Fareja 
 Desaterro para alargamento do cemitério de Almofala 
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 Desaterro no Largo em Ester de Cima 
 Reparação da represa das águas do rio, nas Termas do Carvalhal 
 Requalificação da captação de água no rio Vidoeiro 
 Colocação de betuminoso (manutenção de estradas) 
 Substituição de bombas na elevatória do calvário 
 Transporte de água (camião cisterna) para diversas aldeias do concelho 

 

3.5.2.2 Serviço de Produção 
 
 Construção e montagem de diverso mobiliário destinado a escolas, armazém e a 
outros edifícios do Município; 

 Extracção e transformação de granito em matéria-prima para aplicação 
em obras. 

 

3.5.3 Concursos Públicos 
 
 Infra estruturas eléctricas – requalificação do Parque do Mártir – Cabril 
 Infra estruturas eléctricas – alargamento e pavimentação da Rua ao Cimo 
da Aldeia – arranjo urbanístico 

 Fornecimento de equipamento termal – Termas do Carvalhal  
 Rede de águas e esgotos no Lugar do Godinho – Castro Daire 
 Beneficiação de caminhos e criação de faixas de protecção a caminhos e estradas 
municipais – freguesias de Mões e Moledo  

 Pavimentação em Vale de Matos – Ampliação do Sistema de Recolha e 
Tratamento de Esgotos no Concelho 

 Ampliação do Cemitério do Mezio 
 Pavimentação do Caminho da Travessa – Almofala 
 Fornecimento de tubagem Fornecimento de areia – Reparação de estradas e 
caminhos  

 Fornecimento de mistura betuminosa a frio 
 Fornecimentos de cimento 
 Fornecimento de areia – construção de muros 
 Fornecimento de cones e anéis 
 Requalificação da Rua Principal desde o corredor à sede da Junta de Freguesia de 
Cabril  

 Obras de restauro do edifício do Complexo Desportivo de Castro Daire – 
execução de estrutura metálica  

 Obras de restauro do edifício do Complexo Desportivo de Castro Daire – Infra-
Estruturas Eléctricas 

 Obras de Restauro do Complexo Desportivo de Castro Daire – Pintura da Pista de 
Atletismo 

 Obras de Restauro do Complexo Desportivo de Castro Daire – Requalificação dos 
balneários 

 Pavimentação da ligação Vila Boa a Rebolada 
 Pavimentação da Rua no Alto de Lamelas 
 Requalificação da ligação da Carvalha ao Largo dos Advogados em Ribolhos 
 Pavimentação da rua central em Ester de Cima 
 Pavimentação do Pouso ao Limite da Freguesia em Alva 
 Reposição do Pavimento da Estrada de acesso a Pepim desde a EN228 
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 Requalificação da E.R. 321 a Codeçais – Freg. da Ermida 
 Reposição de pavimento – Rede de esgotos a Picão 
 Reposição de pavimento – Rede de esgotos a Campo Benfeito 
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4. Finanças Municipais 
 

4.1 Execução Global do Orçamento 
 

4.1.1 Receita 
 

RECEITA COBRADA EM 2007 VALOR 

Impostos directos          917.031,99 € 
Impostos indirectos           42.590,26 €  
Taxas, multas e outras penalidades          128.043,52 €  
Rendimentos de propriedade          333.039,84 €  
Transferências correntes       6.693.734,72 €  
Venda de bens e serviços correntes       1.512.968,35 €  
Outras receitas correntes               745,25 €  
Venda de bens de investimento           13.724,64 €  
Transferências de capital       3.955.434,82 €  
Passivos financeiros          528.791,18 €  
Indemnizações             5.568,44 €  
Reposições não abatidas aos 
pagamentos               732,42 €  

Total    14.132.405,43 €  
Saldo da gerência anterior          178.073,94 €  
 TOTAL      14.310.479,37 €  
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No exercício económico de 2007 a nível de receita cobrada destacaram-se 

novamente as transferências correntes e as transferências de capital. 
Relativamente ao grau de execução da Receita Total teve uma taxa de 

execução de 73,42%. Como demonstra o quadro seguinte, as Receitas Correntes 
destacaram-se em termos de execução. 

 
  Receitas cobradas Previsões corrigidas Grau de Execução 

Total Geral 14.310.479,37 € 19.490.958,94 € 73,42% 

  

4.1.2 Despesa 
 

Relativamente à despesa assumida, 80,78% foi paga em 2007 destacando-se 
a aquisição de bens de capital. Em termos gerais houve uma execução da despesa 
de 72,45%.  

 

DESPESA 2007 
COMPROMISSO 
ASSUMIDO Despesa Paga 

Pessoal      3.940.463,91 €       3.939.365,81 €  
Aquisição de bens         944.732,38 €          836.380,21 €  
Aquisição de serviços      3.053.016,84 €       2.264.396,51 €  
Juros e encargos         228.278,37 €          228.278,37 €  
Transferências correntes         588.371,63 €          511.491,35 €  
Outras despesas correntes          93.803,58 €           92.964,40 €  
Aquisição de bens de capital      7.535.491,87 €       5.151.512,21 €  
Transferências de capital         676.972,37 €          676.972,37 €  
Passivos financeiros          419.023,98 €          419.023,98 €  

TOTAL    17.480.154,93 €    14.120.385,21 €  
 

Despesa Paga em 2007
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  Despesas Pagas Previsões corrigidas Grau de Execução 

Total Geral 14.120.385,21 €  19.490.958,94 €  72,45% 
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4.1.3 Grandes Opções do Plano 
 

As Grandes Opções do Plano (G.O.P.`s), que representam o programa de 
acção da intervenção municipal, previsto pelo executivo, absorveram em 2007  
7.465.687,82 € na óptica do compromisso correspondendo a uma taxa de 
concretização face ao orçamentado de 60,87 %. 

Os dados referentes a 2007 mostram que o grau de execução do Plano 
Plurianual de Investimentos (P.P.I) é de 58,34%, enquanto que as Actividades Mais 
Relevantes apresentam um grau de execução de 67,35%. 

 
Execução Anual das Grandes Opções do Plano por 

Objectivo/Programa 
 

Obj. Prog. Designação Montante Previsto 
Montante 
Executado 

% Exec. 
Anual 

1   FUNÇÕES GERAIS        345.100,00 €      222.031,18 €  64,34% 

1 111 Administração Geral         187.000,00 €       125.303,37 €  67,01% 

1 121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios         158.100,00 €         96.727,81 €  61,18% 

2   FUNÇÕES SOCIAIS     5.767.786,97 €   3.007.823,26 € 52,15% 

2 211 Ensino não Superior         171.600,00 €         149.336,61 € 87,03% 
2 212 Serviços Auxiliares de Ensino         951.315,00 €       564.879,56 €  59,38% 
2 220 Saúde         129.200,00 €       100.299,54 €  77,63% 
2 232 Acção Social          75.000,00 €         40.189,96 €  53,59% 
2 242 Ordenamento do Território          12.500,00 €          7.217,65 €  57,74% 
2 243 Saneamento      1.306.844,53 €       593.104,80 €  45,38% 
2 244 Abastecimento de Água         856.077,44 €       437.748,83 €  51,13% 
2 245 Resíduos Sólidos         606.000,00 €       227.317,50 €  37,51% 
2 246 Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza         505.100,00 €       254.648,70 €  50,42% 
2 251 Cultura         145.250,00 €       122.492,65 €  84,33% 

2 252 Desporto, Recreio e Lazer      1.008.900,00 €       510.587,46 €  50,61% 

3   FUNÇÕES ECONÓMICAS     6.152.803,03 €    4.235.833,38 €  68,84% 

3 310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, caça e Pesca         658.436,76 €       620.860,56 €  94,29% 
3 320 Indústria e Energia         453.600,00 €       417.600,31 €  92,06% 

3 331 Transportes e Comunicações (Transp. Rodoviários)      3.866.816,27 €    2.396.166,91 €  61,97% 
3 341 Mercados e Feiras          12.500,00 €          5.196,57 €  41,57% 
3 342 Turismo         318.700,00 €       136.262,28 €  42,76% 
3 350 Outras funções económicas          24.500,00 €         11.963,44 €  48,83% 

3 420 Transferências entre administrações         818.250,00 €       647.783,31 €  79,17% 

    TOTAL   12.265.690,00 €   7.465.687,82 € 60,87% 

 
 
 
Em termos de intervenção por sectores estruturais, assume particular 

destaque os Transportes e Comunicações, Abastecimento de água e Saneamento, 
Serviços Auxiliares de Ensino o qual incluiu os transportes escolares e a 
reorganização da rede escolar, a Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca, 
contemplando o projecto da limpeza das faixas de protecção aos aglomerados 
urbanos e o Desporto, Recreio e Lazer, do qual consta a requalificação do complexo 
desportivo. Continuando a política de descentralização, protocolaram-se com as 
Juntas de Freguesia diversos projectos, os quais atingiram cerca de 650.000,00€. 
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4.1.4 Equilíbrio Orçamental 
 

O POCAL no ponto 3.1.1., prevê que as autarquias cumpram o princípio do 
equilíbrio orçamental: “o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas 
as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas 
correntes”. 

Da aplicação desta regra, resultou uma poupança corrente no Município de 
Castro Daire em 2007 de 1.755.277.28 €. As receitas correntes cobriram a 
totalidade das despesas correntes, sobrando ainda uma margem de 18.23% 
canalizadas para as despesas de Capital. 
 

EQUILIBRIO ORÇAMENTAL 2007 

RECEITAS CORRENTES 9.628.153,93 € 

DESPESAS CORRENTES 7.872.876,65 € 

POUPANÇA CORRENTE 1.755.277,28 € 

 
Como se pode verificar o princípio do equilíbrio orçamental foi cumprido. 
 

4.2 Orçamento da Receita 

4.2.1 Receita Tributária 
 

Constituem receitas tributárias o produto da cobrança dos impostos 
municipais cuja receita têm direito por lei, designadamente: 

 
 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI): 

 
O IMI é um imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios 

rústicos, urbanos ou mistos situados na área do município. O IMI registou um valor 
de 536.817,68 €. 
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 Imposto Municipal sobre Veículos (IMV) 

 
O IMV é um imposto que incide sobre os veículos registados na área do 

município, variando segundo a cilindrada e antiguidade dos veículos. O IMV cobrado 
em 2007 foi de 142.885,18 €. 

 
 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de Imóveis (IMT): 

 
O IMT é um imposto que tributa as transmissões onerosas do direito de 

propriedade ou de figuras parcelares desse direito. Em 2007,este imposto registou 
um valor de 230.002,43 €. 
 
 Impostos abolidos 

 
Relativamente aos impostos abolidos, em 2007 houve uma cobrança no valor de 

7.326,70 €. 
 

A receita cobrada durante o ano de 2007 foi de 917.031,99 €, o que corresponde 
aproximadamente a 6,41% da receita total do Município. 

4.2.2 Receita Patrimonial 
 

A Receita Patrimonial deriva da administração do património municipal, sendo 
este o conjunto de bens e direitos, capazes de produzirem rendimentos monetários 
ou gerarem utilidades económicas. 

Esta fonte de financiamento traduziu, 11,15 % da receita total, ou seja, 
1.595.488,79 €. 
 

4.2.3 Receita proveniente da actividade desenvolvida 
 

Este tipo de receita tem origem na arrecadação da receita proveniente de 
taxas, tarifas e preços cobrada no âmbito de bens e serviços prestados, assumindo 
um peso de 18,16 % nas receitas do Município, com o valor de 2.599.452,59 €. 
 

4.2.4 Transferências Financeiras 
 

As Transferência Financeiras são umas das maiores fontes de financiamento 
do Município, representando 60,58 % da receita total de 2007, provando uma 
grande dependência do Município face a terceiros. Estas transferências provêm da 
administração central e podem assumir formas diferentes, sendo elas: 

 
Fundos Municipais 

 
 Fundo de Equilíbrio Financeiro: 
- Transferência Corrente – 4.264.210 €; 
- Transferência de Capital – 2.842.807 €. 

 Fundo Social Municipal – 309.107 €; 
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 Participação fixa no IRS – 140.963 €. 
 

A soma dos três fundos totalizou 7.557.087 €, que representa 52,81 % da 
receita total cobrada em 2007. 

 
Cooperação Técnica e Financeira  

 
 Contratos – Programa – 216.944,14 €; 
 Acordos de colaboração – 30.000 €; 
 IFAP – Fundo Florestal Permanente – 187.745,40 €. 

 
Relativamente à rubrica cooperação técnica e financeira houve transferência de 

434.689,54 € representando 3,04% da receita total. 
 

Estado – Participação comunitária dos projectos co-financiados 
 

Em relação às transferências que vêm do Estado – Participação comunitária dos 
projectos co-financiados atingiram o valor de 677.938,28 € representando 4,74% 
da receita total cobrada em 2007. 

4.2.5 Recurso ao Crédito 
 

Em 2007 foram contraídos Empréstimos Bancárias no valor de 528.791,18 €, 
de acordo com n.º 7, alínea a) do artigo 33.º da Lei n.º 60 – A/ 2005 de 30 de 
Dezembro. Os empréstimos Bancários correspondem a 3,70 % da receita total 
auferida em 2007. 

 
 

Limite do Endividamento de Médio e Longo Prazo 
 
 

O limite de endividamento de ML prazo para 2007, calculado ao abrigo do 
n.º1 do artigo 33.º da Lei 53 – A/2006, assume o seguintes valor: 

 

Montante da Dívida 
(p/ efeito de cálculo) 

em 2007 
Impostos Municipais em 2006: 826.703,45 €      
Impostos Directos 801.569,87 €        
Impostos Indirectos 25.133,58 €          
Montante da Autarquia nos Impostos 
do Estado em 2006: 7.557.085,00 €   
Transferência Corrente 4.534.251,00 €     
Transferência de Capital 3.022.834,00 €     
Total 8.383.788,45 €   4.427.719,84 €

Valor limite do montante da dívida

4.427.719,84 €

 
O Município de Castro Daire tem a sua capacidade de endividamento a ML 

prazo utilizada em apenas 52,81%. 
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Podemos retratar as fontes de financiamento do Município no seguinte 
gráfico: 
 

Peso das Fontes de Financiamento na Receita Total
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4.2.6 Receitas Próprias  
 

Designam-se por receitas próprias todas a receitas que o Município arrecada 
através de meio próprios e sem influência de organismos externos.  

Em 2007, o Município obteve 2.933.673,96 € de receitas próprias. Esta 
receita corresponde a 20,5% da receita total. Apesar do Município possuir receitas 
próprias ainda está muito dependente dos financiamentos externos. 

 

RECEITA PRÓPRIA VALOR 

Impostos directos        917.031,99 €  
Impostos indirectos          42.590,26 €  
Taxas, multas e outras penalidades        128.043,52 €  
Rendimentos de propriedade        333.039,84 €  

Venda de bens e serviços      1.512.968,35 €  

TOTAL    2.933.673,96 €  

 
Analisando o gráfico que se segue conclui-se que, a venda de bens e serviços 

detém a maior percentagem a nível de receita própria. 
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Rácios 2007 

Receitas Próprias / Despesa Total 20,78 % 

Receitas Próprias / Receita Total  20,50 % 

Receitas Cobrada Localmente / Receita Total 14,19 % 

Fundos Municipais / Despesa Total 53,52 % 

Fundos Municipais / Receita Total 52,81 % 

Pessoal / Fundos Municipais Correntes 83,56 % 

Aq. de Bens e Serviços Cor./Fundos Mun. 
Correntes  

65,77 % 

Fundos Municipais de Capital/ Aq. de Bens e 
Serviços Capital 

55,18 % 

 

4.3 Orçamento da Despesa 
 

4.3.1 Despesa de Funcionamento 
 
As despesas de funcionamento são todas as despesas correntes e essenciais 

para o funcionamento e desenvolvimento do Município. Em 2007,a nível de 
despesas de funcionamento atingiu um valor de 7.644.598,28 €. 
 

Despesas de Funcionamento Valor 2007 
Despesas com pessoal 3.939.365,81 € 
Aquisição de bens e serviços  3.100.776,72 € 
Transferências correntes 511.491,35 € 
Outras despesas correntes 92.964,40 € 

TOTAL 7.644.598,28 € 

 
Em termos percentuais podemos ver, através da análise do gráfico seguinte, 

que as despesas com pessoal estão no topo das despesas de funcionamento com 
51%, seguem-se as aquisições de bens e serviços com 41%, as transferências 
correntes com 7% e por fim as outras despesas correntes com 1%. 

 

Estrutura das Despesas de Funcionamento
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Através do cálculo de Rácios conclui-se que as receitas correntes cobrem na 

totalidade as despesas de funcionamento e que as despesas de funcionamento 
representam 54% da Despesa Total. 

 
 

Rácios Valor em 2007 

Receita corrente/Despesas de 
Funcionamento 

1,26 

Despesas de Funcionamento /Despesa 
total 

0,54 

 
 

4.3.2 Despesas com Pessoal  
 

Despesa com pessoal Valor 
Remunerações certas e permanentes      3.079.216,36 €  

Abonos variáveis ou eventuais         90.144,88 €  

Segurança Social        770.004,57 €  

Total    3.939.365,81 €  

 
Relativamente à despesa com o pessoal 78% refere-se às remunerações 

certas e permanentes. 
 

Despesas com Pessoal por rúbrica da Despesa

78%

2%

20%

Remunerações certas e
permanentes 

Abonos variáveis ou
eventuais

Segurança Social 

 
 
 
Através dos cálculos dos rácios que se seguem, podemos tirar as seguintes 

conclusões: 
As despesas com o pessoal representam 28% da despesa total. 
Os fundos municipais correntes são canalizados em 84% para cobrir despesa 

com o pessoal. 
O valor de receita cobrada localmente é inferior às despesas com o pessoal. 
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Rácios Valor em 2007 

Despesas com pessoal / Despesa 
total 

0,28 

Rem. Certas e Permanentes / 
Despesa total 

0,22 

Despesas com Pessoal / Fundos 
municipais correntes 

0,84 

Despesas com Pessoal / Receita 
cobrada localmente 

1,94 

 
Limites legais na Despesa com o pessoal 

 
Os limites de encargos com pessoal encontram-se fixados no artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, na redacção dada pela Lei n.º 44/85 de 13 de 
Setembro “… as despesas efectuadas com o pessoal do quadro… não poderão 
exceder 60% das receitas correntes do ano económico anterior ao respectivo 
exercício… as despesas com o pessoal fora do quadro não poderão exceder 25% do 
mesmo limite…” assim os cálculos foram efectuados atendendo à adaptação do 
Decreto-lei 26/2002, de 14 de Fevereiro, às autarquias locais. 
 
 
Limites dos encargos com o pessoal do quadro: 
 

Pessoal dos quadros – Reg. função pública   1.445.262,75 € 
Sub. refeição – Pessoal dos quadros      144.013,31 € 
Sub. férias e de natal – Pessoal dos quadros      256.513,58 € 
Despesa com o pessoal do quadro 1.845.789,64 € 

 
60% das receitas correntes do ano anterior 5.133.206,44 € 

 
O município utiliza cerca de 35,96 % dos limites legais definidos para a 

Despesa com pessoal do quadro. 
 

Limites dos encargos com o pessoal fora do quadro: 
 

Pessoal contratado a Termo 678.725,04 € 
Pessoal em regime de Tarefa e Avença 61.699,77 € 
Sub. Refeição – Pessoal em qualquer outra situação 90.827,44 € 
Sub. Férias e de Natal – Pessoal em qualquer outra situação 122.161,68 € 
Despesas com pessoal fora do quadro 953.413,93 € 

 
25% do limite dos encargos com o pessoal do quadro 1.283.301,61 € 

 
Em relação a despesa com o pessoal fora do quadro, foram utilizados 74,29 

% dos limites legais definidos para este tipo de despesa. 

4.3.3 Despesas com Aquisição de Bens e Serviço 
Correntes 
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Em termos gerais, o município gastou em aquisição de bens e serviços 
correntes 3.100.776,72 €. A aquisição de bens representou 26,97% das aquisições 
correntes e a aquisição de serviços 73,03%. 
 

Aquisição de Bens e Serviços Correntes

836.380,21 €

2.264.396,51 €

Aquisição de Bens

Aquisição de Serviços

 
 
 

Na rubrica aquisição de bens evidenciam-se a aquisição de combustíveis e 
lubrificantes que atingiu este ano 261.948,09€ valor inferior relativamente ao ano 
passado, aquisição de Matérias-primas e subsidiárias no valor de 113.319,76 € e 
outra rubrica que se destacou dentro da aquisição de bens foi Alimentação – 
Refeições confeccionadas que diz respeito às refeições escolares no valor de 
163.424,18 €. 

Em relação à aquisição de serviços destacaram-se a rubrica transportes no 
valor 569.952,49 €, encargos com as instalações no valor 554.795,13 € e outros 
trabalhos especializados no valor de 402.232,76 €. 

 

Rácios Valor em 2007 

Aq. Bens e Serviços Correntes/Despesa Total 0,22 
Aquisição e Serv. Correntes/Fundos Municip. Correntes 0,66 

Aquisição e Serv. Correntes/Receita cobrada Localmente 1,53 

 
A aquisição de Bens e Serviços correntes representam 22 % da despesa total.  
66 % dos Fundos Municipais correntes são canalizados para cobrir despesas 

com aquisição de bens e serviços.  
Em relação à receita cobrada localmente, o valor desta é ultrapassado pela 

despesa com a aquisição de bens e serviços correntes. 

4.3.4 Serviço da Dívida 
 

O serviço da divida é constituído pelas amortizações (capital) e os juros da 
dívida, reflectindo o peso que o recurso ao crédito tem para o Município no 
desenvolvimento da sua actividade. 

Em 2007, os juros da divida registaram um valor de 228.278,37 € e as 
amortizações registaram um valor de 419.023,98 €. Somando as duas componentes 
perfaz um total de 647.302,35 € constituindo assim o Serviço da Dívida. 
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Rácios Valor em 2007 

Serviço da divida / Despesa 
total 

0,046 

Serviço da divida / Receita total 0,045 

Amortizações / Despesa total 0,030 

 
O serviço da divida corresponde a 4,6% da despesa total, representando 

4,5% da receita total e as amortizações representam 2,97% da despesa total. 
 

4.3.5 Apoios concedidos a Entidades Terceiras 
 

As transferências para as entidades subdividem-se em correntes e de capital. 
Em 2007, as transferências correntes registaram um valor de 511.491,35€ 
representando 43% das transferências totais, enquanto que as transferências de 
capital registaram um valor de 676.972,37 € representando 57% das Transferências 
Totais. 
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Transferências Correntes e de Capital

 676.972,37 € 
; 57%

 511.491,35 € 
; 43%

Transferências
Correntes

Transferências de
Capital

 
 

Relativamente às transferências correntes a rubrica que se destaca mais é 
das instituições sem fins lucrativos que atingiu um valor de 425.115,94 €. 

 

52.341,59

425.115,94

34.033,82
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Transferências Correntes 2007

 
 

Quantos às transferências de capital a rubrica administração local registou um 
valor de 644.373,31 €, em relação à rubrica Instituições sem fins lucrativas registou 
um valor de 32.599,06 €. Concluiu-se que da totalidade das transferências de 
capital 95% foram canalizadas para a administração local. 

Em 2007, continuou a aplicar-se uma política de descentralização de 
competências para as Juntas de Freguesias pois na totalidade das transferências as 
transferências para a administração local foram as que assumiram maior peso. 
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As transferências correntes assumiram 4% da despesa total, enquanto que as 
transferências de capital assumiram 5% da despesa total. 
 

Rácios Valor em 2007 

Transferências Correntes/ Despesa Total 0,04 

Transferências Capital/ Despesa Total 0,05 

 

4.3.6 Investimento Directo 
 
Em 2007, o investimento directo distribuiu-se da seguinte forma: 
 

Investimento 
 

Valor em 2007 

Terrenos 58.290,63 € 
Edifícios 305.685,95 € 
Instalações de serviços 9.669,15 € 
Instalações desportivas e recreativas 189.616,27 € 
Mercados e instalações de fiscalização 
sanitária 5.196,57 € 
Escolas 90.916,74 € 
Outros 10.287,22 € 
Construções diversas: 4.469.359,32 € 
Viadutos, arruamentos e obras 
complementares 2.402.462,30 € 
Sistemas de drenagem de águas residuais 

593.104,80 € 
Parques e jardins 234.818,97 € 
Instalações desportivas e recreativas 8.234,53 € 
Captação e distribuição de água 368.853,18 € 
Viação rural 99.782,16 € 
Sinalização e trânsito 1.754,50 € 
Infraestrut. para distribuição energia 
eléctrica 47.535,41 € 
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Outros 712.813,47 € 
Material de transporte 33.610,99 € 
Equipamento de informática 6.665,29 € 
Software informático 488,00 € 
Equipamento administrativo 830,08 € 
Equipamento básico 271.338,40 € 
Outros Investimentos 4.699,05 € 
Bens de domínio público 544,50 €          
TOTAL 5.151.512,21 € 

 
Do compromisso assumido o que se distingue a nível de despesa paga é a 

rubrica Construções diversas. Dentro desta rubrica destaca-se os viadutos, 
arruamentos e obras complementares, captação e distribuição de água e os 
sistemas de drenagem de águas residuais. 

 

Rácios Valor em 2007 

Investimento Directo/Despesa Total 0,36 

 
  O investimento directo representou 36% do total da despesa paga em 
2007. 
 

4.3.7 Investimento Municipal Total 
 

O investimento total é constituído por investimento directo e pelas 
transferências de capital. 

Ao analisarmos o seguinte gráfico verifica-se que 88% do investimento 
municipal total se refere à aquisição de bens de capital e os restantes 12% às 
transferências de capital. 

 
 
 

Investimento Municipal Total

 676.972,37 € 
; 12%

 5.151.512,21 
€ ; 88%

Aquisição de Bens de
Capital

Transferências de
Capital
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O Investimento Municipal Total, como se verifica no quadro seguinte, 
representou 41% das despesas totais. 

 
 

Rácio Valor em 2007 

Investimento Municipal /Despesa total 0,41 
Transferências de capital /Despesa 
total 0,048 

 
 

4.3.8 Grau de Financiamento do Investimento 
 

Os fundos Municipais de Capital estão incluídos na rubrica Transferências de 
Capital. Estes fundos cobriram 55,2% das despesas com aquisição de bens de 
capital. Enquanto que as vendas de bens de Investimento cobriram somente 3% e 
os empréstimos permitiram cobrir 10,3%. 
 

Rácios 
Valores em 

2007 
Fundos Mun. de Capital / Aquisição Bens de 

Capital 0,552 
Venda Bens de Invest. / Aquisição Bens de 

Capital 0,003 
Pas.financ..M/L Prazo / Aquisição Bens de 

Capital 0,103 

 

4.4 Análise da Situação Económica 
 

4.4.1 Proveitos 
 
Analisando a situação económica, podemos concluir que a maior parte 

dos proveitos resultam de transferências e subsídios obtidos evidenciado 
assim a constante dependência que a Autarquia tem relativamente ao 
exterior. 

 

Estrutura dos Proveitos 

2007 

Montante Peso (%) 
Vendas e Prestações de Serviços      1.411.367,51 €  10,75 

Impostos e Taxas      1.071.257,60 €  8,16 

Variação da Produção                    - €  0,00 

Trabalhos p/própria Entidade          91.478,76 €  0,70 

Proveitos Suplementares                    - €  0,00 
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Transferências e Subsídios 
Obtidos 

     9.859.826,13 €  75,12 

Outros Prov. Ganhos Operacionais                    - €  0,00 

Proveitos e Ganhos Financeiros         479.642,88 €  3,65 

Proveitos Ganhos Extraordinários         212.049,44 €  1,62 

Proveitos Totais   13.125.622,32 €  100 

 

Estrutura dos Proveitos

8,16%

10,75%

0,70%

75,12%

3,65% 1,62%

Vendas e Prestações de Serviços Impostos e Taxas

Trabalhos p/própria Entidade Transferências e Subsídios Obtidos

Proveitos e Ganhos Financeiros Proveitos Ganhos Extraordinários

 
 

4.4.2 Despesas 
 
Em relação à estrutura dos custos, podemos concluir que a 

rubrica com maior peso é a dos Fornecimentos e Serviços Externos, 
representando 35,57% dos custos totais. 
 

Estrutura dos Custos 
2007 

Montante 
Peso (%) 

CMVMC       185.192,79 € 1,52 

Fornecimentos Serviços Externos    4.342.677,12 € 35,57 
Custos com Pessoal    3.955.606,63 € 32,40 

Transf. Sub. Correntes Concedidos       558.816,50 € 4,58 
Amortizações do Exercício    2.177.545,26 € 17,84 

Outros Custos Perdas Operacionais        28.054,11 € 0,23 
Custos e Perdas Financeiras       250.246,34 € 2,05 

Custos e Perdas Extraordinários       710.762,05 € 5,82 

Custos Totais 12.208.900,80 € 100 
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Estrutura dos Custos

32,40%

17,84%

4,58%

5,82%

1,52%

35,57%

0,23%

2,05%

CMVMC Fornecimentos Serviços Externos

Custos com Pessoal Transf. Sub. Correntes Concedidos

Amortizações do Exercício Outros Custos Perdas Operacionais

Custos e Perdas Financeiras Custos e Perdas Extraordinários
 

4.4.3 Resultados 
 
Terminámos o ano de 2007 com um Resultado Líquido do Exercício de 

916.721,52 €. 
 

Rubricas 2007 

Resultados Operacionais 1.186.037,59 € 

Resultados Financeiros 229.396,54 € 

Resultados Correntes 1.415.434,13 € 

Resultados Extraordinários -498.712,61 € 

Resultado Líquido do Exercício 916.721,52 € 

 

4.5 Análise da Situação Financeira 
 

4.5.1 Rácios de Análise 
 

Rácios Valor 

Liquidez Geral 29,54% 
Liquidez Reduzida 27,33% 
Liquidez Imediata 21,22% 
Endividamento 10,99% 
Estrutura do Endividamento 4,29% 
Autonomia Financeira 457,69% 

Cobertura Imobilizado pelos Capitais permanentes 90,16% 

 
Relativamente à situação financeira da Autarquia podemos retirar as 

seguintes conclusões:  
O activo circulante cobre cerca de 29,54 % dos dívidas de curto prazo; 
Se ao activo circulante for retirada o valor das existências este permitirá uma 

cobertura de 27,33% das dívidas de curto prazo; 
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As disponibilidades permitem a cobertura imediata de 21,22 % das dívidas a 
curto prazo do Município. 

A Autarquia recorre apenas a 10,99% de capital alheio para financiar a sua 
actividade. 

As dívidas de curto prazo representam 4,29 % do capital da autarquia. 
A autonomia financeira da Autarquia face aos seus credores é elevada, 

atingindo 457,69 %. 
Em relação à cobertura do imobilizado pelos capitais próprios, verifica-se que 

o imobilizado é coberto quase na sua totalidade pelos capitais permanentes. 
 

4.5.2 Dívidas de Terceiros 
 
 

Descrição 
Valor 2007 

Clientes, Contribuintes e Utentes C/C 24.784,26 € 
Estado e outros entes públicos 193.711,88 € 
TOTAL 218.496,14 € 
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193.711,88 €
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4.5.3 Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 
 

 
 

 

Descrição Valor 2007 

Fornecedores c/c 1.287.346,65 € 

Clientes e Utentes c/ Cauções 65.050,25 € 

Fornecedores de imobilizado 1.573.363,56 € 

Estado e outros entes públicos 40.609,40 € 

Funcionários  147,28 € 

Outros credores 613.498,25 € 

TOTAL 3.580.015,39 € 



MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE 

 

Relatório de Gestão 2007 

 
69

0,00 €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €

1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
1.600.000,00 €

Fo
rn
ec
ed
or
es
 c/
c

Cl
ien
te
s e
 U
te
nt
es
...

Fo
rn
ec
ed
or
es
 d
e 
i..
.

Es
ta
do
 e
 o
ut
ro
s 
en
t..

Fu
nc
ion
ár
ios
 

Ou
tro
s c
re
do
re
s

Dívidas a Terceiros de CP

 

4.5.4 Dívidas a Terceiros (Curto, Médio e Longo Prazo) 
 

Descrição Valor 2007 

Dívidas de Curto Prazo 3.580.015,39 € 

Dívidas de Médio e Longo Prazo 5.601.805,66 € 

TOTAL 9.181.821,05 € 
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MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE 

 

Relatório de Gestão 2007 

 
70

5. Aplicação de Resultados 
 

O Resultado Líquido apurado no Exercício de 2007 foi de 916.721,52 €. 
 

Nos termos do disposto no ponto 2.7.3 do POCAL, propõe-se: 
 

1.º A sua aprovação; 
2.º que o mesmo seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados; 
3.º que a conta 59 – Resultados Transitados reforce as Reservas Legais no 
montante de 45.836,08 € (5 % do Resultado Liquido do Exercício); 
4.º que o saldo da conta 51 – Património, por ser superior ao limite mínimo 
imposto pelo POCAL (20% do Activo Liquido), não seja objecto de reforço 
dado que o inscrito em Balanço já perfaz 77,64 % do Activo Liquido. 
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6. Factos relevantes verificados após o 
encerramento do Exercício 
 

Após o termo do exercício de 2007, foi publicada uma série de nova 
legislação aplicável à actividade desenvolvida pelas Autarquias Locais. 
 A publicação do Dec-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, que passará a 
regulamentar o código dos contratos públicos, quer de empreitadas quer de 
aquisição de bens e serviços (até agora com legislação própria para cada 
uma das situações), traz grandes novidades. De salientar, que não só os 
procedimentos concursais ficam regulamentados, como também o 
acompanhamento da execução de todo o contrato. Um dos princípios 
inovadores traduz-se numa maior responsabilização de todos os 
intervenientes do processo, desde os projectistas, empreiteiros ou 
fornecedores e do próprio Município, com a introdução da figura de erros e 
omissões do caderno de encargos. Neste diploma legal é condensada diversa 
legislação dispersa por outros diplomas desde 1972 até 2005. 
 A publicação da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, que estabelece 
os regimes de vinculação, carreiras e de remunerações dos trabalhadores 
que exercem funções públicas. Tem, por força do seu artigo 3.º, 
aplicabilidade à Administração Local. Trata-se de um diploma com um grande 
impacto em toda administração pública, exigente em matéria de gestão de 
recursos humanos e sua articulação com a gestão orçamental. Este diploma 
revoga inúmera legislação desde 1929 até 2003, que ao longo de décadas foi 
sendo aplicada na administração pública. A sua entrada em vigor está 
dependente em alguns aspectos da publicação de diversas portarias. 
 Entrou em vigor em Março deste ano a Lei n.º 60/2007 de 4 de 
Setembro, que altera o Dec-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro que 
estabelece o regime jurídico de urbanização e edificação. Este diploma vem 
alterar a maioria dos procedimentos de licenciamento de obras particulares, 
bem como os respectivos regulamentos municipais. 

No início de 2008, finalmente em Portugal, começaram a ser 
publicados os avisos de abertura para alguns dos programas de incentivos no 
âmbito do QREN. Ao contrário de outros países da UE, que já tiveram no ano 
anterior projectos aprovados e financiados por fundos comunitários, em 
Portugal continuamos com bastantes incertezas relativamente à data de 
abertura das respectivas candidaturas. Isto tem travado e acautelado os 
grandes investimentos nacionais que estão pendentes do financiamento 
comunitário. 

O desconhecimento dos mesmos em 2007 resultou na não inclusão dos 
projectos passíveis de candidatura ao QREN nos documentos previsionais 
para 2008. Isto irá obrigar a algumas revisões aos referidos documentos, em 
função da abertura dos processos de candidatura por parte das entidades 
competentes, de modo a possibilitar a realização de alguns investimentos. 


