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 ENQUADRAMENTO 

ENQUADRAMENTO LEGAL 
De acordo com a alínea j) do n.º 1 do artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete ao Presidente da Câmara Municipal submeter os documentos de 
prestação de contas à aprovação da Câmara Municipal e à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. 

Compete à Câmara Municipal aprovar os documentos de prestação de contas, 
submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo, em conformidade com a alínea i) 
do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei. 

À Assembleia Municipal compete apreciar e votar os documentos de prestação de 
contas, nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º ainda da mesma lei. 

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados em obediência à 
legislação, assim como as resoluções e instruções do Tribunal de Contas em vigor. 

 
Documentos de Prestação de Contas Código 

 Pocal 
Balanço  5 
Demonstração de resultados  6 
Plano plurianual de investimentos 7.1 
Orçamento (Resumo) 7.2 
Orçamento 7.2 
Controlo orçamental da despesa 7.3.1 
Controlo orçamental da receita    7.3.2 
Execução do Plano plurianual de investimentos 7.4 
Fluxos de caixa  7.5 
Contas de ordem 7.5 
Operações de tesouraria  7.6 
Caracterização da entidade  8.1 
Notas ao balanço e à demonstração de resultados  8.2 
Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 
Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 
Modificações ao Plano plurianual de investimentos 8.3.2 
Contratação administrativa – Situação dos contratos  8.3.3 
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 Transferências correntes – despesa  8.3.4.1 

Transferências de capital – despesa  8.3.4.2 
Subsídios concedidos  8.3.4.3 
Transferências correntes – receita  8.3.4.4 
Transferências de capital – receita  8.3.4.5 
Subsídios obtidos  8.3.4.6 
Ativos de rendimento fixo  8.3.5.1 
Ativos de rendimento variável  8.3.5.2 
Empréstimos  8.3.6.1 
Outras dívidas a terceiros  8.3.6.2 
Relatório de gestão 13 
Guia de remessa  
Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta  
Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 
Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 
Síntese das reconciliações bancárias  
Mapa de Fundos de Maneio  
Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais  

Relação de acumulação de funções  
Relação nominal de responsáveis  
Amortizações e Provisões  
Ativo Bruto  
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas  

Demonstração dos Resultados Financeiros  
Demonstração de Resultados extraordinária  
Mapa de participação em entidades não societárias  
Declaração do âmbito do LCPA  
Declaração de descontos e restituições  
Mapa síntese de bens inventariados  
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 Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 54 – A / 99, de 22 de fevereiro, na 

sua atual redação, o Executivo apresenta o Relatório de Gestão de 2015, que constitui um 
dos documentos de prestação de contas. 

As contas do Município são remetidas pelo órgão executivo ao Tribunal de contas 
até 30 de abril em conformidade com o novo regime financeiro das autarquias locais, lei nº 
73/2013, de 3 de Setembro. 
 
ESTRUTURA ORGÂNICA  

A estrutura e a organização dos serviços municipais existente resulta da 
deliberação da Câmara Municipal de Castro Daire de 11 de dezembro 2014, aprovada 
pela Assembleia Municipal em 15 de dezembro de 2014, e publicada na 2.ª série do Diário 
da República  aviso nº 19 de 28 de janeiro 2015. 
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1. ATIVIDADE MUNICIPAL 
 

O Ano de 2015 foi caraterizado por intensa atividade municipal, o aparecimento de 
infraestruturas, de realizações por todo o Concelho, associado a diversos eventos cada 
vez com maior participação e adesão dos munícipes e de visitantes externos, tornaram 
este ano como sendo de enorme satisfação pelo trabalho desenvolvido. 

O município continua a ser um dos grandes motores deste desenvolvimento local, 
cativando investimento, realizando obra, diversificando e racionalizando as prioridades, 
tendo sempre como primeira prioridade a melhoria das condições de vida da sua 
população. 

Apostamos numa estratégia integrada de desenvolvimento, onde as diversas áreas 
são tidas em conta, de forma a potenciar os recursos endógenos do Concelho, criando 
riqueza e pretendendo conseguir fixar pessoas e investimentos, sendo empreendedores 
mas realistas nas opções tomadas, numa lógica de rigor e sustentabilidade que 
pretendemos seja a base de crescimento do território. 

Prova deste rigor e desta sustentabilidade que pretendemos para o território é a 
saúde financeira que o município orgulhosamente ostenta. Reduzimos o prazo de 
pagamento a fornecedores e entidades, diminuímos o passivo dos empréstimos, ao 
mesmo tempo que aumentamos o investimento um pouco por todas as freguesias do 
Concelho. 

Este forma de estar é um principio orientado por muito trabalho, dedicação, 
transparência e grande Rigor. Só com esta forma de estar podemos ostentar esta marca 
da saúde financeira do município aliada ao investimento em áreas tão importantes para o 
Concelho, como são a Ação Social, a Educação, o Turismo ou a Cultura. 

Numa época de grandes dificuldades financeiras por que passam as famílias 
portugueses, às quais as famílias castrenses obviamente não são alheias, reforçamos 
como nunca o apoio social. Através de ajuda aos mais carenciados e aos que mais 
precisam, reduzimos assimetrias sociais, melhorando as condições de habitação de 
muitos agregados familiares, aumentados em grande número os utentes do cartão sénior 
municipal, dando mais e melhores vantagens aos seus portadores. 

Também na Educação melhoramos as condições dos nossos estabelecimentos de 
ensino, equipando-os da melhor forma possível, sempre com o cuidado de garantir as 
melhores condições para as nossas crianças e jovens no seu bom desenvolvimento e 
numa formação que se espera seja a mais cuidada e completa. Neste sentido reforçamos 
o apoio social escolar também o apoio nos escalões dos para os alunos provenientes das 
famílias mais necessitadas, dando passos para que todos tenham as mesmas condições 
de crescerem da melhor forma possível. 



 

Relatório de Gestão 2015 

8 Município de Castro Daire 
 No turismo apostamos nos nossos recursos, divulgando-os, potenciando-os 

integrado numa estratégia de atracão de novos públicos que permitam também um maior 
investimento da atividade privada e de criação de riqueza. 
A este nível destacamos eventos que marcaram este ano de 2015 como o Fatiar do Maior 
Bolo Podre ou a Recriação da Rota da Transumância, que alem de oferecerem uma 
marca ao Concelho tiveram o condão de trazerem até nós centenas de pessoas, dando a 
conhecer o nosso grande potencial turístico. 

Eventos desportivos ao nível da Natureza, sector Termal ou ainda a beleza impar 
do nosso Rio Paiva têm sido também fatores que vêm permitindo que o turismo se venha 
afirmando como âncora de crescimento do nosso território. 

Não nos esquecemos dos nossos agricultores e produtores locais. Além de cada 
vez mais apelarmos a sua participação connosco nas actividades que desenvolvemos, 
vamos criando incentivos e apoios para que estes ultrapassem as dificuldades do setor e 
se afirmem como uma atividade sustentável para as suas famílias. 

O ano de 2015 foi também, como já referido, um ano marcado pelas muitas obras 
um pouco por todas as Freguesias do Concelho. Estas obras vêm melhorando 
acessibilidade, oferecendo  maior qualidade de vida ás pessoas que cá habitam e que nos 
visitam, indo de encontro ás expetativas  das pessoas que esperam muito de nós. 

Todo este investimento, todo o trabalho desenvolvido nas diversas áreas e muito 
outro esforço que, por vezes, não é tão facilmente identificável, tem um único propósito: o 
BEM ESTAR das pessoas do Concelho. 

A procura da melhoria das condições de vida dos Castrenses é sempre o maior 
desafio de quem conduz os destinos do Municipio, e é com esse pensamento que 
diariamente se conduzem esforços e que se desenvolve esta politica de desenvolvimento 
que temos adoptado para o Concelho de Castro Daire. 

No próximo capítulo deixamos um súmula de alguns dos eventos e atividades 
desenvolvidas ao longo do ano e que permitiram recordar 2015 como sendo um ano muito 
positivo para o Municipio de Castro Daire. 
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 EVENTOS RELEVANTES: 

XVI Encontro de Cantares de Janeiras em Castro Daire 

 
A Igreja Matriz de Castro Daire foi o palco do XVI Encontro de Cantares de 

Janeiras do Concelho, realizado no dia 24 de janeiro. 
Neste XVI Encontro de Cantares de Janeiras atuaram 4 Grupos.  

A representação do Concelho ficou a cargo do Grupo de Cantares da Casa do 
Povo de Cabril, Co-organizador deste evento, e ainda os Grupos de Cantares de Pindelo 
dos Milagres – S. Pedro do Sul; do Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara – 
Mangualde e Rancho Folclórico de S. Salvador de Folgosa  - Maia. 

Esta é uma iniciativa de promoção da cultura e costumes castrenses, lembrando 
tradições e um passado de partilha que caracteriza, desde sempre, os cantares de 
Janeiras na Região. 

Perante um cenário tão emblemático, com a beleza que caracteriza a Igreja Matriz 
de Castro Daire, e na presença de muito público, este encontro de Cantares de Janeiros 
proporcionou um espetáculo cultural onde a tradição e os costumes estiveram de mãos 
dados com a musica e a representação, proporcionando aos presentes uma tarde de 
grande entusiasmo. 

O Encontro anual de Cantares de Janeiras em Castro Daire continua a ser uma 
das referências do cartaz cultural da Região, atraindo um público fiel a este tipo de 
iniciativas, servindo ainda como veículo de promoção da cultura e identidade locais. 
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 Município de Castro Daire marca presença na BTL de 2015 

 

 
O Municipio de Castro voltou a participar na Bolsa de Turismo de Lisboa, 

considerada a nível nacional uma das feiras mais importantes na área do turismo, que 
decorreu de 25 de fevereiro a 01 de março de 2015 na FIL. 

Com esta participação pretendeu-se mostrar a todos os visitantes as diversas 
ofertas turísticas que o concelho de Castro Daire tem para oferecer aos seus visitantes. 

Quem visitou o stand do Municipio de Castro Daire encontrou informação sobre os 
diversos percursos pedestres, com a sua variedade e riqueza paisagística, que se 
encontram devidamente sinalizados, disponíveis no concelho. Encontrou ainda, 
informação sobre gastronomia, artesanato, alojamentos bem como informação das 
Termas do Carvalhal, nomeadamente indicações terapêuticas, tratamentos e ofertas, 
podendo também aproveitar para experimentar, de forma gratuita, uma massagem facial. 

Num concelho com tanto potencial turístico, esta participação é vista, pelo 
Executivo Municipal, como uma aposta na promoção das variadas componentes turísticas 
disponíveis, potenciando a divulgação, tentando atrair novos públicos, incentivando-os a 
descobrir esta região que tão bem sabe receber. 
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X SEMANA FLORESTAL DE CASTRO DAIRE  
A Câmara Municipal de Castro Daire promoveu, de 16 a 20 de março de 2015, a X 

Semana Florestal de Castro Daire, onde se realizaram varias ações, com o objetivo de 
sensibilizar a comunidade escolar e a população Castrense para a importância da 
conservação da floresta e destacar o seu interesse económico para a região.  

Na Abertura da Semana Florestal realizou-se o espetáculo músico-teatral “Missão 
Terra: Salvem a Floresta dirigido aos alunos do primeiro ciclo do agrupamento de escolas 
de Castro Daire, onde se fez uma abordagem à floresta enquanto ecossistema natural e 
habitat de inúmeros seres vivos, demonstrando a importância da sua preservação para 
manter a biodiversidade e o equilíbrio do nosso Planeta. 

Dirigido aos alunos do pré-escolar do agrupamento de escolas de Castro Daire, 
teve lugar no dia 17 de março, o mesmo espetáculo músico-teatral “Missão Terra: Salvem 
a Floresta”. 

De forma a demonstrar a importância da preservação e manutenção das galerias 
ripicolas, irá realizar-srealizou-see no dia 18 de março, em parceria coma Quercus, a 
plantação de espécies ripicolas nas margens do Rio Paiva. Esta acção foi efectivada com 
a participação dos alunos do agrupamento de escolas de Castro Daire. 
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No dia 19 de Março, realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios com visita a trabalhos realizados no âmbito do Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

O encerramento da Semana Florestal de Castro Daire, teve lugar no dia 20 de 
Março, com o X Seminário “Floresta Sem Fronteiras no Montemuro e Paiva”. Neste 
Seminário foram abordados temas relacionados com o novo PDR 2014 – 2020, com uma 
abordagem aos apoios definidos no Programa Desenvolvimento Rural para a floresta, 
agricultura, apicultura e turismo. 

Estas ações serão executadas em parceria com a Associação de Produtores 
Florestais de Montemuro e Paiva, o Agrupamento de Escolas de Castro Daire, A 
ADRIMAG e a DRAPC. 

A realização de todas estas ações teve como objetivo obter por um lado a 
sensibilização de todos os participantes para a importância dos espaços florestais na 
multiplicidade dos seus usos e funções e para a responsabilidade coletiva na sua proteção 
e valorização, através de um melhor conhecimento do que é a floresta. Por outro obter 
também a sensibilização dos jovens para as mais correctas práticas ambientais, 
apontando para a importância da floresta e sua preservação. Apostando desta forma 
numa faixa etária que está em formação e por isso mais “vulnerável” à aprendizagem, 
esta iniciativa remeterá um conjunto de práticas que, com certeza, serão interiorizadas por 
todos. 
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 Castro Daire homenageia os seus autarcas 

 
 

O Município de Castro Daire realizou a 6ª edição do Dia do Autarca do Concelho. 
A cerimónia solene deste Dia do Autarca decorreu no passado dia 28 de fevereiro, 

e distinguiu 5 autarcas do Concelho, a saber: Gabriel Costa Fernandes, antigo Presidente 
da Junta de Pinheiro, Joaquim Mendes dos Santos, antigo Presidente da Junta de S. 
Joaninho, António Pereira Almeida Bragues, Antigo Vogal da Junta de Freguesia de Mões, 
Abílio Carneiro Pereira, Ex. Vereador da Câmara Municipal, e Amândio Bizarro Monteiro, 
Antigo Vogal da Junta de Freguesia de Castro Daire, este último a título Póstumo. 

Esta homenagem foi presenciada pelos convidados e muito público que assistiu a 
esta cerimónia, participando numa iniciativa que pretendeu reconhecer o trabalho 
meritório que os autarcas castrenses têm tido no desenvolvimento do concelho e na 
melhoria das condições de vida da população. 

No uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, destacou que esta homenagem aos autarcas distinguidos 
representava não só um reconhecimento aos homenageados mas também um tributo aos 
autarcas do passado e do presente, sendo para estes últimos um forte incentivo para 
continuar o trabalho importantíssimo que estes têm no desenvolvimento do concelho de 
Castro Daire. 
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O Presidente da Autarquia Castrense referiu também que os autarcas dedicam 

muito do seu tempo em prol do trabalho para a comunidade, privando-se muitas das 
vezes de momentos com a família e de algum recato pessoal, pondo sempre em primeiro 
lugar o seu compromisso com o povo. 

Fernando Carneiro afirmou ainda os autarcas distinguem-se dos outros políticos 
pela proximidade com aqueles que os elegem, sendo esta o verdadeiro escrutínio da sua 
ação a que estão sempre sujeitos, mas que também serve para que, reconhecidamente, 
os autarcas sejam, na sua esmagadora maioria, muito reconhecidos e estimados pelas 
populações locais.. 

Os homenageados puderam assistir ao relato da sua história de Vida e do seu 
trabalho enquanto autarcas, por parte de alguém próximo, num testemunho emocionado e 
sentido, que sensibilizou não só os distinguidos e seus familiares mas também toda a 
plateia, que assinalou o momento com o calor humano transmitido pelos muitos aplausos 
com que brindaram todos os homenageados. 

Este dia do Autarca do Concelho contou ainda com um sarau cultural, com a 
autuação da Sociedade Filarmónica de Mões, e do Rancho Folclórico da Aldeia da Granja. 

No final a Confraria do Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro preparou uma 
degustação de produtos regionais para todos os participantes desta cerimónia. 
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 Municipio de Castro Daire Inaugurou ETAR da Granja e 

Lançou nova ETAR de Castro Daire 

 
O Exmo. Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos, esteve em 

Castro Daire, a Convite do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Fernando Carneiro, 
para presidir à cerimónia de Inauguração da nova ETAR da Granja. 

Esta nova ETAR da Granja, há muito reclamada pelas populações locais, vai servir 
as freguesias de Cujó, S. Joaninho e ainda a Aldeia da Granja, e teve um custo superior a 
1 milhão de Euros, sendo uma obra comparticipada por fundos comunitários em 85%. 

Esta Inauguração contou com diversos convidados e muitos populares que 
quiseram associar-se a este evento, mostrando a importância da obra para a população 
local. Apesar da chuva e do mau tempo que se fez sentir, o sentimento era grande o 
contentamento por esta inauguração há muito esperada. 

À espera do Senhor Secretário de Estado estava a Sociedade Filarmónica de 
Mões e o Rancho da Granja que quiseram mostrar um pouco da Cultura Local e 
abrilhantar esta cerimónia. A Confraria do Bolo Podre e Gastronomia preparou também no 
local uma degustação de produtos regionais, promovendo e dando a conhecer as 
inúmeras potencialidades do concelho também no capítulo gastronómico. 

O Senhor Secretário de Estado do Ambiente assistiu, ainda, ao lançamento da 
nova ETAR que servirá a Freguesia de Castro Daire e das estações elevatórias a ela 
associadas, uma obra que está orçamentada em mais de 6 milhões de euros. 



 

Relatório de Gestão 2015 

16 Município de Castro Daire 
 

 
Na apresentação da nova ETAR de Castro Daire foi possível ver a dimensão, o 

número previsto de utentes que vão ser servidos por esta infraestrutura, as estações 
elevatórias a ela associadas, de forma a cobrir uma maior área e um acrescido número de 
utentes, sendo ainda possível analisar o seu enquadramento de implantação da ETAR e 
das diversas estruturas a ela adjacentes. 

A Nova ETAR de Castro Daire vem substituir a ETAR da Ponte Pedrinha, que tem 
mais de 30 anos e que se encontra, naturalmente, obsoleta, trazendo alguns problemas 
ambientais ao Concelho e à região. 

Esta obra constitui o maior investimento numa só obra realizado no Concelho de 
Castro Daire e para isso o Municipio de Castro Daire conta com a candidatura ao novo 
quadro comunitário de Apoio para a realização da mesma. 

O Senhor Secretário de Estado e o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Castro Daire realçaram a importância desta obra, salientando que a sua realização vai 
permitir cumprir a diretiva comunitária em relação ao ambiente, contribuindo 
simultaneamente para uma melhoria das condições de vida da população local, ao mesmo 
tempo que é um garante da defesa do meio ambiente na Zona. 
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O Senhor Secretário de Estado na sua passagem pelo Concelho fez questão de 

visitar as instalações da ETAR da Ponte Pedrinha, que vai ser substituída pela nova 
ETAR, verificando as suas debilidades e as suas limitações, indo por último ao local 
escolhido para a implantação da nova ETAR de Castro Daire, junto à aldeia de Arinho, na 
Freguesia de Castro Daire. 

Está dado o arranque para esta importante obra, que se espera possa vir a 
suprimir algumas das lacunas existentes no saneamento básico do Concelho, indo de 
encontro à preservação de uma das maiores riquezas, o meio ambiente. 

 
Maior Bolo Podre de Castro Daire 
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 O Municipio de Castro Daire, em parceria com a Confraria do Bolo Podre e a 

colaboração da Pastelaria Sortido Fino, levaram a cabo a iniciativa de produzir o Maior 
Bolo Podre do Concelho de Castro Daire.  

O evento realizou-se no dia 29 de março, nas Termas do Carvalhal. 
Com cerca de 100 metros de comprimento e 500 kl, o maior bolo podre pode ser 

apreciado e provado pelas milhares de pessoas que estiveram nas Termas do Carvalhal 
para assistir a este evento. 

O Bolo Podre, antes de ser fatiado e distribuído por todos os presentes, teve a 
bênção de Sua Excelência reverendíssima D. Felício, Bispo da Guarda, que se juntou ao 
Senhor Presidente da Câmara, Fernando Carneiro, ao Grão-Mestre da Confraria do Bolo 
Podre, Adérito Ferreira, e aos muitos convidados para este evento. 

Esta iniciativa permitiu a divulgação e promoção de uma das maiores iguarias 
gastronómicas do Concelho, o Bolo Podre, servindo ainda para explicar aos visitantes e 
aos mais jovens não só o significado deste Bolo para as gentes do Concelho, mas 
também a forma como é preparado e confeccionado, explicação essa proporcionada 
através dos Workshops que decorreram durante o dia e que muitos tiveram oportunidade 
de experimentar. 

A tarde foi ainda abrilhantada por momentos culturais proporcionados pelo Grupo 
de Bombos de Teivas, pelo Rancho Folclórico das Termas do Carvalhal e pelos 
cantadores ao desafio, que trouxeram ainda mais a festa a este evento já de si muito 
animado. 
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 Foram milhares aqueles que se associaram a esta iniciativa, proporcionando uma 

jornada de promoção do Concelho e de afirmação das potencialidades da gastronomia 
castrense.  
 

 
Município de Castro Daire faz balanço positivo da participação na FIT 

O Município de Castro Daire esteve presente na segunda edição da Feira Ibérica 
de Turismo (FIT), que decorreu de 30 de abril a 3 de maio de 2015 no Parque do Rio Diz 
na Guarda. 

A Câmara Municipal fez um balanço positivo da participação nesta feira, 
salientando a importância de eventos desta natureza na promoção do concelho, sendo 
mais uma oportunidade de demonstração das suas potencialidades turísticas. 

As Termas do Carvalhal tiveram um grande destaque, através da divulgação de 
alguns serviços que podem ser encontrados na estância termal, nomeadamente as suas 
indicações terapêuticas, tratamentos e ofertas, os visitantes puderam ainda experimentar, 
de forma gratuita, uma demonstração de massagem facial. 

 
Simultaneamente, foi ainda possível promover o património edificado e cultural, o 

artesanato, alojamentos e a riqueza paisagística do concelho, incidindo na divulgação dos 
diversos percursos pedestres que o Município tem para oferecer. Através da Confraria do 
Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro, foi ainda destacado o Bolo Podre de Castro 
Daire®. 
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 A Feira Internacional de Turismo contou, este ano, com a presença do Senhor 

Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho, que esteve presente no dia da Abertura da Feira, 
salientando a importância do evento na promoção e divulgação turística para a região e 
para o país. 

A Feira contou, sempre, com muitos visitantes, trazendo um impacto muito positivo 
aos participantes e a todos os agentes envolvidos neste certame, que promete criar cada 
vez mais sinergias e mais visibilidade a cada edição.  

Município de Castro Daire promove nove novos protocolos de melhoria habitacional 
de famílias carenciadas 

 
O Município de Castro Daire estabeleceu novos protocolos de auxílio na melhoria 

habitacional de famílias carenciadas. 
A assinatura destes protocolos resulta na aplicação do Programa Municipal de 

Ajuda à Melhoria Habitacional de Famílias Carenciadas, onde são analisadas 
candidaturas dos agregados familiares que não têm meios e condições de habitabilidade 
mínimas para o conforto e bem-estar do seu lar. 

 
Esta medida de apoio às famílias, com graves carências na sua habitação e sem 

meios para fazer face a essas despesas, é uma forma de ajudar aos que mais 
necessitam, num Concelho onde ainda existem algumas assimetrias sociais. 

Estes protocolos prevêem o apoio na cedência de material, e o acompanhamento 
do desenrolar dos trabalhos por parte dos técnicos da autarquia, para que as obras 
promovam efectivas melhorias habitacionais. 



 

Relatório de Gestão 2015 

21 Município de Castro Daire 
 O reforço desta medida por parte do Executivo Municipal tem vindo a minorar as 

dificuldades destas famílias, trazendo uma nova esperança a estes agregados familiares, 
criando mais justiça social e promovendo, cada vez mais, a igualdade e o bem-estar das 
famílias castrenses. 

Estes nove novos protocolos representam um investimento por parte da Autarquia 
Castrense de cerca de  40 mil euros em benefício de 9 famílias carenciadas do Concelho. 

Esta ajuda prevê o fornecimento de material para levar a cabo as obras mais 
urgentes nas habitações destes agregados familiares, sendo que nos casos de maior 
carência o município é ainda responsável pela mão de obra para executar estas obras, 
num acompanhamento permanente de cada um destes processos. 
 

Projeto Mãos dadas com a Matemática II 

 
Realizou-se no dia 28 de Maio, no Auditório do Centro Municipal de Cultura, a final 

do concurso “De Mãos dadas com a Matemática II”. Na final, participaram 48 finalistas (16 
alunos do 2º ano, 16 alunos do 3º ano e 16 alunos do 4º ano), apurados de entre 372 
alunos participantes no projeto.  

Cada finalista representou uma turma do 2º, 3º e 4º ano de todas as escolas do 
primeiro ciclo do concelho.  

No final da prova, todos os finalistas receberam um prémio de participação, o qual 
foi entregue pelos representantes da autarquia, Sr. Presidente, Fernando Carneiro, Vice 
Presidente, Eurico Moita, Vereador Dr. Rui Braguês e pelo representante do Agrupamento 
de Escolas Engº Saúl Ferreira.  
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 Os primeiros classificados foram: Rodrigo Jorge Teles do 2º ano da escola de 

Castro Daire, Gabriel Almeida Oliveira do 3º ano da escola de Mões e o Rodrigo Costa 
Almeida do 4º ano da escola de Alva. 

O Município e o Agrupamento de Escolas de Castro Daire mostraram-se muito 
satisfeitos pela forma como decorreu todo o projeto, bem como foi aceite por toda a 
comunidade educativa, criando sinergias positivas aos alunos, promovendo de forma 
saudável o trabalho escolar e a união de esforços de cada interveniente do processo de 
formação dos jovens castrenses. 

Com o projeto Mãos dadas com a Matemática, pretende-se que de uma forma 
lúdica e divertida os alunos aprendam a gostar da disciplina visto que “o cálculo mental 
torna-se evidente no dia a dia de cada um”. 
 

Município de Castro Daire comemora Dia da Criança 

 
 A Câmara Municipal de Castro Daire promoveu uma grande festa para comemorar 

o Dia Mundial da Criança no Município.  
Esta iniciativa teve lugar no Jardim Municipal da Vila de Castro Daire e contou com 

a presença de todas as Escolas do 1º ciclo e dos Jardins de Infância do concelho. 
As crianças desfrutaram de uma manhã repleta de atividades, entre as quais, insufláveis, 
pinturas faciais, modelagem de balões e animação musical. 

As crianças puderam saltar e brincar durante toda a manhã tendo o município 
oferecido o lanche da manhã e o almoço em diversos restaurantes locais, para que as 
crianças pudessem recuperar as energias dispensadas durante o tempo de diversão. 
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O Jardim Municipal contou, ainda, com a atuação do popular Cantor  Castrense 

Habbilô que fez a delícia dos mais pequenos, trazendo ainda mais animação e mais festa 
a um dia já por si inesquecível. 

A Câmara Municipal de Castro Daire, promotora do evento, esteve representada 
pelo Sr. Presidente Fernando Carneiro, pelo Vice Presidente Eurico Moita e pelo Vereador 
da Educação Dr. Rui Braguês.  

O Presidente da autarquia mostrou-se muito satisfeito com a celebração do Dia 
Mundial da Criança em Castro Daire. 
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 III Jornadas Municipais - “ Ao encontro... de Boas Práticas em Saúde”. 

No passado dia 29 de maio, decorreram as III Jornadas Municipais, sob o tema “Ao 
encontro...de Boas Práticas em Saúde”. 

 
Tratou-se de mais uma iniciativa de promoção e educação para a saúde, 

apostando o Município cada vez mais na qualidade de vida e bem estar dos munícipes. 

A escolha do tema baseou-se na necessidade de promover a partilha com outras 
realidades e projetos no âmbito da saúde comunitária, visando a promoção de uma prática 
mais proficiente, de modo a serem prestados cuidados de saúde primários com maior 
qualidade e mais alargados na sua área de intervenção, tendo como base fundamental a 
promoção e educação para a saúde, bem como a prevenção da doença. Para tal, 
estiveram presentes ilustres convidados e palestrantes, destacando, as intervenções do 
Município do Seixal e de Alfândega da Fé que, através dos projetos desenvolvidos na 
área da saúde e da sua vasta experiência, enriqueceram estas Jornadas. De realçar 
ainda, as intervenções da Profª. Doutora Cláudia Chaves, docente da Escola Superior de 
Saúde de Viseu, bem como da Sra. Enfermeira Maria Albernaz, coordenadora da UCC ( 
Unidade de Cuidados na Comunidade) de Viseu. 

Esta iniciativa de promoção de boas práticas em saúde foi promovida pelo 
Município de Castro Daire em estreita colaboração com a UCC ( Unidade de Cuidados na 
Comunidade) de Castro Daire. 
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 Entre os presentes encontravam-se instituições locais públicas e privadas, 

profissionais de saúde e demais interessados. 

Na continuidade das III Jornadas Municipais foi realizada no mesmo dia, pelas 21H 
no parque urbano, uma aula de Zumba visando a importância do exercício físico na 
promoção da saúde. 

Festas do Concelho com milhares de pessoas em Castro Daire 

 
A Câmara Municipal de Castro Daire organizou as Festas do Concelho, que 

decorreram de 26 a 29 de junho de 2015. 
Na edição deste ano contou com a participação de milhares de pessoas nas 

diversas iniciativas levadas a cabo durante os quatro dias de realização destas Festas 
Populares em Honra de S. Pedro.O destaque deste ano foi a recriação da Rota da Ultima 
Rota da Transumância realizada em Castro Daire. Esta Rota da Transumância trouxe até 
às ruas da Vila de Castro Daire muitas centenas de espetadores que quiseram vivenciar e 
assistir à passagem do Rebanho, composto por mais de 600 Ovelhas, rebanho esse que 
percorreu um dos trajetos do percurso da Transumância, desde a Aldeia de Ribolhos até 
ao Parque das Carvalhas na Vila de Castro Daire. 

Com a participação e interação do público, foram muitos aqueles que puderam 
acompanhar o rebanho, que ficaram a conhecer melhor as tradições e costumes dos 
pastores e que viveram este atividade como uma prova da cultura local. 
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 Outro ponto alto destas Festas do Concelho foi as Marchas Populares de S. Pedro, 

que desfilaram na noite de domingo, dia 28 de junho. Perante milhares de pessoas foram 
10 as marchas participantes deste ano, enchendo de festa, de brilho e de animação o 
percurso de atuação, perante o regozijo e satisfação dos presentes. 

 
As Festas do Concelho contaram, ainda, com um cartaz cultural bem diversificado 

e preenchido, trazendo até ao Parque Urbano da Vila de Castro Daire, local de realização 
destas Festas, muito publico que aderiu em massa a este evento, criando uma dinâmica 
de animação e diversão que contagiou a Vila de Castro Daire por estes dias. 

 
Recriação da Ultima Rota da Transumância atrai várias centenas de 

pessoas a Castro Daire 
 

A Câmara Municipal de Castro Daire recriou a Ultima Rota da Transumância 
realizada no Concelho. Esta iniciativa realizou-se integrada nas Festas do Concelho , no 
passado dia 27 de junho, e trouxe até á Vila de Castro Daire milhares de pessoas que 
quiseram vir assistir e participar nesta iniciativa. 

O rebanho, que se deslocou da Aldeia de Ribolhos até ao Largo das Carvalhas na 
Vila de Castro Daire, seguiu a rota original e contou com a presença de mais de 600 
cabeças de gado e muitas dezenas de populares que se quiseram associar aos pastores 
e seguir o rebanho durante o percurso. 
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A Vila de Castro Daire recebeu em Festa a chegada do rebanho, sendo várias 

centenas de espetadores que um pouco por todas as Ruas de passagem do gado se 
agruparam para aplaudir a passagem do mesmo e dar um colorido ainda maior a esta 
iniciativa. 

 
Perante muitos aplausos, muitas fotografias e muito entusiasmo foi sendo possível 

dar a conhecer uma das tradições que fazem parte da cultura deste território e das suas 
gentes, numa envolvência que permitiu aos presentes serem não só espetadores mas 
também interagir com a iniciativa, contactando com pastores, com o próprio rebanho e 
com os cães que o acompanhavam, num cenário histórico mas também atual e próprio de 
quem ainda faz da pastorícia o seu meio de subsistência. 
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 Esta iniciativa contou ainda com a participação de pastores que foram 

protagonistas desta mesma rota da Transumância e que puderam relatar as experiências 
e as histórias que marcaram o seu percurso de vida. 

Perante uma participação tão grande de público no evento e perante as muitas 
solicitações de visitantes de várias zonas do país e até do estrangeiro, espera-se que este 
seja o primeiro episódio de uma longa história da recriação da Ultima Rota da 
Trnsumância do Concelho de Castro Daire. 
 

Mostra Castro Daire 2015 arranca com muito público  

  
A Mostra Castro Daire 2015, Feira de Actividades Económicas e Culturais do 

Concelho, decorreu do dia 12 ao dia 16 de Agosto de 2015, com várias centenas de 
visitantes que visitaram o Parque Urbano de Castro Daire. 
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Esta Mostra Castro Daire, vai já na sua XII Edição e continua a ser uma montra 

daquilo que de melhor o Concelho tem para oferecer, quer ao nível da indústria, do 
comércio, serviços e da própria cultura do Concelho. 

O Certame deste ano foi inaugurado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire, Fernando Carneiro, acompanhado pelos convidados que visitaram os 
cerca de 48 Stands presentes nesta Mostra Castro Daire 2015, ao som das concertinas e 
cantadores ao desafio. 

Este certame ficou marcado pelo muito público que se associou a esta Mostra e 
que tiveram oportunidade de assistir ao cartaz oferecido e às representações presentes 
nesta Mostra Castro Daire. 

A Mostra Castro Daire continua a ser um evento de projeção do Concelho e de 
afirmação da identidade cultural e empresarial da região, onde são expostas e 
potenciadas alguns dos maiores destaques do Concelho. 
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Imagem Peregrina de N. Sra. De Fátima visita paróquia de Castro Daire 

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que percorreu o país, esteve 
na paróquia de Castro Daire no dia 5 de Agosto de 2015. 

Recebida junto ao Centro Municipal de Cultura de Castro Daire foram várias 
dezenas de populares que quiseram saudar a imagem de Nossa Senhora de Fátima e 
rezar neste momento solene para o povo Castrense. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, o 
Senhor Vice-Presidente, Eurico Moita, e os Senhores Vereadores Rui Bragues e Leonel 
Ferreira também quiseram presenciar e tomar parte deste momento espiritual e cultural 
assinalável para os Castrenses . 

A imagem de Nossa Senhora de Fátima seguiu em procissão para a Capela de 
Nossa Senhora da Soledade no Parque do Calvário onde decorreram as cerimónias 
religiosas previstas. 

Assinale-se a grande adesão dos Castrenses a esta Visita da Imagem da Senhora 
de Fátima, numa demonstração de fé e de respeito que sempre caracterizou o povo de 
Castro Daire. 
 

Castro Daire celebrou o seu DIA SÉNIOR 
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 O Município de Castro Daire promoveu a comemoração do seu Dia Sénior. A 

realização deste convívio decorreu no dia 4 de julho e participaram cerca de dois mil 
castrenses com mais de 60 anos. 

O convívio deste ano realizou-se no Santuário de Santa Luzia, em Viana do 
Castelo, onde num ambiente de grande confraternização, muita alegria e festa se 
reuniram os participantes oriundos de todas as freguesias do Concelho. 

Este dia de festa iniciou-se com a celebração da Eucaristia, numa missa campal 
que contou com a participação do Reitor do Santuário de Santa Luzia, seguindo-se o 
almoço convívio no magnífico parque adjacente ao santuário. 

Durante a tarde atuou o Grupo Musical dos Amigos da Farra de Moledo - Castro 
Daire, que proporcionou um grande arraial, onde mais velhos e mais novos fizeram o 
gosto ao pé até as 17:00h. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Sr. Fernando Carneiro, 

agradeceu o carinho que os Castrenses lhe demonstraram durante o passeio e evidenciou 
a importância da realização deste dia. O Senhor Presidente da Câmara afirmou que este 
Dia Sénior é uma oportunidade única para que muitos destas pessoas mais idosas 
tenham um dia diferente, sempre com o espírito de convívio e partilha que caracterizam o 
povo castrense. 

Depois de um dia de muita festa, alegria e animação, o regresso dos 42 autocarros 
que transportaram os participantes foi feito em segurança e comodidade.  

A Câmara Municipal de Castro Daire, agradece a todos os que contribuíram para 
que este passeio fosse um sucesso para a vida dos seniores castrense. 
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Câmara de Castro Daire quer reduzir IMI às Famílias Castrenses 

 
Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Castro Daire, realizada no passado 

dia 27 de agosto de 2015, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, 
Fernando Carneiro, apresentou a proposta que visa reduzir a taxa do IMI (Imposto 
Municipal sobre Imóveis) que incida sobre o imóvel destinado à habitação própria 
permanente coincidente com o domicilio fiscal de proprietário residente no Concelho de 
Castro Daire.  

Esta redução da taxa do IMI é calculada em função do número de dependentes: 
1 Dependente, redução de taxa até 10%. 
2 Dependente, redução de taxa até 15%. 
3 ou mais dependentes, redução de taxa até 20%.  

O Sr. Presidente propôs que a redução das taxas mencionadas anteriormente 
fossem aplicadas no seu máximo. 

 Após analisada e discutida a proposta do autarca, o Órgão Executivo, deliberou 
por unanimidade: 

Aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente e enviá-la para a próxima 
Assembleia Municipal, que se realizará no próximo dia 28 de setembro, para análise, 
discussão e aprovação da mesma. 

 Fernando Carneiro, afirmou que esta redução da taxa do IMI vai aliviar as famílias 
Castrenses, pois relembra que conhece como ninguém as suas dificuldades e 
prontamente levou à reunião de câmara esta possibilidade de as ajudar. 
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 Festa das Colheitas em Castro Daire com milhares de visitantes  

 A Festa das Colheitas do Concelho de Castro Daire, que decorreu de 18 a 20 de 
setembro, recebeu milhares de visitantes.  

Com um programa diversificado e apelativo o recinto do parque Urbano, local de 
realização desta Festa das Colheitas, foi ponto de encontro juntado musica, espectáculos, 
gastronomia, cultura e muita animação sempre num clima de festa e interecção entre 
participantes e público. 
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 Pelo palco passaram Artistas como Micael Carreira; Marotos Minhotos, Banda 

Red, entre outros, nunca esquecendo o folclore e os cantares ao desafio que são marcas 
do panorama cultural e musical do Concelho.  

No domingo, último dia do certame, o dia foi dedicado aos agricultores e criadores 
de gado bovino de raça arouquesa. A manha foi marcada pelo Concurso Nacional de 
Bovinos de raça arouquesa. Participaram neste concurso centenas de animais desta raça 
característica da região, sendo, segundo os responsáveis da ANCRA – Associação 
Nacional de Criadores de Raça Arouquesa, o maior e mais participado Concurso desta 
raça que se realizou nesta região. 

 
Durante a tarde a Festa das Colheitas foi abrilhantada pelo já habitual desfile de 

carros de Vacas pelas Ruas da Vila de Castro Daire. Este ano  o desfile contou ainda com 
mais espetadores que um pouco por todas as ruas por onde desfilaram os carros de 
vacas, na sua maioria carregados com os produtos das colheitas locais. 
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 Foram milhares aqueles que se associaram ao evento, numa dinâmica cultural e 

festiva com enorme significado não só para quem participa nesta festa, mas também para 
todos aqueles que celebram as tradições e assistem a esta manifestação da identidade 
local que sempre caracterizou esta região. 

Esta participação massiva dos agricultores e Criadores de Gado de Raça 
Arouquesa na Festa das Colheitas é o reflexo da importância que estes setores têm na 
economia do Concelho de Castro Daire, sendo impulsionada pelos apoios que este 
executivo municipal tem dado aos criadores desta raça de Bovinos. 

A Festa das Colheitas caracteriza-se por um envolvimento da comunidade local 
bem acentuado, cativando também cada vez mais visitantes, afirmando-se como uma 
referência cada vez maior no panorama cultural e festivo da região. 

O município de Castro Daire, entidade organizadora desta Festa das Colheitas, fez 
um balanço muito positivo deste evento, prometendo continuar o trabalho de um 
envolvimento cada vez maior da comunidade local neste certame, criando sinergias e 
parcerias que continuem a fazer crescer a Festa das Colheitas do Concelho de Castro 
Daire.  
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 Pulseira de prevenção rodoviária distribuída a alunos de Castro Daire 

 
Os alunos do 1º Ciclo da Escola de Castro Daire foram os primeiros a receber a 

Pulseira “Peão Visível”, uma pulseira de prevenção rodoviária que será distribuída a todos 
os alunos das Escolas do 1º Clico do Concelho. 

Nesta cerimónia de entrega desta Pulseira de Prevenção Rodoviária, que decorreu 
na Escola Primária de Castro Daire, estiveram presentes o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, o Senhor Vereador e Presidente da CPCJ,  
Rui Braguês, com outros membros da Comissão de proteção de Crianças e Jovens de 
Castro Daire, o Capitão Ferreira da GNR de Viseu, entre outros elementos da GNR, e 
ainda o Eng.º Saul Ferreira, em representação do Agrupamento de Escolas de Castro 
Daire. 

Esta campanha, levada a cabo pela Secção de Programas Especiais da GNR, com 
o apoio da Câmara Municipal e CPCJ de Castro Daire, pretende ser um meio de 
promoção da segurança dos peões, nomeadamente das crianças e jovens em idade 
escolar. 

Esta Pulseira é feita em material refletor e pretende facultar a visibilidade aos 
condutores quer no período nocturno, quer em período diurno. Esta Pulseira poderá ser 
usada no braço direito, uma vez que os peões circulam pelo lado esquerdo da via e assim 
serão mais facilmente reconhecidos pelos condutores automóveis. 

Esta Pulseira vai ser distribuída, de forma gratuita, a todos os alunos do 1º ciclo, 
estando previstos nos próximos dias a visita às restantes escolas do 1º Ciclo um pouco 
por todo o Concelho. 

Nesta entrega foram ainda dados alguns conselhos ás crianças, bem como alguns 
cuidados a ter quando circulam na via pública, alertando-os para os perigos que podem 
correr no caso de não seguirem as regras de segurança. 
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Juntamente com a pulseira foi dado, ainda, a cada criança uma carta informativa 

para os pais e encarregados de educação, onde é explicado a importância da medida, 
bem como a importância da segurança rodoviária, apostando na prevenção e na 
envolvência dos agentes como forma de contribuir para uma maior consciência do perigo 
evitando situações potencialmente perigosas sempre com a meta maior de evitar a 
sinistralidade. 

Pai Natal em Castro Daire 
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 A Oficina do Pai Natal, presente no Jardim Municipal de Castro Daire, foi uma das 

atrações do NATAL DESTE Ano em Castro Daire. 
Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Castro Daire, decorreeu de 18  

até final do mês de dezembro com um programa vasto e preenchido, especialmente 
dedicado aos mais pequenos, que poderam encontrar muitas surpresas, festa e 
animação. 

Durante estas duas semanas o Jardim Municipal foi  o palco da Oficina do Pai 
Natal, onde as crianças além da habitual foto com o Pai Natal poderam participar em 
brincadeiras, ateliers e workshops num espírito natalício onde há lugar para o sonho e a 
diversão constantes. 

O comboio de Natal, também presente no Local, foi outra das atracções destes 
dias, levando os mais pequenos numa viagem pelas ruas da vila de Castro Daire, 
acompanhadas pelo Pai Natal e outras personagens natalícias. 

A música a dança e as doçuras para os mais pequenos foram também uma 
constante da Oficina que pretendeu ser ponto de paragem obrigatória para quem gosta do 
Natal e do espírito que este transporta.  
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 2.1 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 
Serviço Municipal de Proteção Civil – Gabinete Técnico Florestal 
 

Durante o ano de 2015 este Serviço efetuou as seguintes ações: 
Promoção de campanhas de informação dirigidas à população em geral, sobre: 

“Incêndios Florestais - Prevenção e Autoproteção”, “Frio Intenso - Autoproteção”,  
“Incêndios em Casa – Prevenção, Autoproteção”,  “Incêndios Florestais – Autoproteção”, 
“Ondas de Calor” – Autoproteção” e “Acidentes nos Transportes de mercadorias perigosas 
– Como atuar?” 

 

 
 
Realização de ações de 
sensibilização no âmbito da proteção 
civil e da defesa da floresta contra 
incêndios nas escolas.   
 

 
Divulgação de comunicados técnicos operacionais enviados pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil pelos agentes, organismos e entidades de apoio de proteção 
civil. 

Apoio Técnico ao Conselho Cinegético Municipal, ao Conselho Municipal de 
Segurança e às Comissões Municipais de Proteção Civil e de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. 

Apoio técnico nas situações de incêndio florestal ocorridas na área do Município e 
participação nas ações de planeamento de proteção civil.  

Levantamento GPS das áreas ardidas resultantes dos incêndios ocorridos durante o 
ano de 2015. 

A Câmara Municipal de Castro Daire promoveu, de 16 a 20 de março de 2015, a X 
Semana Florestal de Castro Daire, onde se realizaram varias ações, com o objetivo de 
sensibilizar a comunidade escolar e a população em geral para a defesa da floresta e 
destacar o seu interesse económico para a região.  
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Na Abertura da Semana Florestal 
realizou-se o espetáculo músico-
teatral “Missão Terra: Salvem a 
Floresta, no dia 16 março, dirigido aos 
alunos do primeiro ciclo, e no dia 17 
março, dirigido aos alunos do pré 
escolar do agrupamento de escolas 
de Castro Daire, onde se fez uma 
abordagem à floresta enquanto 
ecossistema natural e habitat de 
inúmeros seres vivos, demonstrando 
a importância da sua preservação para manter a biodiversidade e o equilíbrio do nosso 
Planeta. 
 

De forma a demonstrar a 
importância da preservação e 
manutenção das galerias ripicolas, 
realizou-se no dia 18 de março, em 
parceria com a Quercus, a 
plantação de espécies ripicolas nas 
margens do Rio Paiva. Esta acção 
foi efectivada com a participação 
dos alunos do agrupamento de 
escolas de Castro Daire. 

 No dia 19 de Março, teve lugar uma reunião da Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios com a 
aprovação do Plano Operacional 
Municiapl para 2015, o qual estabelece a 
estratégia de prevenção e combate aos 
incêndios florestais para o corrente ano e 
define os meios humanos, técnicos e 
materiais que serão utilizados nas 
operações de vigilância e detecção, 1ª 
intervenção, combate, rescaldo, vigilância 
e pós-rescaldo, bem como a sua 
coordenação no teatro de operações. 



 

Relatório de Gestão 2015 

41 Município de Castro Daire 
  

 

O encerramento da Semana 
Florestal de Castro Daire, ocorreu 
no dia 20 de Março, com o X 
Seminário “Floresta Sem Fronteiras 
no Montemuro e Paiva”. Neste 
Seminário foram abordados temas 
relacionados com o novo PDR 
2014 – 2020, com uma abordagem 
aos apoios definidos no Programa 
Desenvolvimento Rural para a 

floresta, agricultura, apicultura e turismo. 
Promoção do cumprimento do estabelecido no Decreto - Lei 124/2006 de 28 de junho, na 
sua atual redação dada pelo Decreto - Lei 17/2009 de 14 de janeiro, relativamente às 
competências do município no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. 
Acompanhamento das politicas de fomento florestal e prestação de informação no âmbito 
dos instrumentos de apoio à floresta. 
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 2.2 ESTABELECIMENTO TERMAL 

 
As Termas do Carvalhal iniciaram a época termal no dia 16 de março, procurando 

dinamizar toda a sua atividade, de modo a ir de encontro com a necessidade dos diversos 
públicos que nos procuram. 

Apostaram no lançamento de várias campanhas, participação em feiras no sentido 
de dar a conhecer os benefícios da nossa água termal tanto na cura de doenças, como na 
prevenção e no bem-estar. 
 
Exposições e Feiras 
Bolsa de Turismo de Lisboa – considerada a nível nacional como a feira mais 
importante do turismo, decorreu de 25 de Fevereiro a 1 de Março na FIL de Lisboa e 
contou com 70.500 visitantes. A participação na feira permitiu divulgar e promover as 
técnicas termais realizadas nas termas através da demonstração de massagens, bem 
como promover o destino turístico “Castro Daire”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIT Guarda – realizou-se de 30 de abril a 3 de Maio e contou com cerca de 30.000 
visitantes e permitiu promover a região e as suas potencialidades junto do público 
nacional e espanhol, pois a proximidade geográfica com a Espanha trouxe até nós um 
número interessante de visitantes espanhóis. 
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XI Mostra Castro Daire – realizou-se de 12 a 16 de Agosto, onde as Termas estiveram 
presentes e onde todos os visitantes podiam experimentar técnicas utilizadas no 
estabelecimento termal, nomeadamente na área das massagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campanhas 

As campanhas são uma forma de dinamizar o fluxo de clientes nas termas. 
Pretendemos criar programas específicos com preços mais atrativos de forma a incentivar 
a compra.  

Em 2015 foram disponibilizadas diversas campanhas associadas a datas festivas e 
períodos do ano considerados relevantes, no sentido de incentivar a comprar aos que já 
são clientes e com intuito captar novos clientes. 
 
Clientes 
 

A época termal de 2015 encerrou com 2038 termalistas, onde se registou um 
ligeiro aumento de 1,39% face ao ano anterior. 

Começa-se a verificar um ligeiro aumento na procura, procura esta ainda muito 
tímida, mas já a dar os primeiros sinais. A quantidade e o tempo de tratamentos ainda 
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 continuam reduzidas, mas começamos a receber mais clientes novos que procuram 

experimentar termas e o que elas têm para oferecer.  
 

 
Evolução mensal do nº de termalistas 
 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
2015 0 0 83 120 147 290 224 561 269 226 118 0 
2014 0 0 0 112 161 212 201 519 349 297 110 49 

Tx. Cresc. 0 0 83 -0,07 -0,08 0,36 0,11 0,08 -0,22 -0,23 0,07 -1 

 
 
 
Origem dos clientes 

Fazendo uma análise breve do gráfico podemos concluir que a maioria dos clientes 
das Termas do Carvalhal são oriundos dos distritos de Viseu, Lisboa e Aveiro. 
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FREQUÊNCIA ANUAL POR DISTRITO
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Tratamentos 

As Termas do Carvalhal disponibilizam um leque variado de tratamentos. Podemos 
dividir os tratamentos por três áreas: 
 
 - tratamentos de balneoterapia 
 - tratamentos de fisioterapia 
 - tratamentos de ORL 
 

Fazendo uma breve análise do mapa resumo das quantidades de tratamentos 
vendidos podemos verificar que os tratamentos mais vendidos são: massagem vichy, 
nebulização e hidromassagem computorizada. 
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 Município de Castro Daire 

NIF: 506716210 
MAPA RESUMO DE QUANTIDADES DE TRATAMENTOS/ACESSÓRIOS VENDIDOS 

Estabelecimento Termal 
Termas do Carvalhal 

ÉPOCA TERMAL DE 2013 

TRATAMENTOS VENDIDOS 
Nº Designação 

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 
TRATAMENTOS DE BALNEOTERAPIA 
1 Imersão Geral Simples - - 129 43 15 209 98 216 94 196 51 - 922 
2 Hidromassagem - - 93 200 543 1012 506 1250 622 925 203 - 5291 
3 Hidromassagem Computorizada - - 100 332 359 847 504 1286 918 1051 201 - 5498 
4 Vapor aos Membros - - 14 49 161 314 125 212 166 269 86 - 1382 
5 Vapor à Coluna - - 73 165 371 891 300 834 519 819 183 - 4082 
6 Duche de Agulheta/Jato - - 13 15 70 36 78 77 24 92 32 - 424 
7 Duche Subaquático - - 21 - 51 156 14 103 25 48 - - 397 
8 Enteroclise - - - 11 9 10 - 41 24 6 4 - 105 
9 Duche Massagem Vichy - - 166 285 570 1238 615 1491 890 1213 226 - 6528 

TRATAMENTOS DE O.R.L. 
10 Irrigação Nasal - - 230 351 444 1009 431 1041 781 1166 178 - 5401 
11 Aerosol - - 73 168 207 504 200 409 316 483 35 - 2322 
12 Nebulização - - 258 393 500 1237 564 1189 905 1394 193 - 6375 
TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA 
13 Diatermia - - 11 55 144 291 110 254 216 421 53 - 1544 
14 Massagem Geral - - 79 192 347 466 302 993 460 435 140 - 335 
15 Massagem Local - - 43 28 14 74 63 98 92 114 43 - 526 
16 Massagem Parcial (facial) - - 93 121 262 464 366 845 391 595 57 - 3101 
ACESSÓRIOS DIVERSOS 
17 Ponteira de Irrigação Nasal - - 3 1 - 1 2 4 3 7 - - 20 
18 Máscara Aerosol/Nebulização - - - 1 2 - 5 8 1 5 1 - 23 
19 Sonda descartável - - - 11 9 10 - 41 21 8 11 - 92 
20 Copo graduado - - 1 1 - 6 2 9 5 3 1 - 28 
21 Kit completo ORL - - 1 2 1 5 7 9 4 5 3 - 37 
22 Kit s/tubo ORL - - 1 4 5 13 7 15 11 8 1 - 65 
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Receita 
 

As Termas do Carvalhal na época termal de 2015 faturaram 255.937,32€ em que 
251.687,97€ são referentes às vendas no termalismo clássico, acessórios termais, 
programas de bem-estar e produtos de merchandising das Termas do Carvalhal e 
4.249,35€ são referentes ao bar. 

Os meses em que se registou maior faturação foram os meses de Agosto e 
Setembro. 

As receitas provenientes dos tratamentos (termalismo clássico e bem-estar), 
acessórios e merchandising representam 98,34%da receita total, e o bar 1,66% da receita 
total. 
 
 
 
 
 
 

23 Kit s/oliva ORL - - - 1 1 7 - - - - - - 9 
24 Tubo Aerosol - - 1 - 4 2 1 3 3 2 - - 16 
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Termalismo clássico Bem-Estar Produtos Termas 
do Carvalhal    

 
 

Cura Termal Acessórios 
Termais Total c/IVA Total c/IVA TOTAL BAR TOTAL 

Março 5.122,81€ 22,70€ 381,70€ 7,20€ 5.534,41€ 0,00€ 5.534,41€ 
Abril 9.612,16€ 104,70€ 1.398,39€ 543,60€ 11.658,85€ 0,00€ 11.658,85€ 
Maio 20.875,36€ 160,60€ 1.275,67€ 264,90€ 22.576,53€ 446,75€ 23.023,28€ 

Junho 27.481,46€ 381,30€ 718,40€ 455,40€ 29.036,56€ 550,65€ 29.587,21€ 
Julho 27.459,51€ 215,50€ 270,90€ 2.889,37€ 30.835,28€ 543,60€ 31.378,88€ 

Agosto 42.057,23€ 488,70€ 7.641,48€ 1.102,19€ 51.289,60€ 1.011,40€ 52.301,00€ 
Setembro 45.886,77€ 292,70€ 791,38€ 480,76€ 47.451,61€ 812,80€ 48.264,41€ 
Outubro 40.553,62€ 252,90€ 649,90€ 226,98€ 41.683,40€ 455,45€ 42.138,85€ 

Novembro 10.293,09€ 67,30€ 1.025,49€ 235,85€ 11.621,73€ 428,70€ 12.050,43€ 
TOTAL 229.342,01€ 1.986,40€ 14.153,31€ 6.206,25€ 251.687,97€ 4.249,35€ 255.937,32€ 
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 Animação Termal 

A animação termal pretende proporcionar momentos de entretenimento a todos os 
termalistas que frequentam o estabelecimento termal, bem como a todos os residentes e 
não residentes das Termas do Carvalhal. 

Os espetáculos decorrem ao final da tarde de domingo, no parque das merendas 
das Termas do Carvalhal e pretendem divulgar a cultura e tradições do concelho. 

Este ano a animação termal também foi pensada para os mais novos se divertirem 
enquanto os adultos usufruíam dos espetáculos musicais através de atividades como 
pinturas faciais, modelagens de balões e com brincadeiras nos insufláveis. 
 
O calendário de animação termal de 2015 foi composto pelos seguintes espetáculos: 

Julho 
 Rancho Folclórico das Termas do Carvalhal 

c/animação infantil: insufláveis, pinturas faciais e modelagem de 
balões 

 Teatro Montemuro “Caídos do Céu” 
 Rancho Folclórico “ Alegria do Montemuro” Picão 

c/animação infantil: insufláveis, pinturas faciais  
 

Agosto 
 Estudantina Universitária de Viseu 

c/animação infantil: insufláveis, pinturas faciais e modelagem de 
balões 

 Rancho Folclórico da Granja 
 Rancho Folclórico “Flores d’Aldeia” – Mosteiro 

c/animação infantil: insufláveis, pinturas faciais 
 Cordas do Paivó 
 

 
 
 
 
Conclusão 
 

A época termal de 2015 terminou com um ligeiro aumento na afluência de 
termalistas face ao ano anterior. Foi um aumento tímido, de 1,39%, mas que mostra 
pequenos sinais de crescimento. 

As Termas têm apostado na cativação de públicos mais novos, criando uma oferta 
variada e apelativa na área do bem-estar. A dinamização do setor do bem-estar permite a 
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 oferta de novas experiências associadas à água termal que têm vindo a despertar 

curiosidade nos públicos mais novos. 
No ranking termal as Termas do Carvalhal conseguiram pelo segundo ano 

consecutivo subir mais uma posição, encontrando-se atualmente em 13º lugar. 
Nesta época reforçou-se a oferta na área do merchandising com a disponibilização de mel 
e seus derivados, adquiridos à Associação de Produtores Florestais de Montemuro e 
Paiva com intuito de dinamizar a oferta e ao mesmo tempo promover produtos regionais 
do concelho. 

As Termas do Carvalhal procuram e vão continuar a procurar dinamizar a sua 
atividade através da participação em feiras do setor, criação de novos 
produtos/programas, campanhas promocionais, realização de protocolos com instituições, 
aquisição/remodelação de novos equipamentos termais. 

As Termas do Carvalhal apostaram e vão apostar no produto “saúde pelas águas” 
integradas num concelho que vive a natureza e que tem um produto rico em experiências 
para oferecer a todos os seus visitantes. 
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 2.3 DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

 
A DOMA-Divisão de Obras Municipais e Ambiente na prossecução dos objectivos 

traçados e em cumprimento da missão que lhe está confiada pelo Executivo e pelo 
Presidente da Câmara planeou, desenvolveu e executou as acções que foram 
necessárias ao cumprimento do Plano superiormente aprovado para 2015 envolvendo 
todos os recursos humanos e materiais disponíveis e procedendo sempre que tal se 
justificou à contratação externa de serviços e equipamentos quando tal se revelou 
absolutamente imprescindível. 

 

 
Enumera-se de seguida o resumo das principais intervenções nas diversas áreas 

de actuação: 
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 Planeamento estratégico e fundos comunitários 

A DOMA continuou em 2015 a proceder à conclusão física e financeira das obras 
comparticipadas pelo FEDER e Fundo de Coesão contribuindo para o aumento da taxa de 
execução financeira do Quadro Comunitário em geral e em particular do PO CENTRO e 
POVT. 

 
Planeou atempadamente os investimentos para aproveitar os fundos comunitários 

disponíveis em sede de “overbooking” tendo obtido a aprovação de duas candidaturas ao 
PO CENTRO e outra ao POSEUR – ETAR de Castro Daire que significa o maior 
investimento se sempre do Município. 

 Foi igualmente garantido o financiamento à eficiência energética conjuntamente 
com os demais municípios que integram a CIMVDL para diminuir o consumo de energia 
da iluminação pública. 

Colaborou na preparação do Portugal 2020 na apresentação de fichas de 
investimento e no planeamento dentro das possibilidades apresentadas nos respectivos 
eixos. 
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 Manutenção de Edifícios, Equipamentos e Espaços verdes 

 
Foram assegurados dentro das possibilidades materiais a manutenção dos 

edifícios públicos, escolas e edifício termal com intervenções físicas de maior ou menor 
relevo procurando colmatar as maiores necessidades. Fez-se um esforço para renovar a 
frota automóvel e o parque de máquinas efectuando grandes reparações e foram abertos 
procedimentos para aquisição de viaturas e equipamentos. Os espaços verdes da área do 
município, nomeadamente a sede e a estância termal, mereceram especial cuidado. 
 
 
Manutenção da rede viária, infra-estruturas de águas domésticas, águas residuais e 
RSU e Limpeza Urbana 
 

Foram asseguradas a manutenção geral das infra-estruturas rodoviárias com a 
construção/manutenção de muros de suporte e pavimentações em calçada a cubos bem 
como reparações em betuminoso. Foi assegurada a limpeza de bermas e 
valetas,aquedutos e reparação de obras de arte corrente com recursos humanos e 
equipamentos afectos à DOMA, tendo-se recorrido pontualmente à contratação externa 
sempre que se julgou necessário. Foram assegurados o funcionamento das redes de 
abastecimento de água potável e das redes de águas residuais bem como o 
funcionamento das ETARs. Os resultados foram positivos no que respeita à qualidade da 
água que fornecemos (97%) e houve um aumento de 9% na melhoria dos resultados no 
que respeita às águas residuais. 

No que respeita aos RSU aumentou-se a taxa de recolha em 5% e a 
desinfecção/limpeza dos contentores em 3,5%, acompanhado de um aumento do número 
de contentores de recolha em 3%. Assegurada foi também a limpeza urbana com um 
cuidado especial para a sede do município e a estância termal. 
 
 
Infra-estruturas eléctricas de apoio à instalação de empresas, iluminação pública e 
iluminação decorativa 
 

Foram planeados mais quatro Pts e respectivas linhas de média tensão para 
apoiar a instalação de empresas instaladas e da possibilidade para se instalarem mais, 
nomeadamente nas pedreiras da Cela que aguardam aprovação do Ministério de 
Economia. Foram efectuados esforços no sentido de resolver os problemas pendentes 
com a EDP no sentido de proceder à ligação de infraestruturas construídas e ainda não 
ligadas à rede da iluminação pública e/ou decorativa. Nos casos dos investimentos da 
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 responsabilidade da Câmara Municipal mudou-se o paradigma da iluminação passando a 

usar-se a tecnologia led como ponto de partida. 
 
 
Coordenação, Segurança e Higiene no Trabalho 
 

Foi assegurado a todos os trabalhadores do município a segurança e higiene no 
trabalho, nos termos da legislação em vigor, bem como os serviços de medicina no 
trabalho. Foram asseguradas a coordenação de segurança das obras por empreitada, 
administração directa e os serviços de produção própria, designadamente na pedreira, 
oficinas, serralharias e carpintaria. 
 
Protocolos de Ajuda Financeira e Delegação de Competencias 

Foi assegurada a tramitação processual relativa aos protocolos com as 
Freguesias, Associações e Fábricas da Igreja, nomeadamente a verificação das obras 
executadas e a conformidade com o volume financeiro aplicado, pedido e concedido. 
 
Apoio à Melhoria Habitacional 

Foi assegurada a tramitação processual relativos ao apoio à melhoria habitacional 
dos munícipes requerentes, nomeadamente a verificação das obras executadas e a 
conformidade com o volume financeiro aplicado, pedido e concedido. 
 
Relações Institucionais com as Juntas de Freguesia 

A DOMA procurou estar atenta e disponível para apoiar tecnicamente os eleitos 
locais, nas mais variadas formas, nomeadamente na elaboração de projectos, 
levantamentos topográficos, lançamento de obras, sugestões, soluções e demais 
satisfação das questões colocadas. 
 
Execução de Obras Municipais por Administração Directa 

Foi assegurada a tramitação processual tendente à execução de obras por 
administração directa, nomeadamente muros de suporte e vedação, pavimentações e 
reparações, prolongamentos de redes de águas residuais, pluviais e domésticas, 
planeando, projectando e adquirindo os materiais necessários e acompanhando de 
perto a sua execução. 
 
 
Execução de Obras Municipais por Empreitada 

Foi assegurada a tramitação processual tendente à execução de obras por 
empreitada, nas mais variadas especialidades de forma a cobrir as necessidades 
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 prementes, destacando-se os investimentos na rede viária, no ambiente, equipamentos, 

espaços verdes e requalificação urbana, adquirindo terrenos, planeando e projectando em 
linha as possibilidades de financiamento comunitária de forma a maximizar o 
aproveitamento dos fundos disponíveis, elaborando projectos, cadernos de encargos e 
programas de concurso e procedendo à sua execução por concurso público ou ajuste 
directo, submissão a visto do Tribunal de Contas e remessa de respostas ao Tribunal de 
Contas e entidades financiadoras, bem como diversas respostas a várias instituições em 
resultados de acções de auditoria externa normais, sorteio ou denuncia. 

 Acompanhou-se também os processos de natureza administrativa, cível ou 
criminal que correm os seus termos nos tribunais competentes. De realçar que dos 80 
procedimentos concursais efectuados, cuja média é de  1,45 por semana, a generalidade 
dos projectos foram executados pela DOMA. 
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 2.4 DPUOT 

 
Área Técnica 
 Emissão de informações relacionadas com processos de obras, 

licenciamentos, comunicações prévias, compropriedades, pedidos de informação prévia, 
destaques, autorização de utilização, pareceres técnicos, certidões, propriedades 
horizontais, comunicação de obras isentas de controle prévio, edifícios em ruínas e 
demais, emissão de guias para liquidação de taxas, atendimento dos munícipes/utentes e 
expediente diário entrado na Câmara Municipal; 

 Atendimento aos Munícipes / Utentes; 
 Continuação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, com o 

envio da proposta de ordenamento e de regulamento para discussão na terceira reunião 
da Comissão de Acompanhamento a realizar em 18-02-2014; 

 Continuação da implementação do projeto SIG intermunicipal da CIM Dão 
Lafões, com acesso à tecnologia open source; 

 Participação na equipa de implementação do programa MyNet com a 
definição dos requerimentos, elementos instrutórios e taxas dos procedimentos na área de 
urbanismo (RJUE); 

 Implementação do MyDoc; 
 Realização das reuniões setoriais com a DRAPC, CCDRC e ICNF, no 

âmbito da revisão do PDM e para conclusão do processo da delimitação da REN, em 
tramitação na DGT; 

 Delimitação dos perímetros urbanos, dos aglomerados rurais e das áreas 
de edificação dispersa, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal; 

 Definição da estrutura do modelo de organização dos dados e da 
informação (Geodatabase); 

 Implementação do Sistema de Informação Geográfica Municipal; 
 Carregamento da informação cartográfica do Município no modelo de 

organização dos dados e da informação já definido (Geodatabase) e implementado no 
servidor do SIG; 

 Definição dos serviços SIG a disponibilizar a nível interno e externo, 
nomeadamente emissão de plantas de localização e disponibilização on-line do Plano 
Diretor Municipal, com a definição do novo modelo de impressão das planta de localização 
no formato MXD; 

 Operacionalização a nível interno do MuniSigWeb, para disponibilização de 
emissão de plantas de localização e consulta; 

 Continuação da implementação projeto SIG Intermunicipal da CIM Dão 
Lafões com recurso à tecnologia open source; 

 Introdução de dados de todas as entradas na DPUOT no SGD; 
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  Processamento e envio de ofícios; 

 Introdução de dados de todos os processos entrados na secção, no SPO – 
Sistema de Processamento de Obras; 

 Envio mensal ao serviço local de finanças do concelho de Castro Daire; 
 Estatística - Serviço enviado ao INE – mensalmente; 
 Fornecimento das coordenadas geográficas para preenchimento dos 

questionários estatísticos do INE; 
 Colaboração com a arquivista no envio e busca de processos para e em 

arquivo; 
 Acompanhamento na montagem da cenografia/conteúdos no Centro de 

Interpretação e Informação – Montemuro e Paiva (Solar dos Mendonça); 
 Execução do Logótipo “ A Última Rota da Transumância” 
 Conclusão de processo relativo aos pedidos de desafetação das áreas 

Reserva Agrícola Nacional e definição dos acertos das áreas de conflito com os 
perímetros florestais e realização de reunião setorial com ICNF; 

 Colaboração na qualidade de interlocutor Municipal na revisão do 
zonamento do Município de Castro Daire (realizado pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira); 

 Implementação das bases de dados cartográficos (Cartografia Municipal e 
Plano Diretor Municipal) em tecnologia open source (PostGis e Qgis), com o 
carregamento dos dados geográficos; 

 Proposta de definição das áreas de conflito dos perímetros urbanos como 
as áreas de risco de incêndio alto e muito alto, áreas percorridas por incêndios e com 
perímetro urbano, para apresentação ao ICNF 

 Visitas, medições e execução de estimativa orçamental para PMAMH (30); 
 Medição / Confirmação de área e parâmetros urbanísticos e introdução no 

SPO (90); 
 Pareceres relativos a pedidos de (re)arborização (7); 
 Fornecimento de plantas de localização e demais peças cartográficas - 

fornecimento aos munícipes e para apoio aos serviços Internos (2844); 
 Processos de obras (45); 
 Organização de processos de licenciamento de obras (45); 
 Emissão de Alvarás de Licença / Titulo de Operações Urbanísticas (75); 
 Loteamentos / alteração ao Loteamento (3); 
 Certidões (92); 
 Destaques (5); 
 Ocupação de via pública (16); 
 Apoio à melhoria habitacional (19); 
 Licença especial de ruído (78); 
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  Propriedade horizontal (4); 

 Compropriedade (23); 
 Autorização de utilização (53); 
 Emissão de Alvarás de autorização de utilização (57); 
 Alojamento local (2); 
 Licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis (3); 
 Comunicação de obras isentas de controlo prévio (804); 
 Tubos Subterrâneos – Servidões (21); 
 Emissão de informações para reflorestação e ou mobilização do solo - para 

ICNF (4); 
 Declaração e outros pareceres (43); 
 Emissão de informações para numero de policia (11); 
 Vistorias, pareceres e notificações de prédios em ruína (31); 
 Devolução de cauções (74); 
 Aditamentos a Alvarás / Comunicações Prévias (9); 
 Comunicações prévias emitidas (4); 
 Prorrogações (18); 
 Recintos Itinerantes / Diversos (1); 
 Vistorias / Diversos (50); 
 Consulta de Matriz Predial para Município (68). 
 
Fiscalização 
 Atendimento ao público (57); 
 Deslocações solicitadas por outras divisões; 
 Percorreu o Concelho (48); 
 Acompanhamento da Feira Municipal (26); 
 Participação de ocorrências (33); 
 Elaboração de autos de noticia de contra-ordenação (26); 
 Autos de embargo (9); 
 Informação – Desobediência ao Embargo (6); 
 Acompanhamento das obras isentas de controlo prévio (332);  
 Vistoria de Obras com Alvará de licença ou comunicação prévia (62); 
 Informação para licenciamento de passagem de tubos na Via Publica (28); 
 Informações para devolução de cauções (82); 
 Recolha dos Parquímetros (32); 
 Manutenção dos Parquímetros (63); 
 Gestão de combustível próximo das habitações (54); 
 Averiguação no local de reclamações apresentadas pelos munícipes no 

âmbito do ambiente e salubridade (13); 
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  Verificação de construções em ruínas (10); 

 Informação de publicidade e ocupação de espaço público (10); 
 Propriedade horizontal (4); 
 Número de policia (9); 
 Pareceres para construção anterior 10 de março de 1986 e 07 de agosto de 

1951 (90); 
 Recolha de receitas - Termas do Carvalhal (33); 
 Informações da Taxa RSU (53); 
 Outras Certidões -Editais (16); 
 Reclamações de Construção (39); 
 Informações ao Chefe de Divisão (8); 
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 2.5 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

SOCIAL 
 

Através da Divisão dos Serviços Municipais Integrados no ano de 2015 foram 
implementadas as políticas do Executivo em matéria de Ação Social, Cultura, 
Educação, Saúde e Turismo.  

AÇÃO SOCIAL 
Em matéria de ação social no ano de 2015 foram desenvolvidos programas e 

medidas absolutamente essenciais para a melhoria das condições de vida da população 
em situação social e económica precária, no domínio da melhoria habitacional e em 
matéria de ação social escolar. Em paralelo, foram executados programas direcionados 
para públicos específicos: os Idosos e as Famílias. No respeitante aos idosos e de acordo 
com os objetivos políticos definidos intensificou-se a atividade prestada no Gabinete de 
Apoio ao Idoso, o qual foi constituído com o objetivo de apoiar os idoso no processo de 
requerimento do Cartão Viver Mais, quer no apoio à execução funcional de práticas 
funcionais do quotidiano, tal como o relacionamento com a Administração Pública, no que 
toca ao preenchimento da Declaração de IRS ou, a título de exemplo, o requerimento das 
isenção de Taxas Moderadoras da Saúde. No âmbito do apoio à família na área da 
Educação o reforço da Componente de Apoio à Família (CAF), a atribuição de Bolsas de 
estudo ao Ensino Superior e a atribuição de um incentivo financeiro à natalidade/adoção, 
com a atribuição de subsídio financeiro em caso de nascimento/adoção de crianças, como 
forma de reforço positivo aos pais e famílias e também como forma de impulsionar o 
crescimento populacional, revertendo assim o flagelo do envelhecimento populacional.  

A atividade da ação social também se marca pelo incentivo à cidadania ativa, 
impulsionando e apoiando iniciativas no âmbito do Voluntariado e da Loja Social, 
atividades com manifesto interesse e relevo social e comunitário, formatando a iniciativa 
individual e a articulação interinstitucional. 

No âmbito da Rede Social, o Município pautou por dinamizar a parceria no âmbito 
do Conselho Local de Ação Social, promovendo e dinamizando as reuniões de Núcleo 
Executivo e de Conselho Local de Ação Social e executando as ações patentes no Plano 
de Ação de 2015 do Plano de de Desenvolvimento Social. 
Síntese atividades 

 Atendimento Social; 
 Entrevistas Sociais; 
 Visitas Domiciliárias; 
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  Articulação com entidades e intuições públicas e privadas no âmbito do 

acompanhamento e resolução de problemáticas que afetam grupos vulneráveis; 
 Instrução e analise de candidaturas em matéria de: 
 Ação Social Escolar; 
 Resíduos Sólidos Urbanos; 
 Apoio à Melhoria Habitacional; 
 Apoio à Natalidade; 
 Cartões “ Viver  
 Bolsas de Estudo 
 Banco Local de Voluntariado 
 Loja Social 
 Gabinete de Apoio ao Idoso. 
 Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) 
 Rede Social 

 
Ação Social Escolar 

Pela importância de que se reveste e, sendo a educação uma área de intervenção 
prioritária para o Município, no âmbito das políticas educativas, o Município dispõe de 
Regulamento Municipal de Ação Social Escolar onde estão plasmados de forma clara e 
objetiva, os critérios de atribuição das diversas modalidades de ação social escolar: a 
componente de apoio à família, a alimentação e os auxílios económicos, na alimentação, 
livros e material escolar. 

Com efeito, no ano letivo de 2015/2016 foram analisadas 688 candidaturas de 
Ação Social Escolar. 

Em relação a 2014 foram analisadas 708 candidaturas, e atribuídos os seguintes 
escalões: 
1º escalão – 266 
2º escalão – 180 
3º escalão – 262 
No ano letivo de 2014/2015 foram gastos 13.990,04€ no âmbitos dos auxílios económicos 
(livros e material escolar) 
No respeitante ao ano letivo 2015/2016 foram analisadas até à data – 689 
Escalões em 2015:  
1ºEscalão – 288 
2º Escalão – 169 
3º Escalão – 232 

No ano letivo de 2015/2016 foram gastos 16.250,76 € no âmbito dos auxílios 
económicos Em relação ao montante pago - (livros e material escolar) 
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 Programa de Apoio à Melhoria Habitacional 

Com uma edificação habitacional degradada e, uma população envelhecida e com 
poucos recursos económicos, o Município, tudo tem feito para gradualmente minimizar 
estas carências especificas, permitido a reabilitação urbana e conservação do tecido 
habitacional, mais deteriorado do Concelho, dotando as habitações de condições de 
conforto, salubridade e segurança que salvaguardem a qualidade de vida das populações. 

No decorrer deste ano foram assinados 22 protocolos de cooperação celebrados 
entre o Município e famílias mais vulneráveis, de forma a formalizar os respetivos apoios, 
cujo montante disponibilizado para o efeito foi de 128.193,12€ . 

 
 

 
Programa Incentivo à Natalidade 

Atento à diminuição da Natalidade a nível nacional, com proeminência no Interior 
do país, e consequentemente neste Município, criou-se o programa de Incentivo à 
Natalidade/Adoção intitulado “Enxoval do Bebé” com o intuito de alterar esta tendência. 

Durante o ano de 2015 foram analisadas 82 candidaturas, das quais 80 cumpriam 
os requisitos regulamentares, cujo montante atribuído corresponde a 60.000.00€ 
Programa Viver Mais 

Com o objetivo de proporcionar condições de vida mais adequadas a este estrato 
populacional, o qual se demarca por uma população maioritariamente envelhecida e de 
poucos recursos económicos , foi criado o cartão “ Viver +”.  
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 Durante o ano de 2015 foram emitidos 202 novos cartões e renovados 1.200. 

Dia Sénior 2015 
Mais um ano passado e a tradição mantém -se, realizou-se no dia 04 de julho mais 

um convívio anual, para assinalar o dia Sénior do Município, extensível a todos os 
Munícipes a partir dos 60 anos, reformados por invalidez e respetivos cônjuges 
independentemente da idade. Este ano a iniciativa contou com uma visita a Viana do 
Castelo ao Santuário de Santa Luzia. A referida atividade contou com a participação 2000 
pessoas, provenientes de todas as freguesias do Concelho. 

 
Banco Local de Voluntariado 
O Banco Local de Voluntariado, tem por missão promover e divulgar o voluntariado, 
facilitando o encontro entre a oferta e a procura de voluntários e instituições promotoras. 

 Receção de inscrições de voluntários no Banco Local de Voluntariado; 
 Auscultação dos inscritos no banco, no sentido de ver a sua disponibilidade, para a 

dinamização do mesmo; 
 Contacto com as entidades promotoras, no sentido de avaliar as suas 

necessidades, para integração de voluntários;Durante o ano de 2015 contamos 
com 8 novas inscrições. 
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 Loja social 

A criação desta valência decorre do atual contexto económico e social, que tem 
conduzido um crescente número de famílias a situações de dificuldade e carência. Tal 
contexto, leva-nos, também, à necessidade de encontrar soluções mais solidárias e de 
reforço de laços de pertença, refletindo igualmente a importância de uma maior partilha, 
de maior preocupação com o outro, de atitudes mais altruístas. 

Volvidos dois anos de existência, a Loja Social tem-se revelando uma mais valia 
no reforço da solidariedade dos castrenses. 

Durante o ano de 2015, tivemos mais 69 novas famílias a solicitar apoio e foram 
efetuados 922 atendimentos. 

 
Bolsas de Estudo 
A atribuição de bolsas de estudo é um apoio social no qual o Município auxilia 

estudantes/famílias economicamente desfavorecidas, que não conseguem por si só fazer 
face às despesas exigidas pelo ensino superior. 

Este ano foram analisados 9 processos de candidaturas às bolsas de Estudo 
 
Gabinete de Apoio ao Idoso 
Mais um serviço criado com objetivo de apoiar a população sénior do concelho. 

Devido às novas tecnologias e baixa escolaridade surgiu a necessidade de criar este 
serviço, para auxiliar esta população alvo. 

Neste espaço podem ser solicitados os seguintes serviços: 
 Pedido/renovação do cartão “Viver +”; 
 Pedido de isenção das taxas moderadoras; 
 Solicitação da tarifa social de eletricidade;Preenchimento do IRS e pedido 

das respetivas senhas; 
Neste serviço durante o ano de 2015 foram atendida cerca de 4000 pessoas. 
 
Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) 
 
No ano de 2015 o Município assegurou o funcionamento do Gabinete de Apoio ao 

Emigrante, em cooperação com a Direcção Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas, estrutura destinada a apoiar os munícipes que tenham estado 
emigrados, que estejam em vias de regresso ou que ainda residam no país de 
acolhimento. No decorrer de 2015 registaram-se 5 atendimentos e 0 processos abertos. 

 
Rede Social 
A Câmara Municipal de Castro Daire no ano de 2015, assegurou o apoio técnico e 

financeiro ao funcionamento do Conselho Local de Ação Social (CLAS), garantindo a 
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 realização das reuniões plenárias de CLAS e de Núcleo Executivo. Por outro lado, 

assegurou a atualização dos documentos de planeamento estratégico da Rede Social, o 
Diagnóstico Social, o Plano de Desenvolvimento Social para o triénio 2015-2017 e o Plano 
de Ação para 2015. No âmbito da dinamização da rede de parceiros socias local foi 
realizada a 15 de julho uma ação recorrendo à metodologia de World Café, na qual 
participaram os parceiros do Conselho Local de Ação Social. 
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 CULTURA 

Caracterização da Biblioteca  
Criação 
A Biblioteca Municipal de Castro Daire integra-se na Rede Nacional de Leitura 

Pública, atualmente coordenada pelo DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas). 

 
Missão 
A Biblioteca Municipal de Castro Daire tem como missão e de acordo com o 

manifesto da UNESCO sobre as Bibliotecas Públicas, criar e fortalecer os hábitos de 
leitura nas crianças, desde a primeira infância; assegurar a cada pessoa os meios para 
evoluir de forma criativa; possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das 
artes do espetáculo, entre outras. 

 
Público alvo 
Comunidade em geral. 
 
Fundo documental 
O fundo documental é constituído, na sua maior parte, por monografias, 

publicações periódicas nacionais (Revistas Científicas), DVD's, CD's, CD-Rom’s e 
cassetes de vídeo. 

 
Serviços e Produtos 
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. 

 
Instalações 
A Biblioteca Municipal de Castro Daire dispõe de um espaço em área de acordo o 

previsto pelo antigo IPLB, para bibliotecas do tipo BM1; 
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 multimédia, secção periódicos, 
secção adultos, zonas de trabalho, de depósito e de manutenção. 
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 Equipamento 

A secção multimédia dispõe de 5 computadores para os leitores com acesso à 
Internet, 1 LCD, 1 vídeo/DVD, 1 impressora a jacto de tinta e um posto de trabalho 
reservado aos serviços com 1 impressora. 

A secção de adultos dispõe de 2 computadores para os leitores com acesso à 
Internet e um posto de trabalho reservado aos serviços com 1 impressora. 

A secção de infantil dispõe de um posto de trabalho reservado aos serviços. 
Em termos de equipamento a Biblioteca Municipal de Castro Daire dispõe ainda de 

um posto de trabalho na recepção, com 2 impressoras multifunções. 
O sistema integrado de gestão de biblioteca nos postos de trabalho é o Bibliobase, 

com o módulo de catalogação e pesquisa, o módulo de circulação e empréstimo, OPAC e 
Publicações Periódicas. 

 
Bibliomóvel 
A Câmara Municipal dispõe desde Outubro de 2003 de uma viatura equipada com 

livros, CD’s, e DVD’s que percorre as Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do 
Concelho de Castro Daire. 

 
Recursos Humanos 
Ao nível dos recursos humanos, uma técnica superior de biblioteca e 

documentação, 3 técnicos profissionais de BD (assistentes técnicos), 4 assistentes 
operacionais (sendo que um dos assistentes operacionais tem o curso técnico profissional 
de educação social). 

 
Leitores inscritos até Dezembro de 2015 
A Biblioteca Municipal de Castro Daire possui 4679 leitores inscritos. 

Frequência 
Entre janeiro e dezembro de 2015 a frequência de leitores presenciais apresenta os 
valores indicados no gráfico abaixo: 
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Empréstimo domiciliário 
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Bibliomóvel 
Todas as Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do concelho de Castro Daire 

 
Hora do Conto e Oficina de Expressões 
De Janeiro a Dezembro 
Destinatários: Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do concelho de Castro Daire 

"Vamos Brincar ao Carnaval"
"Vai Chegar a Primavera"

"Dia do Pai"
"Boneco de Neve"

"O Pai Natal"
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180

Hora do Conto e Oficina de Expressões

110 Crianças
171 Crianças
99 Crianças
42 Crianças
66 Crianças
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 Projecto “Formação Cívica” 

De Fevereiro a Novembro 
Destinatários: Formandos da ASSOL 
Nº de participantes: 6 
 
Internet Segura  
De 9 a 13 de Março 
Destinatários: Formandos da ASSOL 
Nº de participantes: 30 
 
Semana da Poesia 
De 16 a 20 de Março 
Destinatários: Escolas do 1º ciclo e jardins de infância do concelho de Castro Daire 
Nº de participantes: 32  
 
Montemuro de Leituras 
Dia 11 e 18 de Abril 
Destinatários: Comunidade escolar em geral 
 
Festa do Livro e da Leitura – IV Feira do Livro 2015 
 
Encontro com escritores e oficina de escrita criativa 
 
Dia 20 de Abril  
Oficina de escrita criativa e visita à feira do livro 
Destinatários: EB1 de Castro Daire (salas 4, 8 e 9) 
Nº de participantes: 61 
 
Dia 21 de Abril  
Oficina de escrita criativa e visita à feira do livro 
Destinatários: EB1 de Cabril, EB1 de Parada de Ester, EB1 de Farejinhas, EB1 do 

Mesio e EB1 de Castro Daire (sala 6) 
Nº de participantes: 111 
Dia 22 de Abril  
Oficina de escrita criativa e visita à feira do livro 
Destinatários: EB1 de Mões, EB1 de Lamelas, EB1 das Carvalhas e EB1 de Castro 

Daire (sala 7) 
Nº de participantes: 134 



 

Relatório de Gestão 2015 

70 Município de Castro Daire 
  

Dia 23 de Abril  
Oficina de escrita criativa e visita à feira do livro 
Destinatários: EB1 de Castro Daire (sala 1, 2 e 5) 
Nº de participantes:61 
Encontro com o escritor Rui Fonte e visita à feira do livro 
Destinatários: EB1 de Picão e EB1 de Alva 
Nº de participantes: 42 
 
Dia 23 de Abril  
Encontro com a escritora Regina Gouveia e visita à feira do livro 
Destinatários: EB1 de Reriz, EB1 da Póvoa do Veado, EB1 da Termas do 

Carvalhal, EB1 de Lamas e EB1 de Castro Daire (sala 3) 
Nº de participantes: 102 
 
Dia 23 de Abril 
Concerto de música “ A voz do rock” 
 
Concurso Concelhio de Leitura 
Dia 3 de Junho 
Destinatários: Alunos do 1º ciclo do Concelho de Castro Daire 
 
Outros Ateliers 
 
Dia 28 de Julho 
Workshop de Pintura com José Parente 
Destinatários: Crianças que frequentam o ATL do Município de Castro Daire 
Nº de participantes: 48 
Dia 30 de Julho 
Atelier de Sracpbooking com a máquina Big Shot Sizzix 
Destinatários: Formandos da ASSOL 
Nº de Participantes: 12 
 
Exposições  
De 09 de Dezembro de 2014 a 12 de Janeiro de 2015 
Exposição “Presépios de Portugal e do Mundo” de Maria Amaral 
 
De 16 de Dezembro de 2014 a 31 de Janeiro de 2015 
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 Mostra de Artesanato do Concelho de Castro Daire 

 
De 12 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2015 
Exposição “O Jogo da Política Moderna” do Museu Bordalo Pinheiro – desenho 

humorístico e caricatura da 1ª República. 
 
Durante o mês de Março de 2015 
Exposição “ Viva o Teatro” do TRSM 
 
De 08 a 30 de Abril de 2015 
Exposição “ O Portugal dos Pequenitos – tributo à criança”  
 
De 01 a 30 de Junho de 2015 
Exposição “Bebés Reborn” de Maria Luísa Luzio e de António Vieira 
 
De 04 de Maio a 30 de Junho de 2015 
Exposição “Wby José Raposo” – fotos de casamentos 
 
De 09 de Julho a 31 de Agosto de 2015 
Exposição “A cor” de José Parente 
 
De 2 a 31 de Outubro de 2015 
Exposição ASSOL 
De 9 de Novembro a 15 de Dezembro 
Exposição “Japão em Nós” 
 
Auditório do Centro Municipal de Cultura 
 
Dia 12 de Janeiro de 2015 
Sessão de esclarecimento para agricultores pela Cooperativa Agrícola de Castro 

Daire 
 
Dia 23 de Janeiro de 2015 
Apresentação do livro de Dr. Mário Rodrigues Ferreira em homenagem ao Dr. 

Jorge Ferreira Pinto 
 
Dia 05 de Fevereiro de 2015 
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 Sensibilização “Mãos tratos” para as auxiliares de Educação – organização da 

CPCJ 
 
Dia 11 de Fevereiro de 2015 
Internet Segura – organização da CPCJ 
 
Dia 20 de Fevereiro de 2015 
Ensaios Festival da canção 
 
Dia 25 de Fevereiro de 2015 
Ensaios Festival da canção 
 
Dia 26 de Fevereiro de 2015 
Internet Segura – organização da CPCJ – Alunos da EB 2, 3 e Escola Secundária 

de Castro Daire 
 
Dia 27 de Fevereiro de 2015 
Ensaios Festival da canção 
 
Dia 28 de Fevereiro de 2015 
Ensaios Festival da canção – manhã 
Festival da canção – noite 
 
Dia 28 de Fevereiro de 2015 
Comemoração “Dia do Autarca” – das 14, 30h às 16, 30 h 
 
Dia 28 de Fevereiro de 2015 
Reunião de pais para a Gala infantil 
 
Dia 15 de Março de 2015 
Montagem para a Semana da Floresta 
 
Dia 14 de Março de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 16 de Março de 2015 
Semana da Floresta 
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 Dia 17 de Março de 2015 

Semana da Floresta 
 
Dia 19 de Março de 2015 
Semana da Floresta 
 
Dia 20 de Março de 2015 
Semana da Floresta 
 
Dia 21 de Março de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 28 de Março de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 08 de Abril de 2015 
Teatro “Auto do Cubo” , pelo grupo de teatro EDUCA 
 
Dia 09 de Abril de 2015 
Ação de formação – CPCJ 
 
Dia 11 de Abril de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 11 de Abril de 2015 
“Montemuro de Leituras” 
 
Dia 18 de Abril de 2015 
“Montemuro de Leituras” 
 
Dia 18 de Abril de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 18 de Abril de 2015 
Teatro “Memórias Partilhadas”, pelo grupo de teatro TRSM 
 
Dia 01 de Maio de 2015 
Reunião com as Associações para os Jogos Desportivos – Prof. Pedro Pontes 
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Dia 02 de Maio de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 02 de Maio de 2015 
Seção de esclarecimento para desempregados 
 
Dia 08 de Maio de 2015 
IV Gala dos Mochos – Agrupamento de Escolas de Castro Daire 
 
Dia 09 de Maio de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 12 de Maio de 2015 
Concurso Municipal de Ideias 
 
Dias 15 e 16 de Maio de 2015 
Ultra Trail – Terra de Homens 
 
Dias 17 de Maio de 2015 
Concerto das Maias – pela Banda Filarmónica de Mões 
 
Dia 23 de Maio de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 23 de Maio de 2015 
Lançamento da obra “A estrela de Cristóvão”, de Ana Lúcia Loureiro 
 
Dia 28 de Maio de 2015 
Final de: “De mãos dadas com a matemática” 
 
Dia 29 de Maio de 2015 
III Jornadas Municipais 
 
Dia 30 de Maio de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 02 de Junho de 2015 
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 Formato Verde – Projeto com a EB1 de Castro Daire e Planalto Beirão – Ensaios 

 
Dia 03 de Junho de 2015 
Formato Verde – Projeto com a EB1 de Castro Daire e Planalto Beirão – Ensaio 
 
Dia 04 de Junho de 2015 
Formato Verde – Projeto com a EB1 de Castro Daire e Planalto Beirão – 

Apresentação do espetáculo com as crianças 
Dia 05 de Junho de 2015 
Ensaios Cantradições 
 
Dia 06 de Junho de 2015 
Cantradições 
 
Dia 07 de Junho de 2015 
Enxoval do bebé 
 
Dia 08 de Junho de 2015 
Projeto de empreendedorismo nas escolas – manhã 
 
Dia 13 de Junho de 2015 
Ensaios da Gala Infantil 
 
Dia 14 de Junho de 2015 
Gala infantil 
 
Dia 26 de Junho de 2015 
VI torneio “O coelho verde”, Org. da Associação “O Crasto”- cerimónia de abertura 
 
Dia 11 de Julho de 2015 
Apresentação do livro “ As nossas raízes” de Celeste Almeida 
 
Dia 05 de Setembro de 2015 
Apresentação do livro “Olhar inter-dito de Paulo Andrade 
 
Dia 14 de Setembro de 2015 
Reunião com o Agrupamento de Escolas de Castro Daire 
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 Dia 16 de Setembro de 2015 

Reunião com o Educadores de infância e pais do Agrupamento de escolas de 
Castro Daire 

 
Dia 17 de Setembro de 2015 
Entrevista das Auxiliares das escolas e jardins de infância com o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire 
 
Dia 15 de Outubro de 2015 
Reunião da CAP com agricultores 
 
Dia 16 de Outubro de 2015 
7º Simpósio distrital - Federação das Associações de dadores de sangue (FAS ) 
 
Dia 17 de Outubro de 2015 
II desfile de vestidos de noivas, organizado pela ACADO 
 
Dia 25 de Outubro de 2015 
Confraria do Bolo podre 
 
Dia 27 de Outubro de 2015 
Ação de sensibilização tráfico seres humanos, organizado pela CPCJ 
 
Dia 11 de Novembro de 2015 
Visionamento de um filme com as 5 salas do jardim de infância de Castro Daire 
 
Dia 5 de Dezembro de 2015 
Colóquio “Escute e pense…Na diferença encontrará A igualdade” – organização 

Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire 
 
Dia 8 de Dezembro de 2015 
Ensaio da peça de teatro “Câmara de Eco” pelo grupo de teatro Zum Zum 
 
Dia 9 de Dezembro de 2015 
Ensaio da peça de teatro “Câmara de Eco” pelo grupo de teatro Zum Zum 
 
Dia 10 de Dezembro de 2015 
Ensaio da peça de teatro “Câmara de Eco” pelo grupo de teatro Zum Zum 
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 Dia 12 de Dezembro de 2015 

Apresentação da peça de teatro “Câmara de Eco” pelo grupo de teatro Zum Zum 
 
Dia 14 de Dezembro de 2015 
Ensaios da Casa do Povo para a Festa de Natal – Atividade sénior 
 
Dia 14 de Dezembro de 2015 
Ensaios do Jardim de Infância de Castro Daire para a Festa de Natal  
 
Dia 15 de Dezembro de 2015 
Ensaios da Casa do Povo para a Festa de Natal – Atividade sénior 
 
Dia 16 de Dezembro de 2015 
Ensaios da Santa Casa da Misericórdia para a festa de Natal 
 
Dia 17 de Dezembro de 2015 
Festa de Natal da Santa Casa da Misericórdia 
 
Dia 17 de Dezembro de 2015 
Preparação e ensaios da Banda de música dos Bombeiros Voluntários de Castro 

Daire 
 
Dia 18 de Dezembro de 2015 
Ensaios da Banda de música dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire 
 
Dia 19 de Dezembro de 2015 
Concerto de Natal pela Banda de música dos Bombeiros Voluntários de Castro 

Daire 
 
Dia 20 de Dezembro de 2015 
Festa de Natal Casa do Povo - Séniores 
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DESPORTO 

Introdução 
Como já era de esperar, o ano de 2015 revelou-se num ano de contenção 

económica enquadrado com a realidade atual do país.  
Também o Concelho de Castro Daire não fica alheio a esta realidade. Face a esta 

panorâmica o Município de Castro Daire faz todos os esforços possíveis para oferecer 
uma melhor qualidade de vida aos seus Munícipes. Neste contexto vê-se o Desporto e o 
Associativismo como uma ótima ferramenta para fomentar os valores e princípios de uma 
sociedade que nem a “crise” pode pôr em causa. 

Perante esta situação, tornou-se uma prioridade para o Setor de Desporto do 
Município de Castro Daire promover, dinamizar e apoiar atividades desportivas, 
contribuindo assim para um maior bem-estar da população castrense. Foi sob esta 
premissa que delineamos e executamos o nosso Plano de Atividades para o ano de 2015, 
sem nunca descurar o plano financeiro inerente à execução do mesmo. 

Neste relatório damos a conhecer os aspetos mais relevantes das estratégias e 
atividades que marcaram o desempenho do setor de Desporto do Município de Castro 
Daire durante o ano de 2015. 

 
Piscinas Municipais de Castro Daire 
Escola Municipal de Natação 

É para os utentes que direcionamos toda a nossa atenção e é em função deles 
que tentamos ajustar o serviço que é prestado, sendo que a nossa prioridade é que estes 
se mantenham fiéis durante todo o ano letivo. 

Reconhecemos que no nosso Concelho é notória a falta de hábito pela prática 
regular de atividade física, o que se traduz também na adesão às Piscinas Municipais. No 
entanto, nestes últimos anos temos vindo a desenvolver estratégias que combatam esta 
realidade, e o resultado tem sido positivo, pois para além de aumentarmos o nº de utentes 
de ano para ano, conseguimos manter estes mesmos utentes durante todo o ano letivo. 
Não alheio a este facto estão as compensações das aulas que proporcionamos aos 
utentes caso estes não possam usufruir da sua aula. Esta estratégia (que é do agrado dos 
utentes) foi fundamental para que aumentássemos o nº de utentes nos últimos anos, 
traduzindo-se também num aumento das receitas. 

Como aspeto comparativo, enuncio o nº de utentes inscritos no mês de Março (dos 
meses mais frequentados) dos últimos 3 anos, bem como as receitas correspondentes 
aos mesmos, onde podemos comprovar o que foi dito anteriormente: 
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ANO Nº UTENTES INSCRITOS (Março) RECEITA ANUAL 

2013 297 28.815,32€ 

2014 320 32.962,77€ 

2015 366 38.729,05€ 

 
 

Atividades 
Dia Internacional da Mulher 

No passado Sábado, dia 9 de Março de 2015, as Piscinas Municipais de Castro 
Daire assinalaram o DIA INTERNACIONAL DA MULHER.  

Nesta data, entre as 18:00h e as 20:00h, todas as mulheres (utentes ou não da 
Escola Municipal de Natação) tiveram acesso gratuito à piscina, podendo usufruir da 
modalidade de natação livre durante este período, numa pista disponível para o efeito, 
bem como de uma aula de hidroginástica que decorreu entre as 18:30h e as 19:15h. 
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 No final estava reservada uma surpresa para todas as mulheres que aderiram à 

iniciativa…foi entregue pelo Sr. Presidente da Câmara uma rosa a cada uma das 18 
participantes. 

 
Dia do Pai 

Enquadrado numa perspetiva de dinamização do espaço Piscinas Municipais de 
Castro Daire e de uma maior ligação desta infraestrutura com a comunidade castrense, o 
Setor de Desporto do Município de Castro Daire levou a efeito no dia 19 de Março a 
comemoração do DIA DO PAI.  

Esta atividade foi direcionada para todos os pais utentes das Piscinas Municipais 
ou pais de utentes da mesma e revelou-se um êxito, não só pelo número de participantes 
mas também pelo ambiente de alegria e de confraternização que se viveu durante este 
período.  

De realçar que aderiram 40 pais (acompanhados dos respetivos filhos) à iniciativa, 
sendo que 20 dos quais frequentaram pela primeira vez as Piscinas Municipais de Castro 
Daire, apresentando-se como potenciais utentes num futuro próximo.  
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Prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação 

No dia 21 de Março, as Piscinas Municipais receberam a prova de natação incluída 
no Circuito Municipal de Escolas de Natação. Contamos com a presença de 20 Escolas e 
230 atletas. Esta prova teve a participação da nossa equipa de competição da Escola 
Municipal de Natação de Castro Daire e contribuiu para a sua consolidação no 1º lugar do 
Circuito. 
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 Dia da Mãe 

No dia 4 de Maio as Piscinas Municipais abriram as suas portas a todas as mães 
de utentes ou utentes da Escola Municipal de Natação que sejam mães. O Objetivo foi 
proporcionar um momento de confraternização e ternura entre mães e filhos através de 
atividades aquáticas lúdicas. Contamos com a presença de 48 mães. 

 
Agosto na Água 

Pelo 3ª ano consecutivo, as Piscinas Municipais de Castro Daire estiveram abertas 
no mês de Agosto. A entrada foi gratuita para todos os interessados, utentes ou não. 
Durante este mês foram organizadas diversas atividades aquáticas que complementaram 
a utilização livre das Piscinas. Registámos a entrada de 79 pessoas diferentes durante 
este período, sendo que 9 dos quais nunca tinham entrado nas Piscinas Municipais de 
Castro Daire. Perante os dados mencionados, e comparando com os anos anteriores, 
concluímos que a iniciativa tem vindo a perder algum interesse, pelo que deveremos 
repensá-la no próximo ano. 
Torneio Regional de Abertura de Absolutos 

Realizou-se nos dias 24 e 25 de Outubro, nas Piscinas Municipais de Castro Daire, 
o Torneio Regional de Abertura de Absolutos, da Associação de Natação do Centro Norte 
de Portugal (ANCNP). Nesta prova participaram um total de 191 atletas distribuídos por 16 
clubes.Destaque para o clube da casa, O CRASTO – Secção de Natação, que participou 
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 com 9 atletas (a Inês Monteiro, a Joana Silva, a Sara Silva, o João máximo, o António 

Rodrigues, o Albino Almeida, o Diogo Meneses, o Daniel Meneses e o Miguel Ramos). 
Estes aproveitaram a prova para melhorar as suas marcas pessoais, resultantes de uma 
excelente prestação.O apoio dos castrenses em geral e dos pais dos atletas em particular 
foi uma constante durante estes dois dias de competição. 

 
Comemoração da Semana do Utente 

As Piscinas Municipais de Castro Daire assinalaram, de 18 a 21 de Novembro, a 
Semana do Utente da Escola Municipal de Natação de Castro Daire. 

Durante estes dias foi entregue uma lembrança a todos os utentes, alusiva à data 
comemorativa do 11º Aniversário das Piscinas Municipais, num gesto simples, mas 
carregado de simbolismo.  

O dia 19 de novembro, data que as piscinas foram inauguradas, foi também 
marcado pela presença do Vereador do Desporto - Dr. Rui Braguês e do Vice-Presidente - 
Eurico Moita, que entregaram as lembranças aos utentes presentes, entre os quais ao 
Senhor Fernando Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire.  

Reforçou-se, assim, por um lado, os laços que unem todos os que frequentam as 
Piscinas Municipais e que fazem parte integrante de uma “Equipa” e, por outro lado, foi 
também uma forma de agradecimento pela escolha do nosso Serviço. 



 

Relatório de Gestão 2015 

84 Município de Castro Daire 
 

 
Aquanatal 2015 

Enquadrado no espírito natalício próprio desta época do ano, decorreu no passado 
dia 04 de Dezembro o AQUANATAL 2015 das Piscinas Municipais de Castro Daire.  

Esta atividade teve como objetivo fomentar o espírito de harmonia e amizade que 
existe dentro da “família das Piscinas Municipais”, aproveitando a época natalícia para 
fortalecer ainda mais estes laços. 

Durante duas horas foram desenvolvias várias atividades aquáticas de cariz lúdico 
adaptadas às várias faixas etárias dos cerca de 150 utentes participantes, terminado com 
uma mega aula de hidroginástica onde todos puderam experimentar e desenvolver várias 
coreografias alusivas ao Natal.  

No final todos puderam “petiscar” e provar a gastronomia natalícia tradicional da 
nossa terra num lanche convívio partilhado por todos. 
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 Programa de Atividades Sócioeducativas 

Durante as férias escolares do Natal, colaboramos com atividades aquáticas nas 
atividades do prolongamento escolar, promovidas pelo Município de Castro Daire. 

 
 
Manutenção 

GASTOS PISCINAS INTERIORES CASTRO DAIRE 2015 
Neutra. Tratam. Cloro PH + PH 

- Algic. Flocul. 
Cloro Choque 

Água Luz Gasóleo 
 

CLOR 60 PH + 
100 

PH 
- 
100 

AG 290 FLOC 
L120 

AG 
NTC AG 350 m3 Kw Litros 

janeiro 81,0 81,0 0,0 56,0 10,0 2,2 0,0 423,2 9343,0 12.500 
fevereiro 97,5 140,0 0,0 56,0 0,0 2,5 0,0 394,0 8017 12.500 
março 122,8 140,0 0,0 56,0 26,0 2,8 3,0 547,8 9409 13.500 
abril 83,5 35,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 490,7 8434 8.000 
maio 79,5 105,0 0,0 42,0 0,0 1,5 0,0 483,1 6846 7.500 
junho 110,2 145,0 0,0 42,0 105,0 1,0 0,0 88,8 8857 5.000 
julho 116,6 155,0 0,0 77,0 40,0 2,5 3,0 349,5 4929 4.000 
agosto 55,6 13,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 264,6 14055 4.500 
setembro Obras de manutenção nas Piscinas Interiores 
outubro 48,9 70,0 0,0 42,0 45,0 2,9 0,0 279,5 11535 10.000 
novembro 48,8 105,0 0,0 56,0 18,0 3,2 0,0 396,1 9260 12.000 
dezembro 95,6 35,0 0,0 56,0 13,0 1,7 0,0 425,3 8990 12.000 
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TOTAL 844,4 989,0 0,0 497,0 247,0 18,6 6,0 3717,3 90685 101.500 
Reagente A ………………………………………………………………………………  10 
   
Reagente B ………………………………………………………………………………  9 
   
Reagente C ………………………………………………………………………………  3 
   
Reagente PH …………………………………………………………………………..  14 

 
 
 

NOTA 1:  
Nestes gastos estão incluídos gastos da Piscina Exterior das Termas do Carvalhal que foi de: 50kg 
de cloro, 85 litros PH+, 35 litros de Algicida, 35 litros Floculante 

 
NOTA 2:  
O consumo de eletricidade foi superior ao normal devido às obras da Piscina Exterior, que tiveram os 
gastos do mesmo contador. 

 
Através da tabela constatamos que os gastos são mais elevados nos meses de 

janeiro, Fevereiro, Março e Dezembro, que coincide com as temperaturas mais baixas. 
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 Complexo Desportivo Municipal de Castro Daire 

 
O complexo Desportivo Municipal de Castro Daire é constituído por um relvado 

sintético (um campo de futebol de 11 e dois campos de futebol de 7); uma pista de 
atletismo (400m), 5 balneários; arrecadações e várias salas de apoio (muitas delas 
cedidas a Associações do Concelho).  

É palco de várias atividades desportivas desenvolvidas no nosso Concelho, 
promovidas não só pelo Município mas também por Associações, nomeadamente os 
Clubes Federados em Futebol. 

São precisamente estes Clubes que dão vida a esta magnífica infraestrutura, pois 
fazem dela a sua casa, não só para os jogos mas também para os treinos.  

Este facto fez com que o Complexo Desportivo Municipal de Castro Daire, tivesse 
durante o ano de 2015 cerca de 100 utilizadores diários, sendo que este número no fim-
de-semana baixou um pouco pois apenas se realizaram os jogos das equipas 
separadamente. 

Cem utilizadores diários parece um número algo exagerado, mas não o é tendo em 
conta que só a Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro Daire – O CRASTO 
movimentou cerca de 200 atletas distribuídos pelos diferentes escalões na época anterior.  

Partilharam também o Complexo Desportivo com a O CRASTO, a AD Castro 
Daire, o GD Parada, o GDC Veteranos Castrenses e por vezes a ACDR Lamelas que 
alternaram os seus treinos durante a semana. Também o GDR GRANJA – TRUTAS DO 
MAU, recentemente filiado na Associação de Atletismo de Viseu, deu “vida” ao complexo, 
utilizando semanalmente a sua pista de atletismo. 
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 Isto fez com que o Complexo Desportivo Municipal de Castro Daire estivesse 

completamente “lotado” das 17:30 às 22:30 horas, o que atesta a importância que esta 
infraestrutura tem no apoio do Município ao Desporto Federado. 

Mas não é só como apoio ao Desporto Federado (nomeadamente o futebol) que o 
Complexo Desportivo Municipal de Castro Daire é utilizado. Durante o ano de 201r, foram 
muitas as Associações que solicitaram a utilização do mesmo para a realização de várias 
atividades, nomeadamente jogos de convívio enquadrados nas festividades dessas 
mesmas Associações. 

Entre estas atividades, destaque para o VI TORNEIO COELHO VERDE, 
organizado pela O CRASTO nas festas da vila, o qual contou com a presença de 20 
equipas; 240 atletas; 60 Diretores/Treinadores e mais de 2500 pessoas a assistir ao 
Torneio. Estes números ilustram bem a envolvência do Torneio, que só é possível face à 
existência do Complexo Desportivo. 

Como não podia deixar de ser, esta é também uma infraestrutura privilegiada pelo 
Setor de Desporto do Município de Castro Daire para receber muitas das suas atividades. 
E em 2015, foram várias as atividades que desenvolvemos no Complexo Desportivo, com 
natural destaque para a Taça Municipal de Futebol, que contou com a participação de 19 
Associações do nosso Concelho e que decorreu durante todos os fins-de-semana do mês 
de Julho.  

Também neste espaço organizamos as Cerimónias de Abertura dos XII Jogos 
Desportivos (10 de Maio). Ainda dentro desta atividade, no dia 21 de Junho realizamos no 
Complexo Desportivo Municipal as modalidades de Andebol; Jogos Tradicionais e o 
Boccia nas quais participaram cerca de 250 atletas. No dia 11 de Julho esta mesma 
infraestrutura recebeu o Futebol – Jogos Reduzidos, registando-se nova enchente com a 
presença de cerca de 160 atletas. 

Referência também para o Corta Mato Escolar (Fevereiro de 2015) que fez do 
Complexo Desportivo de Castro Daire o seu “quartel-general”, movimentando neste 
espaço cerca de 300 alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Daire. 

Como é natural, também a manutenção de um espaço como este exige um grande 
esforço financeiro por parte do Município, nomeadamente nos recursos humanos e 
combustível para aquecimento das águas, estimando-se um gasto de 6.580,00€ (gasóleo) 
para este fim.  
 
Associativismo Desportivo 

Pelo que é do conhecimento público, pode afirmar-se que o Concelho de Castro 
Daire é aquele que mais fomenta o verdadeiro espírito do Associativismo Desportivo no 
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 Distrito de Viseu, não só pelas Associações Ativas que tem no Concelho, mas também 

pelas atividades que o próprio Município promove para a dinamização das mesmas. 
O Setor de Desporto do Município de Castro Daire apostou bastante nestes dois 

princípios durante o ano de 2015, até pela confiança que nos foi dada pelos nossos 
superiores ao destacarem para nós todos os registos das Associações do nosso Concelho 
face às suas obrigações perante o Município de Castro Daire. 

Perante esta responsabilidade que nos foi atribuída (análise e triagem de todos os 
documentos que o Regulamento de Atribuição de Subsídios do Município de Castro Daire 
obriga as Associações a entregarem anualmente), houve uma natural aproximação do 
Setor de Desporto com as Associações do Concelho, promovendo assim uma maior 
cooperação e entendimento da nossa parte para com as suas necessidades.  

Este facto proporcionou também uma maior conciliação do nosso Plano Anual de 
Atividades com o das Associações, criando assim uma maior envolvência e participação 
das partes nas atividades desportivas que desenvolvemos durante o ano de 2015. 

Dentro deste fenómeno desportivo, recreativo e cultural que é o 
ASSOCIATIVISMO, as Autarquias têm um papel preponderante e, tal como disse 
anteriormente o Concelho de Castro Daire é um exemplo e para tal a Câmara Municipal 
de Castro Daire tem um papel preponderante, não só pelo apoio financeiro que presta às 
Associações, mas também pelas atividades que organiza, as quais promovem a 
participação da maioria das Associações do Concelho. 
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 Atividades 

XII Jogos Desportivos do Concelho de Castro Daire 
No dia 10 de maio, o Complexo Desportivo ficou repleto de atletas e espectadores 

para celebrar a abertura dos XII jogos Desportivos. Esta cerimónia contou com a presença 
do Executivo da Câmara Municipal, sendo que o Sr. Presidente da Câmara declarou, com 
notável agrado, aberta esta décima segunda edição e apelou à participação de todas as 
associações do Concelho.  

 
O Estádio Municipal recebeu diversas apresentações, de entre as quais se 

destacaram a demonstração do Ginásio GAPAFIT (sediado em Castro Daire), a exibição 
da Classe Representativa de Ginástica do Agrupamento de Escolas de Mangualde e, o 
brilhante final, com atuação dos utentes do CAO da Santa Casa da Misericórdia de Castro 
Daire que juntaram ao seu “Zumba” alguns assistentes e ainda o Sr. Presidente Fernando 
Carneiro. 
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Estes XII Jogos Desportivos do Concelho de Castro Daire decorreram até ao dia 

19 de julho, período durante o qual várias associações do Concelho receberam e 
colaboraram na organização das 18 modalidades disputadas pelos cerca de 1200 
participantes distribuídos pelas 42 associações participantes. 

 
Oficialmente abertos, os jogos tiveram início com as eliminatórias dos 

Matraquilhos, nas sedes do GDR Folgosa e do Abraço Poético, no dia 16 de maio. No dia 
seguinte iniciaram-se as competições dos Circuitos Municipais de BTT (Fareja) e 
Carrinhos de Rolamentos (Savariz). No fim-de-semana seguinte as atividades dos XII 
Jogos Desportivos continuaram, com a realização das finais dos Matraquilhos que 
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 decorreram no Sábado, dia 23 de Maio na sede da ADCR Vila Boa. No dia 24 a fase de 

eliminatórias do Jogo da Malha, que decorreram nas localidades de Lamas, Relva e 
Savariz, bem como a 1ª etapa do Circuito Municipal de Atletismo realizada em Mamouros 
em conjunto com a Associação do Sopro de Memórias. 

No dia 30 decorreram as eliminatórias do ténis de Mesa nas sedes das 
associações de Vila Boa e Fareja.  

O dia 31 de maio, começou bem cedo com a realização do Circuito Municipal de 
Atletismo em Fareja. À tarde nas Associações de Stª Margarida, Vila Franca e Pereiro; 
Moita e Casa do Benfica de Castro Daire decorreram as eliminatórias da Sueca que 
juntaram mais de duas centenas de participantes. 

No início de Junho, dia 6, decorreu nas Piscinas Municipais a prova de natação. 
Para o dia seguinte estava agendada a final do Jogo da Malha no campo de jogos do 
Mosteiro, no entanto a atividade teve que ser cancelada e calendarizada para o dia 21 do 
mesmo mês devido ao mau tempo que se fez sentir.  

As finais do Ténis de Mesa decorreram na Sede da ACDR Lamelas na tarde do dia 
13 de junho. Neste mesmo dia, foram realizadas as finais do Torneio da sueca no 
novíssimo Centro Paroquial e Social de Lamelas. Este fim-de-semana, repleto de 
atividades desportivas continuou com a 2ª etapa do Circuito Municipal de BTT, em Mões 
e, à tarde, em Farejinhas igualmente a 2ª etapa do Circuito Municipal de Carrinhos de 
Rolamentos. No entanto, também esta atividade viria a ser adiada para o domingo 
seguinte (dia 21 de Junho) devido ao mau tempo. 

O fim-de-semana seguinte contava com um calendário super preenchido, pois para 
além das atividades que estavam calendarizadas (na tarde de Sábado realizou-se o 
torneio de pólo aquático, nas piscinas municipais, ficando para a noite o torneio das 
damas que decorreu no complexo desportivo, na sala de convívio da O Crasto) tivemos 
que juntar as finais da malha e a “mítica” descida de Farejinhas em carrinhos de 
rolamentos que tinham sido adiadas devido ao mau tempo. Mas com a cooperação e 
compreensão das equipas e atletas participantes, tudo se conseguiu e para além das já 
mencionadas atividades realizadas no Sábado, dia 20 de junho, no Domingo, o Complexo 
Desportivo, contou com os tão afamados Jogos Tradicionais, o Boccia – Utentes do CAO 
da Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire e o Andebol (durante a tarde). 

No dia 29 de junho, integrada no calendário das festas de S. Pedro, decorreu a 
Gala de Dança, que atraiu e divertiu os presentes, encerrando de uma forma bem ativa as 
festividades. 

Esta décima primeira edição dos Jogos Desportivos do Município de Castro Daire, 
que está a ser um sucesso, tem calendarizadas atividades até dia 20 de julho, data 
coincidente com o 8º Cross de S. Brás, na Granja. O Sr. Presidente da Câmara, em nome 
do Município agradece a todos os participantes os momentos proporcionados até agora e 
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 convida todas as associações à continuidade e participação nas modalidades que ainda 

serão realizadas. 
Durante o mês de julho prosseguiram as atividades relativas à XII Edição dos 

Jogos Desportivos do nosso Município. Assim, na noite do dia 4 de Julho realizou-se a 3ª 
etapa do Circuito Municipal de Atletismo com a realização de uma competitiva e animada 
corrida noturna que envolveu não só o jardim municipal mas também o centro histórico de 
Castro Daire. A Pesca Desportiva decorreu no mesmo fim-de-semana (manhã do dia 5 
julho), na Praia Fluvial de Folgosa, sendo que a tarde e o complexo desportivo estavam 
reservados para o torneio do Futebol – Jogos Reduzidos. 

No fim-de-semana seguinte, mais precisamente nas noites de 6ª (10 Julho) e 
Sábado (11 de Julho), o Pavilhão da Moita juntou várias dezenas de apoiantes que 
assistiram ao Torneio de Futsal direcionado para os escalões mais jovens. 

No dia seguinte, realizaram-se as últimas etapas do Circuito Municipal de BTT (no 
Carvalhal e organizado pela Casa do Benfica de Castro Daire) e do Circuito Municipal de 
Carrinhos de Rolamentos, esta realizada na Granja com a colaboração da associação 
local.  

A última atividade relativa aos Jogos Desportivos foi a 4ª etapa do Circuito 
Municipal de Atletismo, que decorreu no dia 19 de julho, na Granja. A mesma foi 
incorporada no 9º Cross de S. Brás, que movimenta muitos esforços e atrai centenas de 
atletas e visitantes. O vereador do Desporto – Dr. Rui Braguês - anunciou a partida, por 
volta das 8h, encorajando os participantes a enfrentar o duro mas não menos apaixonante 
percurso que os esperava. Após a finalização das provas houve um almoço convívio no 
Pavilhão do GDR Granja que antecedeu vários momentos de animação e a respetiva 
entrega de prémios a todos os participantes. 

Terminou assim, em espírito de convívio, associativismo, cooperação e amizade 
mais uma Edição dos Jogos Desportivos do Concelho de Castro Daire. 
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Taça Municipal de Futebol 
A competição decorreu durante dois dos fins-de-semana do mês de Junho, 

realizando-se as finais no primeiro fim-de-semana de Julho. Participaram 19 Associações 
e 228 atletas. Destaque também para a colaboração da AD Castro Daire na organização 
da atividade. 

As despesas referentes a mesma traduziram-se na Taça, medalhas a todos os 
atletas e diretores das Associações classificadas nas 3 primeiras posições e despesas 
com os árbitros (destacados pela AFV). 

Após dois fins-de-semana de intensa competição por parte das 19 equipas 
participantes na Taça Municipal de Futebol, disputou-se no passado dia 5 de Julho a final 
da Taça Municipal de Futebol 2015. 

Na luta pelo troféu estiveram a ACDR Lamelas e o GDR Folgosa.  
Estas duas equipas revelaram-se as mais fortes ao longo da prova, levando de 

vencidos os seus opositores. O equilíbrio entre ambas ficou também demonstrado nesta 
final, levando vantagem neste particular o GDR Folgosa que venceu por 4 - 3, 
conquistando assim a Taça Municipal de Futebol 2015. 

No final do jogo, houve a tradicional entrega de prémios onde estiveram presentes 
o Sr Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire e o Sr Vereador do Desporto. Foi 
da mão destes que os finalistas e o 3º Classificado (Associação Jovem de Cabril que 
venceu a Sociedade Filarmónica de Mões no jogo do 3º e 4º lugar)  receberam as 
medalhas que premiaram o seu desempenho durante a competição, sendo que o 
"Caneco" seguiu para Folgosa. 
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 Mini Jogos Sem Fronteiras 

Os Mini Jogos Sem Fronteiras realizaram-se no dia 27 de Julho nas Piscinas 
Municipais de Castro Daire. Participaram 9 equipas e 72 atletas. Foi um dia muito 
divertido, onde os reis foram as crianças. 

Os gastos referentes a estas duas atividades traduziram-se na oferta de uma t´shirt 
para cada participante e de um troféu (artesanato) para as 3 equipas melhor classificadas. 

 

 
Jogos Sem fronteiras 

Os Jogos Sem Fronteiras são o exemplo de como o desporto é cada vez mais 
lazer, animação, desportivismo, companheirismo, fair play e muitos outros princípios que 
devemos ter em sociedade. É sem dúvida uma atividade diferente…não só para quem 
participa mas também para quem organiza. 
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 Decorreu entre os dias 29 e 31 do passado mês de julho e contou com a 

participação de 120 atletas distribuídos pelas 12 equipas, que disputaram duas fases 
eliminatórias (6 equipas em cada) das quais se apuraram os 8 finalistas. 

A final decorreu no passado dia 31 de julho nas Piscinas Municipais de castro 
Daire e participaram as seguintes equipas: 

- ACRED 
- Associação Jovem de Cabril 
- O Crasto 
- Banda de Musica dos BVCD 
- Farejinhas 
- Finalistas 2015/2016 
- Moita 
- Santa Margarida 
Numa final com muita animação, disputa e convívio, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, enalteceu a adesão dos participantes e a 
alegria que os mesmos evidenciam durante os jogos sem fronteiras. Fernando Carneiro, 
agradeceu a participação de todas as equipas, dos familiares e amigos presentes nas 
bancadas das Piscinas Municipais. Terminou com um bem-haja à equipa técnica e de 
voluntários envolvidos na organização.  
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 Projetos 

Atividade Física para Idosos 
Em 2015, demos continuidade ao projeto “Atividade Física para Idosos” que está a 

ser desenvolvido pela Câmara Municipal de Castro Daire desde Janeiro de 2014, com o 
objetivo de aumentar a oferta de prática desportiva com supervisão especializada e 
intervenção adequada para obter soluções que permitam, à população idosa, tirar partido 
dos diversos benefícios existentes (área cognitiva, motora e sócio afetiva) pois, a prática 
de exercício físico de forma regular, produz uma série de melhorias ao nível da saúde, 
tanto na prevenção como no controlo de certas doenças, trazendo benefícios quer ao 
indivíduo, ao proporcionar-lhe um estilo de vida mais saudável, quer ao nível da 
sociedade, fazendo destes cidadãos pessoas mais felizes e autossuficientes. 

A atividade continuou a ser desenvolvida, por dois Técnico Superiores de Desporto 
da Câmara Municipal de Castro Daire (Professor Márcio Sul e Professor José Ferreira).  

A atividade decorreu às 2ª e 4ªs feiras de manhã no Centro Social e Paroquial de 
Mões, Associação de Solidariedade Social Santa Isabel e no Lar de Esperança e Bem-
estar de São Joaninho. 

Esta prática apenas foi interrompida entre os meses de julho e setembro. 
Este projeto comprova que apesar da idade e de alguns problemas de saúde que 

os acompanham, estas pessoas não deixaram de se empenhar e acima de tudo de 
sorrir…Este sorriso vale por mil palavras e significa que “ vale(u) a pena”.  
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 Andebol 4 Kids 

O Projeto está inserido nos Planos de Desenvolvimento Regional da Federação de 
Andebol de Portugal e da Associação de Andebol de Viseu e é, implementado em 
conjunto com as Autarquias, Agrupamento de Escolas e Clubes, no sentido de estimular a 
prática de Atividades de Andebol, devidamente adequados ao escalão etário dos alunos. 
Pretende-se que este conjunto de atividades seja enquadrado pelos professores das 
Atividades de Enriquecimento Curricular e pelos Professores do 1º Ciclo, envolvendo-os e 
responsabilizando-os pelo enquadramento dos jovens, nas atividades desportivas e 
sociais do Projeto. 

Dentro desta dinâmica, o Município em colaboração com o Agrupamento de 
Escolas, promoveu um Torneio Inter Turmas, de onde foram apuradas as equipas que 
representaram o nosso concelho no Torneio Inter Concelhio realizado em Resende. 

 
Conclusão 
Com este relatório, e em jeito de conclusão, podemos afirmar que o ano de 2015 

foi um ano em que o Setor de Desporto demonstrou criatividade, dinamismo e critério nas 
tarefas executadas sempre em consonância com o rigor financeiro a que esteve sujeito. 
Estamos convictos que tudo fizemos para que as nossas responsabilidades fossem 
cumpridas com o máximo profissionalismo defendendo sempre os interesses da Câmara 
Municipal, que são os interesses do Concelho. 
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 Penso que a nossa mensagem também passou para o exterior, pois o Setor de 

Desporto não se resume apenas ao trabalho que desenvolvemos nas Piscinas Municipais, 
mas sim ao contributo que damos para o Desenvolvimento do nosso Concelho utilizando 
como ferramenta o Desporto. 
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 EDUCAÇÃO 

Início do Ano Letivo: 
- Cálculo dos subsídios de funcionamento para atribuir às Escolas do 1º CEB e 

Jardins de Infância para o ano letivo 2015/2016; 
- Realização de reuniões de trabalho para preparação do arranque do ano letivo 

2015/2016, com as assistentes operacionais contratadas para assegurar serviço de 
almoço, prolongamento de horário e vigilância em transporte escolar; 

 
Regime da Fruta da Fruta Escolar: 
- Candidatura ao Regime de Fruta Escolar, do Instituto de Financiamento de 

Agricultura e Pescas; 
- Participação na realização do procedimento concursal para fornecimento de fruta 

aos alunos do 1º CEB, nomeadamente, na elaboração do respetivo caderno de encargos; 
- Elaboração dos Pedidos de Ajuda ao IFAP, relativos ao Regime de Fruta Escolar 
 
Refeições Escolares: 
- Apetrechamento dos 21 refeitórios escolares com equipamento e material de 

limpeza necessários para o serviço de almoço; 
- Elaboração da candidatura ao Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB, na plataforma da Dgeste (Ministério da 
Educação); 

- Preenchimento dos mapas trimestrais relativos ao financiamento do Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB, na 
plataforma da Dgeste (Ministério da Educação); 

- Participação no Concurso Público para fornecimento de refeições escolares para 
o ano letivo 2015/2016, nomeadamente, na elaboração do respetivo caderno de encargos; 

- Registo diário das refeições encomendadas; 
- Acompanhamento e super-visionamento das refeições escolares nos refeitórios; 
- Avaliação das ementas escolares e elaboração do respetivo relatório; 
- Cálculo das comparticipações familiares mensais relativas ao serviço de almoço e 

prolongamento de horário; 
- Preenchimento dos mapas mensais relativos ao financiamento do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar (serviço de almoço e 
prolongamento de horário). 

- Elaboração dos mapas de presenças relativos ao serviço de almoço e 
prolongamento de horário das várias Escolas do 1º CEB e Jardins de Infância; 

 
Programa de Atividades Sócioeducativas: 
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Atendendo às dificuldades que pais e encarregados de educação têm em 
encontrar uma resposta de ocupação dos tempos livres para os filhos em período de 
férias escolares, o Município de Castro Daire no ano de 2015 levou a cabo mais uma 
edição do Programa de Atividades Sócio-Educativas destinado às crianças do pré-escolar 
e do 1º CEB deste concelho. Neste âmbito foi preparado o Plano de atividades do 
Programa de Atividades Sócioeducativas para as interrupções letivas da Páscoa, Verão e 
Natal, destinado às crianças do pré-escolar e 1º CEB: divulgação, receção de inscrições, 
preparação das equipas (pessoal técnico e assistentes operacionais); elaboração de 
mapas de presenças; planificação das atividades a realizar com os grupos e preparação 
de materiais e cálculo das comparticipações familiares. 

 
Transportes Escolares e Outros: 
- Receção de inscrições para transporte escolar; 
- Atualização da base de dados para a gestão dos passes escolares dos alunos 

desde o pré-escolar ao ensino secundário (1267 registos); 
- Elaboração da Rede de Transportes Escolares para o ano letivo 2015/2016, 

constituída por 32 circuitos; 
- Cálculo mensal dos passes a pagar pelos alunos do ensino secundário; 
- Pedidos de ativação e desativação de passes escolares e de senhas pré-

compradas; 
- Colaboração na organização da logística de transporte dos alunos do 4º ano para 

a realização das provas finais de ciclo, que se realizaram nos dias 18 e 20 de maio, na 
Escola Básica 2, 3 de Castro Daire; 

- Organização do transporte para as visitas de estudo anuais organizadas pelos 
vários estabelecimentos de ensino 

 
Projetos/Iniciativas Organizadas pelo Serviço de Educação: 
- Organização do Desfile de Carnaval com as Escolas do 1º CEB e Jardins de 

Infância do concelho, que se realizou no dia 19 de fevereiro e que contou com a 
participação de 364 alunos e respetivos acompanhantes. Subordinado ao tema “Mais 
fruta, mais futuro”, este desfile percorreu as principais artérias da vila e contou com a 
animação do Grupo de Bombos Os Zés Pereiras de Teivas. No final, foi oferecido aos 
participantes, um lanche. 

 
- Organização do Concurso Municipal de Ideias de Negócio no âmbito do projeto 

Empreendedorismo nas Escolas da iniciativa da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-
Lafões, que teve lugar no dia 12 de maio, pelas 21h00, no Auditório do Centro Municipal 
de Cultura. 
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 Neste concurso, foram apresentadas 11 ideias de negócio criadas pelos alunos do 

ensino secundário e profissional da Escola Secundária de Castro Daire e Escola 
Profissional Mariana Seixas. 

Destes 11 projetos, foram selecionadas, por um júri constituído para o efeito, as 3 
melhores ideias de negócio, às quais foram atribuídos prémios no valor de 500,00€, 
300,00€ e 200,00€. 

A animação desta edição ficou a cargo das alunas Daniela Vilela, Diana Lourenço 
e Beatriz Fonte, da Escola Profissional Mariana Seixas, do grupo de dança da Associação 
Cultural, Recreativa Emotion Dance e da Banda Neo Project. 

Este concurso constituiu uma oportunidade para os 34 alunos que participaram 
nesta iniciativa testarem as suas aprendizagens e demonstrarem as suas capacidades 
empreendedoras, através da criação de ideias de negócio.  

 
- Dinamização da II edição do projeto De mãos dadas com a matemática, dirigido 

aos alunos dos 2º, 3º e 4º anos de escolaridade do 1º CEB do Município, no qual 
participaram 372 alunos. Este projeto teve como objetivo fomentar o gosto pela 
matemática e melhorar o cálculo mental, através do jogo “Bingo da Tabuada” e fichas de 
treino. 

O projeto culminou com a realização de um concurso final, realizado no dia 28 de 
maio, no Auditório do Centro Municipal de Cultura, no qual participaram os 48 finalistas. 
Nesta final, foram apurados os 3 melhores classificados, aos quais foi atribuído um 
prémio. 

 
- Organização do Dia Mundial da Criança 
Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Criança, o Município organizou uma 

festa para cerca de 900 crianças, que se realizou no dia 1 de junho, no Jardim Municipal.  
Durante a manhã, as crianças puderam desfrutar dos vários insufláveis espalhados 

pelo espaço, onde não faltaram ainda, as pinturas faciais, as esculturas de balões e a 
animação musical.  

O Município disponibilizou ainda, a tradicional barraquinha de pipocas e algodão 
doce que fez as delícias dos mais pequenos. 

A festa terminou com a distribuição dos vários grupos de crianças e respetivos 
acompanhantes por diversos restaurantes, onde foi servido o almoço antes do regresso à 
escola. 

 
- Organização da Festa de Natal 
Teve lugar no dia 16 de dezembro, durante a manhã, a Festa de Natal das Escolas 

do 1º CEB e Jardins de Infância do Município, no Pavilhão da Escola Básica 2, 3 de 
Castro Daire.  
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 À chegada, os alunos desfrutaram de um lanche oferecido pelo Município, 

assistindo, de seguida, ao espetáculo de animação infantil “A Turma”. A festa culminou 
com a entrega das prendas pelo Pai Natal.  

Esta iniciativa contou com a participação de 750 alunos e respetivos professores, 
educadores e auxiliares, num total de 875 pessoas. 

- Organização e dinamização da Oficina do Pai Natal: 
A Oficina do Pai Natal constituiu um espaço de animação, dedicado especialmente 

às crianças, onde foi possível brincar, saltar, sonhar, experimentar e até saborear, 
enquanto os pais faziam as suas compras no comércio local. Fizeram parte do programa 
atividades diversificadas como âtelies alusivos ao Natal, modelagem de balões, pinturas 
faciais, zumba, workshops, e ainda, para delícia dos mais pequenos, a barraquinha das 
pipocas e algodão doce.  

Teve lugar de 17 a 30 de dezembro, no Jardim Municipal e foi monitorizada pelas 
personagens da quadra natalícia: o Pai Natal, a Mãe Natal, a duende, a rena, o boneco de 
neve e a árvore de natal.  

 
Outros Serviços: 
- Confirmação da faturação referente à Educação (refeições escolares, transportes 

escolares, fruta escolar, material, gás…); 
- Substituição das assistentes operacionais que asseguram serviço de almoço, 

prolongamento de horário e vigilância em transporte escolar; 
- Redação de artigos para a Revista Municipal; 
- Estimativa da despesa e da receita para elaboração do PPI e Orçamento para 

2016 referente à Educação; 
- Realização do Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 

até sessenta e cinco postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo, tempo parcial, para a carreira e categoria de assistente 
operacional, para o exercício de funções no serviço de almoço, prolongamento de horário 
e vigilância em transporte escolar. 

- Elaboração de um estudo com a previsão do n.º de crianças que frequentarão os 
Jardins de Infância e Escolas do 1º CEB nos anos letivos 2015/2016; 2016/2017 e 
2017/2018.  
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 SAÚDE 

A Unidade Móvel de Saúde é uma viatura que dispõe de condições apropriadas 
para a prestação de cuidados de saúde primários, na área da prevenção da doença e 
promoção da saúde. A tripulação é constituída por motorista e enfermeira em regime de 
permanência e íntegra ainda outros técnicos, nomeadamente, uma nutricionista em 
atividades regulares.  

 
O objetivo desta política é colmatar as dificuldades sentidas pela população, 

principalmente a mais idosa, com maior grau de vulnerabilidade, dificuldade de mobilidade 
e isolamento, onde o povoamento é muito disperso e com algumas dificuldades de 
acesso, em que se assiste a uma quase total concentração de serviços na sede do 
concelho. Esta iniciativa tem por base a acessibilidade e a proximidade à população, 
deslocando-se a todas as localidades do município, cada circuito tem a duração de 
aproximadamente 2 meses. 

 
Caracterização da população da UMS em 2015 
No ano de 2015 a UMS registou 2847 utentes, sendo que, destes, 65% são 

mulheres e 35 % homens. Os idodos são quem mais procura este serviço, representando 
68% dos utentes inscritos. A freguesias com maisor dimensão são as que detêm o maior 
número de utentes a procurar o o serviço.  

 

Sexo  
  
Masculino  993 
Feminino  1854 
Total  2847 
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Faixa Etária Nº inscritos  
  
17-29 anos  35 
30-49 anos  193 
50-64 anos 677 
65-74 anos 886 
75-84 anos 822 
85-99 anos 234 
Total:  2847 
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 Atividades desenvolvidas na UMS em 2015 

 
Avaliação de indicadores de risco cardiovascular 
Check-up que incluiu a avaliação do peso, da altura (para determinação do IMC), 

do perímetro abdominal e medição da pressão arterial e pulsação. Tem como objetivos a 
identificação de pessoas em risco e sensibilização para a adoção estilos de vida 
adequados e controlo dos fatores de risco. 

 
Rastreio ao colesterol total 
Pulsão capilar para determinação do nível de colesterol total no sangue. Os 

objetivos da atividade são: o doseamento do nível de colesterol total no sangue; a 
identificação de pessoas em risco; a sensibilização para a adoção estilos de vida 
saudáveis e controlo dos fatores de risco e o aconselhamento para a realização de outros 
meios complementares de diagnóstico. 

 
Rastreio da glicémia capilar (Diabetes Mellitus) 
A pulsão capilar para determinação do nível de glicémia no sangue. Os objetivos 

são: o doseamento do nível de glicémia capilar; a identificação de pessoas em risco e 
encaminhamento destas para a consulta do médico de família e a sensibilização para a 
adoção estilos de vida saudáveis e controlo dos fatores de risco. 
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 Avaliação do risco de Diabetes (Tipo 2) 

A aplicação da “Ficha de Avaliação de Risco de Diabetes Tipo 2” disponibilizada 
pelo Programa Nacional para a Diabetes. Os objetivos são: identificar os utentes inscritos 
na UMS que apresentam um alto risco, e muito alto, de contrair a diabetes mellitus tipo 2, 
num espaço temporal de 10 anos; conhecer os fatores de risco para a diabetes mellitus 
tipo 2, dos utentes com 45 e mais anos; consciencializar os utentes da importância da 
diminuição dos fatores de risco, de modo a prevenir a diabetes tipo 2. 

 
Rastreio do cancro do cólon e reto 
Esta atividade consiste na entrega dos kit´s aos utentes abrangidos; ensino sobre 

a colheita das amostras; verificação da assinatura ou impressão digital no consentimento 
informado; preenchimento do questionário efetuado ao utente; entrega diária da relação 
de utentes que aderiram ao rastreio na UCC, recolha dos kit´s com as amostras e entrega 
nos CTT. Os objetivos são: diminuição da mortalidade por cancro do cólon e reto; 
diminuição do cancro invasivo; garantia de um diagnóstico e tratamento precoce das 
situações detetadas. 

 
Sessões de educação para a saúde com o tema: “Prevenção e tratamento da 

hipertensão arterial” 
Sessões desenvolvidas nas localidades com apoio a recursos informáticos, 

nomeadamente a apresentação de diapositivos, onde se pretende a interação das 
profissionais com o público, na transmissão de conhecimentos, no esclarecimento de 
dúvidas ou debate de casos concretos. Os objetivos das sessões passam por: fomentar o 
desenvolvimento de estilos de vida saudáveis; contribuir para a tomada de decisões 
responsáveis; prevenir comportamentos de risco no desenvolvimento da HTA; promover a 
autorresponsabilização e a capacitação dos utentes da UMS pela sua saúde; sensibilizar 
a comunidade para a importância das medidas preventivas da HTA; promover a adoção 
de comportamentos de adesão ao regime terapêutico nas pessoas hipertensas. 
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 Vacinação contra a gripe 

A Vacinação dos utentes abrangidos pelo programa de vacinação contra a gripe; 
vigilância e ensino das possíveis reações adversas e modo de atuação, verificação e 
preenchimento do boletim de vacinas/folha de registo vacinal; entrega diária da relação de 
utentes vacinados na UCC. Objetivos: diminuir a incidência da gripe; garantir uma melhor 
proteção contra o vírus da gripe, diminuir a mortalidade e morbilidade consequentes das 
complicações da gripe. 
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 III Jornadas municipais “Ao encontro de boas práticas em saúde” 

 
Organizadas pelo Município de Castro Daire, realizaram-se no dia 29 de Maio de 

2015, na Auditório do Centro Municipal de Cultura, na vila de Castro Daire, as III Jornadas 
Municipais “Ao Encontro…de Boas Práticas em Saúde”, evento que teve, na primeira 
parte, como oradoras as Senhoras Prof.ª Doutora Cláudia Chaves, da Escola Superior de 
Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, que abordou o tema “Importância da Saúde nos 
Municípios” e a Enfermeira Maria Albernaz, Coordenadora da Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Viseu, que abordou o tema “Importância das Parcerias em Saúde”. A 
segunda parte foi dedicada à abordagem dos serviços prestados pelas Unidades Móveis 
de Saúde (UMS) nos Municípios de Seixal, Alfandega da Fé e Castro Daire, cujos 
representantes fizeram uma explanação exaustiva dos relevantes e diversos cuidados de 
saúde prestados às respetivas comunidades, nomeadamente às pessoas mais 
carenciados e mais vulneráveis. De salientar que, no final, foi realçado o excelente e 
importante trabalho desenvolvido pelas UMS em prol dos mais necessitados pois são-lhes 
prestados cuidados de saúde que, de outra forma, não lhes estariam acessíveis, seja pela 
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 sua reduzida mobilidade, seja pela falta de meios de transporte para se deslocarem à 

sede do município, seja, ainda, pelas distâncias a que algumas localidades se encontram 
das Unidades de Saúde. Mereceu destaque - pela variedade de serviços prestados nos 
cuidados de saúde primários -, a Unidade Móvel de Saúde Castro Daire, tendo-se 
concluído que o seu âmbito de ação alargada constitui uma grande mais-valia em prol dos 
mais necessitados, dos mais desfavorecidos e dos mais vulneráveis. 

Os objetivos das jornadas foram os seguintes: Promover e intensificar a 
cooperação e a comunicação entre os parceiros da comunidade; Promover estratégias 
locais suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos em saúde; Partilhar projetos de 
saúde sustentáveis nos municípios.  

 

Sessões de educação para a saúde inseridas no programa de atividades sócio-
educativas de verão 

Sessões que ocorrem com apoio a recursos informáticos, nomeadamente a 
apresentação de diapositivos alusivos os temas, onde a interação e participação ativa das 
crianças foi privilegiada, nomeadamente, através no método de demonstração. Objetivos: 
promover estilos de vida saudável e elevar o nível de literacia para a saúde, contribuir 
para a melhoria da saúde escolar e para a minimização dos riscos para a saúde; capacitar 
para a prática de uma alimentação saudável, boa higiene oral, hábitos de sono e repouso. 
Prevenção de acidentes e riscos ergonómicos. 

Temas das sessões: 
- Alimentação saudável (pré-escolar e 1ºciclo); 
- Higiene oral (1ºciclo);  
- Cuidados com o sol (1º ciclo); 
- Regresso às aulas em segurança (1º ciclo). 
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 Indicadores de atividade da UMS 

Indicadores de atividade 2012 2013 2014 2015 
     
Rastreio ao Colesterol 1100 1300 680 845 
Rastreio de Glicémia Capilar  1300 1650 ---- 1275 
Rastreio aos triglicerídeos  ---- 775 825 --- 
Sessões de Educação para a Saúde ---- 1101 846 776 
Rastreio do Cancro do Colon e Reto ---- ---- 269 255 
Vacinação contra a Gripe ---- ---- 273 549 
Inscritos na UMS 1509 2355 2779 2847 
Consultas de Enfermagem 2775 7239 4658 4874 

Resultados de rastreios efetuados 
Índice de Massa corporal 
IMC População UMS 
  
Baixo Peso 00,9% 
Peso normal 22,9% 
Excesso de peso  43,4% 
Obesidade  32.8% 
Total  100% 
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 Rastreio de glicémia capilar 

Glicémia em jejum População UMS 
  
Hipoglicémia  1,2% 
Normal  63,5% 
Tolerância diminuída à glicose 13,5% 
Possível diabetes  21,8% 
Total  100% 

 
Rastreio colesterol total 
Colesterol total População UMS 
  
Normal 27,0% 
Moderado  11,6% 
Elevado  47,0% 
Muito elevado  14,4% 
Total  100% 

Pressão arterial 
 Aproximadamente 5% são hipotensos; 
 Cerca de 20% são normotensos; 
 Sensivelmente 14% apresentam pressão arterial normal alta; 
 Mais de 60% apresentam hipertensão arterial: 

o HTA de grau I, presente em mais de 30%; 
o HTA de grau II, representa mais de 20%; 
o HTA de grau III, corresponde sensivelmente a 10%. 
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 TURISMO 

Castro Daire é um território com tradições, com cultura, boa gastronomia, boa 
gente, com uma natureza soberba possibilitando um contacto saudável e harmonioso.  

 
Organização, acolhimento e acompanhamento de visitas guiadas ao 

território: 
- 31 de janeiro – visita guiada ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
- 27 de maio - visita guiada ao Centro de Interpretação e Informação do 

Montemuro e Paiva, no âmbito do Projeto “Partnership Geoeducation” - ADRIMAG 
 
Comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

 
Sob o tema Monumentos e Sítios: Conhecer, Explorar, Partilhar, comemorou-se no 

dia 18 de abril o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2015, instituído pelo 
ICOMOS Internacional, que este ano celebrou 50 anos. 

No âmbito destas comemorações, o Município de Castro Daire promoveu um 
programa específico dirigido ao público em geral, que consistiu numa Ação de 
Sensibilização referente às Ruínas da Muralha das Portas do Montemuro, classificadas 
como Imóvel de Interesse Público desde 1974, convidando para o efeito Cinfães a 
associar-se à iniciativa, dado tratar-se de um sítio arqueológico territorialmente partilhado 
pelos dois Municípios.  
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 Foi realizado um percurso ao longo da Muralha, acompanhado pelo Arqueólogo Dr. 

Inês Vaz, tendo como objetivo sensibilizar a população para a importância da preservação 
e salvaguarda do património cultural reforçando a identidade local. 

Participação do Município de Castro Daire na FIT 

 
Município de Castro Daire marcou presença na FIT 
O Município de Castro Daire esteve presente na segunda edição da Feira Ibérica 

de Turismo (FIT), que decorreu de 30 de abril a 3 de maio de 2015, no Parque do Rio Diz 
na Guarda. 

O Município fez um balanço positivo da participação nesta Feira, salientando a 
importância de eventos desta natureza na promoção do concelho, sendo mais uma 
oportunidade de demonstração das suas potencialidades turísticas: promoção e 
divulgação do património edificado e cultural, o artesanato, contando com a presença de 
uma das Cooperativas de Artesanato (Capuchinhas), produtos locais, nomeadamente o 
mel e a broa de milho, alojamento e a riqueza paisagística do território, incidindo na 
divulgação dos diversos Percursos Pedestres que o Município tem para oferecer.  

As Termas do Carvalhal divulgaram alguns serviços que podem ser encontrados 
na estância termal, designadamente indicações terapêuticas, tratamentos e ofertas. Os 
visitantes puderam ainda experimentar, de forma gratuita, uma demonstração de 
massagem facial. 
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 A Feira Ibérica de Turismo contou, este ano, com a presença do Senhor Primeiro 

Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, que esteve no dia da abertura, salientando a 
importância do evento na promoção e divulgação turística para a região e para o país. 

Esta iniciativa contou, sempre, com muitos visitantes, trazendo um impacto muito 
positivo aos participantes e a todos os agentes envolvidos neste certame, que promete 
criar cada vez mais sinergias e mais visibilidade a cada edição.  

 
Maio Pedestre 

 
 
O Município de Castro Daire organizou o “Maio Pedestre”, iniciativa que já conta 

com a sua 6ª edição.  
Durante o mês de maio foi realizado um percurso pedestre por fim de semana, 

associando a cada um dos percursos uma temática diferente, este ano com a 
particularidade de se realizar um troço da Última Rota da Transumância. 

O Município tem como objetivo oferecer e dar a conhecer, a todos os participantes, 
experiências únicas e privilegiadas, conciliando o património natural, cultural, histórico, 
paisagístico, a gastronomia e a aventura envolvidos num plano de dinamização e de 
animação. 

A significativa adesão nesta iniciativa, demonstra a importância da realização deste 
evento que, para além de proporcionar o convívio, promove a descoberta e conservação 
dos valores naturais e paisagísticos existentes, bem como dos usos e costumes das 
populações locais. 

 
PR5 – Trilho do Paiva (Reriz) 
É um percurso circular de pequena rota com elevado interesse paisagístico, 

cultural e ambiental. Apresenta uma extensão de 6,5 km de fácil acesso tendo uma 
duração de aproximadamente 2h00. 

O ponto de início é junto à Igreja de Reriz. 
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 O Município de Castro Daire, ciente da importância do Geocaching, pretende 

oferecer esta modalidade aos participantes do Maio Pedestre, com a colocação de caches 
no território concelhio, mais propriamente no PR5. 

Este percurso foi cancelado devido às más condições climatéricas. 
CASTRO DAIRE – A Última Rota da Transumância (Troço de Ribolhos – Cruz do 

Rossão – 22 km) 
O Município de Castro Daire encontra-se a desenvolver e implementar a recriação 

da Última Rota da Transumância (1999), transformando esta Rota, de tradição secular, 
num percurso pedestre onde a memória das passagens e paragens dos pastores e 
rebanhos ainda se encontra bastante presente revivendo as experiências da 
transumância. 

 
PR2 – Percurso das Minas (Cabril) 
É um percurso circular, de pequena rota, com elevado interesse paisagístico, 

cultural e ambiental. Apresenta uma extensão de 10,2 km com grau de dificuldade 
médio/moderado com duração de 3h00 a 3h30. 

O percurso tem início junto à Capela e edifício da Escola da Tulha Nova. 
Estas minas são minas de extração de volfrâmio durante a 2ª guerra mundial. 
 
PR3 – Trilho dos Carvalhos (Gosende) 
O Trilho dos Carvalhos é um percurso circular de pequena rota com elevado 

interesse paisagístico, cultural e ambiental. Apresenta uma extensão de 7,5 km com grau 
de dificuldade Médio de uma duração de 2h30. 

Tem início no largo da Capela da N. Srª. do Refúgio, no Fojo (Gosende). 
Este percurso foi realizado à noite tendo como tema “Caminhando com as 

Estrelas”, consistindo numa observação astronómica acompanhado pelo Astrónomo José 
Matos, professor da Universidade de Aveiro.  

 
PR1 – Trilho dos Moinhos (Eiriz) 
Percurso circular de pequena rota com elevado interesse paisagístico, cultural e 

ambiental. Apresenta uma extensão de 5,5 km com grau de dificuldade médio de duração 
de 2h30. 

O início do percurso é junto à EN225, perto do cruzamento para Eiriz.  
 
Dia Internacional dos Museus 
O Município de Castro Daire comemorou no dia 18 de maio o Dia Internacional dos 

Museus, promovendo atividade alusivo à Cestaria no Museu Municipal. Denominada de 
“Arte do Cesteiro” incluiu ateliê temático, com o objetivo de demonstrar uma das técnicas 
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 de arte tradicional que se encontra intimamente ligada ao mundo rural, à cultura, tradições 

e modo de vida da população castrense. 
Participaram nesta iniciativa todas as salas do Jardim de Infância de Castro Daire 

tendo a oportunidade de ver de perto o Cesteiro a trabalhar a sua arte. 

 
Levantamento da Última Rota da Transumância  
Procedeu-se ao levantamento em GPS do troço original da Última Rota da 

Transumância. Para o efeito, convidou-se Júlio Santos, pastor transumante cerca de meio 
século na serra do Montemuro e último Maioral desta rota, possibilitando-nos recolher 
informações e histórias desta tradição que tanto marcou os castrenses. 

 
 
“CASTRO DAIRE – A Última Rota da Transumância” 
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 “CASTRO DAIRE – A Última Rota da Transumância, projeto que por proposta do 

Município, integra a Carta Europeia de Turismo Sustentável das Montanha Mágicas, 
aprovada em 2013 pela Federação EUROPARC, realizou-se no dia 27 de junho. 

O Município promoveu esta recriação de forma a reviver uma tradição ancestral 
que deslocava rebanhos e pastores, desde o sopé da Serra da Estrela até à Serra do 
Montemuro (1382m de altitude), “a serra mais desconhecida de Portugal”, segundo 
Amorim Girão. 

Nesta primeira edição, fiéis ao traçado original daquela que, em 1999, em terras 
montemuranas, foi a última rota da transumância, o rebanho, constituído por cerca de 600 
cabeças, fez o troço de Ribolhos a Castro Daire (antiga Feira das Vacas), passando, 
como outrora, pelo centro da Vila. 

Passada a Ponte Pedrinha e enquanto o rebanho subia a calçada romana, o 
Jardim Municipal foi palco de uma peça de teatro alusiva à transumância. Também no 
Museu Municipal estava patente uma exposição de fotografia, da autoria do Dr. Filomeno 
Silva, um dos autores da obra “Montemuro - A Última Rota da Transumância”, local onde 
foi igualmente exibido documentário, da autoria Dr. Fernando Faria Paulino.  

Muitos foram os visitantes e turistas, incluindo estrangeiros que, estrategicamente 
posicionados nos diversos miradouros, ao avistarem o rebanho, vibravam de entusiasmo 
e, diga-se mesmo, de emoção, sendo muitos os que proclamavam “Lá vem o rebanho!, Lá 
vem o rebanho!” 

Entre os presentes, pudemos igualmente contar com alguns dos pastores que, 
outrora, vivenciaram esta Rota, como foi o caso do Sr. Júlio Santos, um antigo pastor da 
transumância que chegou a "arrendar terras para o gado nas zonas mais altas da serra", 
manifestando enorme satisfação por voltar a Castro Daire e reviver o passado. 

A chegada do rebanho ao centro da vila foi calorosamente aplaudida pela multidão 
de pessoas que ali se concentraram para, de perto, assistirem a este evento, 
acompanhando o rebanho na sua deslocação até à antiga Feira das Vacas – lugar de 
pernoita, tal como em tempos idos. 

E porque a transumância tem associadas tradições gastronómicas específicas e 
muito características, o Município lançou o repto à Confraria do Bolo Podre e Gastronomia 
do Montemuro para que assegurasse os “Sabores da Transumância”. Ladeados do 
rebanho e num ambiente, devidamente caracterizado para o efeito, com elementos que 
catapultaram o público presente para uma magia ímpar, puderam ser degustadas várias 
iguarias gastronómicas típicas e alusivas à temática. 

Foi assim possível dar a conhecer uma das tradições que fazem parte da cultura 
deste território e das suas gentes, numa envolvência que permitiu aos presentes serem, 
não só espectadores mas também interagir com a iniciativa, pelo contacto com pastores, 
com o próprio rebanho e com os cães que o acompanhavam, entre estes, alguns belos 
exemplares de Serra da Estrela de pelo curto. 
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 A recriação da Última Rota da Transumância, é um primeiro ensejo para criar um 

novo cartaz turístico que promete voltar em 2016, reforçando, assim, a aposta que o 
município tem feito no turismo de natureza e no revitalizar de tradições ancestrais. 

 
 
Jornadas Europeias do Património 
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Minas de Moimenta – “Vivências do Volfrâmio” 
O Município de Castro Daire associou-se às Comemorações das Jornadas 

Europeias do Património, cujo tema transversal deste ano foi “Património Industrial e 
Técnico”. 

A atividade proposta pelo Município consistiu numa visita às Minas de Moimenta 
alusiva às “Vivências do Volfrâmio”, no dia 26 de setembro, com o objetivo de sensibilizar 
os cidadãos para o seu valor e para a importância que tiveram no passado, propiciando 
também um olhar atualizado acerca das suas potencialidades e do seu futuro. Para o 
efeito, foi convidado o Professor Artur Sá, do Departamento de Geologia da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que fez o enquadramento da geologia, e pessoas 
que conheceram e assistiram as vivências da exploração do volfrâmio - Valentim Santos 
(filho do Capataz Geral das Minas) e Adérito Valente (cidadão local), que contaram 
histórias e estórias das minas. No final ainda houve tempo para degustar produtos 
endógenos da região, nomeadamente as Sopas Secas. 

As minas de Moimenta foram exploradas durante a Segunda Guerra Mundial, por 
uma companhia Inglesa, das quais foi feita a extração de volfrâmio e estanho.  

Os jazigos de volfrâmio integram-se num conjunto de depósitos de tungsténio e 
estanho que se distribuem desde a Galiza a Castela (Espanha) atravessando o norte e 
centro de Portugal, definindo assim, a designada “Província estano-volframítica” .  

As mineralizações ocorrem em filões de quartzo e de pegmatitos intruídos na 
mancha granítica de Moimenta, pertencente ao Maciço do Montemuro. A mancha de 
Moimenta é alongada e apresenta contornos sinuosos tratando-se de um afloramento de 
granito porfiróide, de grão médio, situado entre Moimenta, Tulha Nova, Sobrado, Sobreda 
e Levadas. 

Segundo testemunhos de antigos mineiros, tratava-se de um complexo mineiro 
bastante mecanizado. As galerias eram abertas com a ajuda de explosivos e de martelos 
pneumáticos que usavam brocas com cerca de 35 milímetros, perfurando mais de um 
metro de comprimento. O material extraído era despejado num martelo mecânico movido 
por um motor a gasóleo, onde era britado, seguindo para a lavaria, atualmente em ruínas, 
local onde se fazia a primeira separação do volfrâmio.  

Esta iniciativa permitiu aumentar o conhecimento do património industrial existente 
no concelho, contribuindo para a sua valorização e necessidade de preservação. 

 
Projeto “Tras –U- Manto” 
“Tras-U-Manto” é um projeto artístico que o Teatro do Montemuro realizou em co 

produção com o Município de Castro Daire e em parceria com a Associação Cultural 
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 Desportiva e Recreativa de Lamelas. Este projeto enquadra-se dentro de uma estratégia 

de dinamização sociocultural que o Teatro tem vindo a desenvolver no nosso território. 
Colaboração com o Teatro do Montemuro na preparação e divulgação deste 

espetáculo de rua.  
No dia 2 de outubro o espetáculo realizou-se em Lamelas (ante estreia) e a estreia 

foi no dia 3 em Castro Daire, no Bairro do Castelo. 
TRAS –U – MANTO é um projeto desenvolvido no âmbito da marca “CASTRO 

DAIRE – A Última Rota da Transumância”. 
 
Participação no 1º Encontro Global do Cão da Serra da Estrela 
O Município de Castro Daire participou no 1º Encontro Global do Cão da Serra da 

Estrela, que se realizou no dia 17 de outubro, no Parque Municipal de Exposições do 
Cartaxo, evento que congregou alguns exemplares e amigos da raça, provenientes de 
todo o país, numa jornada plena de atividades educativas e lúdicas, um dia dedicado a 
esta que é uma das raças caninas mais antigas da Europa.  

Crê-se que a raça Serra da Estrela, variedade de pêlo curto ou pêlo longo, 
descenda dos antigos mastins do Tibete, tendo-se posteriormente adequado às 
necessidades de guardador de rebanhos na zona da Serra da Estrela. Manuela Paraíso, 
organizadora principal do evento, refere que, incluindo os Serra da Estrela, uma das raças 
mais conhecidas, “existem dez raças portuguesas oficialmente reconhecidas” e todas são 
merecedoras de atenção. 

Na serra do Montemuro existem muitos e belos exemplares do Cão da Serra da 
Estrela de pêlo curto. Desta forma, o Município marcou presença nesta iniciativa 
promovendo o evento “CASTRO DAIRE – A Última Rota da Transumância”, congregando 
também exposições de fotografia e alguns artefactos relacionados com a pastorícia e cães 
de gado. Dimas Paiva, que se fez acompanhar da sua fiel cadela de nome Juliana, e Júlio 
Santos, pastor transumante cerca de meio século na serra do Montemuro e último maioral 
desta rota da transumância, foram duas presenças marcantes no evento participando quer 
no concurso do Cão da Serra da Estrela com a cadela Juliana, avaliada pela Juíza Maria 
Amélia Taborda reconhecendo a sua qualidade como exemplar ao ser-lhe atribuído o 
Registo Inicial de Raça, quer na palestra, partilhando assim, os seus conhecimentos e 
vivências relacionados com a pastorícia.  

 
 
Caminho Português Interior de Santiago 
O Caminho Português Interior de Santiago atravessa o território dos Concelhos de 

Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila 
Pouca de Aguiar e Chaves, abrangendo 205 Km. 
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 O principal objetivo visa projetar o Caminho como uma via de peregrinação a 

Santiago de Compostela, fomentando o desenvolvimento económico, social e ambiental 
das regiões atravessadas, bem como de toda a região, tem marcação em sentido 
contrário para Fátima. 

Objetiva-se, também, contribuir para o desenvolvimento de um produto estratégico, 
em termos turísticos, que permita complementar a oferta da região, simultaneamente nas 
vertentes Turismo Religioso, Turismo de Natureza e Touring Cultural e Paisagístico. 

O concelho de Castro Daire tem cerca de 40 quilómetros de caminho atravessando 
parte de algumas freguesias (Moledo, Mões, Ribolhos (União das Freguesias de Alva, 
Mamouros e Ribolhos), Castro Daire, União das Freguesias de Mezio e Moura Morta), 
tendo ainda um albergue situado em Ribolhos, adaptando a antiga Escola Primária. 

 
Participação em reuniões do Caminho Português Interior de Santiago 
De forma a mantermos o projeto vivo, de se proceder até a melhoramentos e criar 

dinâmica no Caminho Português Interior de Santiago, realizaram-se várias reuniões ao 
longo do ano onde participam técnicos e vereadores dos municípios envolvidos neste 
projeto.  

-Participação na reunião do Caminho realizada em Viseu no dia 7 de janeiro; 
-Participação na reunião do Caminho realizada em Vila Pouca de Aguiar no dia 04 

de fevereiro; 
-Participação na reunião do Caminho realizada em Santa Marta de Penaguião no 

dia 11 de março; 
- Participação na reunião do Caminho realizada em Castro Daire no dia 06 de 

Maio; 
- Participação na reunião do Caminho realizada em Vila Pouca de Aguiar no dia 11 

de novembro 
 
Ação de divulgação do Caminho Português Interior de Santiago em Santiago 

de Compostela no Congresso dos Amigos de Santiago. 
 
Manutenção dos Percursos Pedestres 
Para que os Percursos Pedestres estejam nas melhores condições de utilização 

torna-se necessário proceder à sua manutenção: 
- Remarcação das marcas em tinta do PR2 – Percurso das Minas 
- Remarcação das marcas em tinta do PR1 – Trilho dos Moinhos 
- Remarcação das marcas em tinta do PR5 – Trilho do Paiva 
- Remarcação das marcas em tinta do Caminho Português Interior de Santiago 
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 Rota da Água e da Pedra 

 
A Rota da Água e da Pedra (RAP) é uma rota turística que atravessa o território de 

7 Municípios, e que se estende do Douro até ao Vouga, passando pelas serras da Freita, 
Arada e Montemuro. A Rota da Água e da Pedra convida a uma descoberta diferente 
destas serranias, já que se propõe desvendar o rico património natural e cultural da 
região, centrado nos rios e nas serras que a constituem. 

O valor natural da RAP é confirmado pelas áreas de Rede Natura 2000, que aqui 
alcançam mais de 50% do território Montanhas Mágicas®. Este selo de qualidade é 
atribuído às regiões da Europa consideradas chave para a conservação da biodiversidade 
e, neste caso particular, o lobo-ibérico e os peixes migradores foram a razão que justificou 
a integração das serras da Freita, Arada e Montemuro e dos rios Paiva e Vouga nesta 
rede de conservação europeia. A acrescentar a estas espécies emblemáticas, podemos 
aqui encontrar espécies botânicas e de invertebrados, muito raras, que estarão ao alcance 
de uma visita à RAP na companhia de guias especializados. 

O projeto Rota da Água e da Pedra é promovido pela ADRIMAG, entidade gestora 
da marca territorial Montanhas Mágicas®, e os seus conteúdos estão a ser desenvolvidos 
pela Macrómia, Lda, conteúdos esses confirmados e aprovados pelos Municípios 
envolvidos. 

Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do 
Vouga e Vale de Cambra são os 7 municípios onde se desenvolve a RAP, montra das 
riquezas naturais que abundam nas Montanhas Mágicas®. A Rota da Água e da Pedra 
constituirá, em breve, uma rede de visitação com mais de 100 painéis de interpretação, 
onde cada painel destaca um ponto de interesse central e um a três pontos de interesse 
complementares, visitáveis através de um percurso proposto, a fazer a pé, de carro, ou 
por meios menos convencionais. A organização desta rede é semelhante à das redes 
urbanas de metropolitano, com linhas de cor diferente a que correspondem eixos naturais 
de comunicação da biodiversidade, como por exemplo a linha do Caima, a linha do 
Vouga, a linha do Bestança ou a linha do Paiva, mas também a linha da Freita, a linha da 
Arada e a linha do Montemuro. A visitação dos pontos de interesse da Rota da Água e da 
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 Pedra será apoiada por um guia de campo com todas as propostas da rota, para se poder 

descobrir estes tesouros naturais e culturais com o auxílio deste pequeno livro. 
 
Magazine 
Magazine “Montemuro, Arada e Gralheira – Montanhas Mágicas” – ADRIMAG  
Projeto promovido pela ADRIMAG que consiste num instrumento de informação, 

promoção e divulgação das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira, que vai ao encontro 
dos interesses de um público alargado, quer interno quer externo à região: turistas e 
visitantes, investigadores, empresas hoteleiras e da área da restauração, empresas de 
animação turística e organização de eventos, entre outros. 

A Magazine aborda temas relacionados com quatro grandes áreas: Turismo; 
Ambiente; Cultura e Projetos. 

Tem uma periodicidade trimestral e a sua distribuição coincide com o início de 
cada estação do ano. 

As sete Câmaras Municipais associadas da ADRIMAG assumem um papel 
fundamental na concretização deste projeto, colaboram com as informações que lhe são 
solicitadas.  

 
Participação em outros Projetos 
- Colaboração no projeto SIVIT – Sistema Integrado de Apoio à Visitação das 

Mantanhas Mágicas. Promotor do projeto – ADRIMAG: 
 Mapa Geral das Montanhas Mágicas;  
 Mapas Individuais de cada Município;  
 Guia Turístico das Montanhas Mágicas (oferta turística geral);  
 Guia de Natureza das Montanhas Mágicas (oferta específica no contexto do 

Turismo de Natureza), 
 Portal das Montanhas Mágicas. 
- Colaboração na Semana Florestal na dinamização de um percurso pedestre; 
- Colaboração nas Atividades Sócio educativas do 1º ciclo ( “Ser Oleiro por um dia” 

e “Ser Cesteiro por um dia”). 
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 Museu 

O Museu Municipal de Castro Daire, instalado em parte do piso térreo da Casa da 
Cerca, é um imóvel do século XVIII. É dividido em dois espaços: Espaço Internet e espaço 
museológico. O seu acervo museológico é constituído por coleções de objetos 
essencialmente etnográficos. Através do seu Serviço Educativo, este espaço interage com 
a população de maneira a conquistar novos públicos contemplando duas áreas de 
atuação: a área pedagógica dirigida ao público escolar (crianças, professores e 
educadores); a área de intervenção Comunitária dirigida ao público em geral. 

Ao redigirmos este documento, tornou-se como objetivo descrever toda atividade 
do Museu Municipal no ano de 2015, como a análise dos dados referentes ao número de 
visitantes e também ao número de utilizadores do espaço internet. 

 
N.º de Visitantes Nacionais do Museu em 2015 
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N.º Total de Visitantes Nacionais = 1440 

Da interpretação dos dados que o gráfico apresenta, aferimos que existem meses 
com maior afluência, ou seja, maior número de visitantes que coincide com o período de 
maior sazonalidade de pessoas em férias. São estes os meses junho, julho e agosto, um 
período anual onde se realizam vários eventos culturais no concelho. Maio também 
apresenta uma afluência aproximada dos meses de verão, pois realizou-se no museu 
municipal a atividade da cestaria, que contou com 91 participantes do ensino pré-escolar 
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 do agrupamento de escolas de Castro Daire, e consequentemente, o número de visitantes 

neste mês aumentou em relação ao período homólogo do ano transato. 
N.º de visitantes estrangeiros no Museu em 2015 
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Total de visitantes Estrangeiros = 60 

Observando o gráfico relativo ao número de visitantes estrangeiros, podemos 
concluir que no período sazonal do verão recebemos mais turistas estrangeiros no nosso 
espaço museológico. Este facto deve-se ao que já mencionamos, ou seja, é um período 
de férias, e realizam-se várias atividades culturais no nosso concelho. Os turistas que 
recebemos são de diferentes nacionalidades, designadamente turistas alemães, 
espanhóis, franceses, ingleses e brasileiros. Comparativamente ao ano 2014, tivemos 
visitantes estrangeiros em fevereiro, maio e outubro de 2015, mas o número é muito 
reduzido em relação aos meses de junho, julho e agosto.  

 
Visitas Guiadas 
janeiro 
Jardim de Infância nº2 Castro Daire (17 pax); 
SCM Castro Daire CAO (9Pax).  
abril 
J.I. Lamelas (14 PAX). 
maio 
Atividade: Cestaria (91 Pax); 
Academia Sénior de V. Nova de Gaia (44 Pax); 
SCM Castro Daire (11 Pax). 
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 junho 

Inatel (76 Pax); 
Sala nº2 Pré-Escola (9Pax); 
Atividade: Exposição Transumância (66Pax). 
julho 
Atividades: Olaria (26 Pax) e Cestaria (28Pax) 
Espaço Internet 

Número de utilizadores do Espaço Internet em 2015 Total de utilizadores = 3408 
Da interpretação dos dados do gráfico relativo ao número de utilizadores do 

espaço internet, podemos concluir que o número de utilizadores reduziu em comparação 
com o período homólogo anterior. Também podemos observar que os meses com maior 
afluência são os mesmos que coincidem com o Período sazonal das Férias de verão e 
escolares. 
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 3- FINANÇAS MUNICIPAIS 

 
3.1 Análise Orçamental 
 

Os documentos base para a análise Orçamental são o Orçamento da Receita e da 
Despesa e as Grandes Opções do Plano, considerando um horizonte temporal de 2 anos. 

Com o objetivo de avaliar a fiabilidade do orçamento apresentado e a capacidade 
financeira da sua execução elaborou-se diversos quadros com os valores previsionais do 
orçamento, a sua execução e os respetivos crescimentos e desvios. 
 
3.1.1 Receita 

Em 2015, o Município de Castro Daire recebeu 14.452.984,84 €. Neste valor estão 
incluídas as Receitas Correntes, Receitas de Capital e as reposições não abatidas aos 
pagamentos. As Receitas Correntes representam 86,25% do total da receita cobrada e as 
Receitas de Capital representam 5,52 %. 
As outras receitas correntes e as reposições não abatidas aos pagamentos assumem 
fraca expressão na execução orçamental. 

Classificação Receita Cobrada Montante %
01 Impostos diretos 1.729.491,66 € 11,9663%
02 Impostos indiretos 114.715,34 € 0,7937%
04 115.010,46 € 0,7958%
05 Rendimentos de propriedade 395.047,13 € 2,7333%
06 Transferências correntes 8.762.655,29 € 60,6287%
07 1.341.884,09 € 9,2845%
08 Outras receitas correntes 7.348,14 € 0,0508%

Total  Receitas Correntes 12.466.152,11 € 86,25%
09 Venda de bens de investimento 20.430,00 € 0,1414%
10 Transferências de capital 777.946,78 € 5,3826%
12 Passivos Financeiros 0,00 € 0,0000%
13 Outras receitas de capital 0,00 € 0,000%

Total Receitas de Capital 798.376,78 € 5,52%
Total

13.264.528,89 € 91,78%
15 25.601,30 € 0,1771%
16 Saldo da gerência anterior 1.162.854,65 € 8,0458%

Total Outras Receitas 1.188.455,95 € 8,22%
Total Geral 14.452.984,84 € 100,00%

Taxas, multas e outras 
penalidades

Venda de bens e serviços 
correntes

Reposições não abatidas aos 
pagamentos
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 Analisando a Receita por natureza económica destacam-se as Transferências 

correntes (60,63 %) , os impostos diretos (11,97%) , a venda de bens e serviços correntes 
(9,28%).e as Transferências de capital (5,38%). 
 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 
 

Em termos gerais , a Receita teve uma execução de 88,80%. 
RECEITAS 2014 2015

Previsão Execução % Crescimento Desvio
Execução % Valor % Valor %

Correntes 12.764.629,63 € 84,19% 13.066.613,00 € 12.466.152,11 € 86,25% 95,40% -298.477,52 € -2,34% -600.460,89 € -4,60%
Capital 1.773.151,61 € 11,69% 2.046.347,00 € 798.376,78 € 5,52% 39,01% -974.774,83 € -54,97% -1.247.970,22 € -60,99%
Outras Receitas 623.888,48 € 4,11% 1.162.994,65 € 1.188.455,95 € 8,22% 102,19% 564.567,47 € 90,49% 25.461,30 € 2,19%

Total 15.161.669,72 100,00% 16.275.954,65 € 14.452.984,84 € 100,00% 88,80% -708.684,88 € -4,67% -1.822.969,81 € -11,20%

Grau de 
Execução

 
 
3.1.1.1 Receita Tributária 

Constituem receitas tributárias o produto de cobrança dos impostos municipais 
cuja receita tem direito por lei. Esta receita é uma fonte importante de receita da autarquia. 
Os impostos que fazem parte das receitas tributárias são: 

 
 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) Imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário 

dos prédios rústicos, urbanos ou mistos situados na área do Município. 

Impostos Único de Circulação (IUC) Imposto que incide sobre os veículos registados na 
área geográfica do município variando o imposto segundo a cilindrada e antiguidade dos veículos. 

Imposto Municipal sobre Transmissões onerosas de Imóveis (IMT) 
Imposto que tributa as transmissões onerosas do 
direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito. 

 
O município arrecadou em 2015 1.729.491,66 € de receita tributária e representa 

11,96 % da Receita Total.  
Em termos gerais, a receita tributária teve um crescimento de 4,85 % face ao ano 

anterior. O imposto IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis teve uma execução de 125,55 
% representando 77,68 % da receita tributária , o IUC - Impostos Único de Circulação teve 
uma execução de 89,78 % representando 16,09 % da receita tributária e o IMT – Imposto 
Municipal sobre Transmissões onerosas de Imóveis teve uma execução de 82,91% 
representado 6,23 % da receita tributária. 

Podemos concluir que a execução de receita neste capítulo superou a previsão 
orçamental com uma execução de 114,43 %. Um dos fatos que justifica a superação é 
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 o processo de avaliação geral dos prédios urbanos que consta no Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de Novembro. 
IMPOSTOS DIRECTOS 2014 2015

Previsão Execução % Crescimento Desvio
Execução % Valor % Valor %

IMI 1.222.973,81 € 74,14% 1.070.000,00 € 1.343.407,78 € 77,68% 125,55% 120.433,97 € 9,85% 273.407,78 € 25,55%
IUC 290.550,32 € 17,61% 310.000,00 € 278.306,68 € 16,09% 89,78% -12.243,64 € -4,21% -31.693,32 € -10,22%
IMT 135.926,22 € 8,24% 130.000,00 € 107.777,20 € 6,23% 82,91% -28.149,02 € -20,71% -22.222,80 € -17,09%
Impostos abolidos - € 0,00% 400,00 € - € 0,00% 0,00% - € - -400,00 € -100,00%
Impostos diretos div ersos - € 0,00% 1.000,00 € - € 0,00% 0,00% - € - -1.000,00 € -100,00%

Total 1.649.450,35 € 100,00% 1.511.400,00 € 1.729.491,66 € 100,00% 114,43% 80.041,31 € 4,85% 218.091,66 € 14,43%

Grau de 
Execução

 
 

De acordo com o artigo 112.º n.º 13 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
foi deliberado na sessão de 28/09/2015 da Assembleia Municipal a redução da taxa do IMI 
em relação ao prédio destinado a habitação própria e permanente coincidente com o 
domicilio fiscal do proprietário, em função do número de dependentes que fazem parte do 
seu agregado familiar. A deliberação terá efeitos no ano de 2016, ou seja a coleta de 2015 
será cobrada em 2016. 

N.º de dependentes a cargo do agregado Redução deliberada
1 10%
2 15%

3 ou mais 20%  
 
3.1.1.2 Receita Patrimonial 

A Receita Patrimonial resulta da administração do património municipal. Esta 
receita é constituída por bens e direitos que produzem rendimentos monetários ou geram 
utilidades económicas. 

Em 2015, esta receita representa 11,52 % da Receita Total e em termos 
monetários registou um valor de 1.664.829,53 €. Esta Receita teve uma execução de 
87,02 %. 

RECEITA PATRIMONIAL 2014 2015
Previsão Execução % Grau de Execução Crescimento Desvio

Execução % Valor % Valor %
05 Rendimentos de Propriedade 662. 531 ,51 € 33,53% 532. 600,00 € 395. 047,13 € 23,73% 74,17% -267. 484,38 € -40,37% -137. 552,87 € -25,83%
0601 Sociedades e quase-soc não Financeiras 990. 054,00 € 50,1 1% 1. 047. 100,00 € 914. 803,68 € 54,95% 87,37% -75. 250,32 € -7,60% -132. 296,32 € -12,63%
0701 Venda de Bens 294. 489,93 € 14,91% 296. 200,00 € 308. 861 ,77 € 18,55% 104,27% 14. 371 ,84 € 4,88% 12. 661,77 € 4,27%
0703 Rendas 16. 820,71 € 0,85% 23. 500,00 € 18. 338,81 € 1 ,10% 78,04% 1. 518,10 € 9,03% -5. 161 ,19 € -21 ,96%
08 Outras Receitas Correntes 2. 331 ,51 € 0,12% 2. 500,00 € 7. 348,14 € 0,44% 293,93% 5. 016,63 € 215,17% 4. 848,14 € 193,93%
09  Venda de Bens Investimento 8. 205,00 € 0,42% 10. 900,00 € 20. 430,00 € 1 ,23% 187,43% 12. 225,00 € 148,99% 9. 530,00 € 87,43%
13 Outras Receitas de Capital 1 . 325,00 € 0,07% 300,00 € - € 0,00% 0,00% - € - - € -

Total 1.975.757,66 € 100,00% 1.913.100,00 € 1.664.829,53 € 100,00% 87,02% -309.603,13 € -15,74% -247.970,47 € -12,96%  
 
3.1.1.3 Receita Proveniente da Atividade Desenvolvida 
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 A Receita proveniente da atividade desenvolvida resulta da arrecadação da receita 

proveniente de taxas, tarifas e preços cobrada no âmbito de bens e serviços prestados. 
Em 2015, esta receita representa 16,86 % da Receita Total e em termos 

monetários registou um valor de 2.436.190,49 €. 
Esta receita teve uma execução de 105,07 %. 

RECEITA  PROVENIENTE DA  ACTIVIDA DE DESENVOLVIDA 2014 2015
Previsão Execução % Grau de Execução Crescimento Desvio

Execução % Valor % Valor %
02 Impostos Indiretos 132. 631 ,30 € 7,302% 72. 700,00 € 1 14. 715,34 € 4,71% 157,79% -17.915,96 € -13,51% 42. 015,34 € 57,79%
04 Taxas, multas 154. 023,37 € 8,480% 97. 100,00 € 1 15. 010,46 € 4,72% 118,45% -39.012,91 € -25,33% 17. 910,46 € 18,45%
0702  Serviços 902. 609,22 € 49,692% 981. 800,00 € 1 . 014. 683,51  € 41 ,65% 103,35% 112. 074,29 € 12,42% 32. 883,51  € 3,35%
15 Reposição não abatida 27. 655,10 € 1 ,523% 140,00 € 25. 601,30 € 1,05% 18286,64% -2. 053,80 € -7,43% 25. 461 ,30 € 18186,64%
16 Saldo da Gerência anterior 596. 233,38 € 32,825% 1. 162. 854,65 € 1 . 162.854,65 € 47,73% 100,00% 566.621,27 € 95,03% - € 0,00%
060202 Companhias de seguros e fundos de pensões 3. 267,43 € 0,180% 4. 000,00 € 3.325,23 € 0,14% 83,13% 57,80 € 1,77% -674,77 € -16,87%

Total 1.816.419,80 € 100,00% 2.318.594,65 € 2.436.190,49 € 100,00% 105,07% 619.770,69 € 34,12% 117.595,84 € 5,07%  
 
3.1.1.4 Transferências Financeiras 

Em 2015, as Transferências Financeiras representam 66 % da Receita Total 
registando um valor de 9.540.602,07 €.  

Estas transferências são uma grande fonte de financiamento do Município 
demonstrando uma grande dependência do Município face a terceiros.  

As transferências Financeiras tiveram uma execução de 82,37 %  

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA S 2014 2015
Previsão Execução % Grau de Execução Crescimento Desvio

Execução % Valor % Valor %
06 Transferências correntes 8. 949. 741,73 € 83,787% 9. 548. 813,00 € 8. 762. 655,29 € 91 ,85% 91,77% -187. 086,44 € -2,09% -786. 157,71 € -8,23%
10 Transferência de Capital 1 . 731 . 780,14 € 16,213% 2. 034. 105,00 € 777. 946,78 € 8,15% 38,25% -953. 833,36 € -55,08% -1. 256. 158,22 € -61 ,75%

Total 10.681.521,87 € 100,00% 11.582.918,00 € 9.540.602,07 € 100,00% 82,37% -1.140.919,80 € -10,68% -2.042.315,93 € -17,63%  
 
3.1.1.5 Recurso ao Crédito 

Em 2015 não foram contratualizados empréstimos. 
 
3.1.1.6 Receitas Próprias 

As receitas próprias são receitas que o Município pode arrecadar, recorrendo a 
meios próprios e sem influência de organismos externos, nos termos da autonomia 
financeira de que dispõe. 

Em 2015, o Município obteve 4.634.707,59 € de Receitas Próprias representando 
32,07 % da Receita Total. 
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 Receita Própria Montante

Impostos diretos 1.729.491,66 € 
Impostos indiretos 114.715,34 € 
Taxas, multas e outras penalidades 115.010,46 € 
Rendimentos de propriedade 1.309.850,81 € 
Venda de bens e serviços 1.362.314,09 € 
Companhia de seguros e fundos de pensões 3.325,23 € 
TOTAL 4.634.707,59 €  

37,32%
2,48%

2,48%28,26%
29,39% 0,07%

E s t ru t u ra  d a  R e c e i t a  P ró p ri a

Impostos diretos Impostos indiretos
Taxas, multas e outras penali-
dades

Rendimentos de propriedade
Venda de bens e serviços Companhia de seguros e fundos 

de pensões

 
Analisando o gráfico conclui-se que os Impostos diretos são as receitas com maior 

expressão no conjunto das receitas próprias , representando 37,32 % da estrutura. Os 
rendimentos de Propriedade representam 28,26 % onde se incluem as classificações 
económicas 05 Rendimentos de Propriedade e 0601 Sociedades e quase-sociedade não 
financeiras. 

A venda de bens e serviços representa 29,39 % onde estão incluídas as 
classificações económicas 07 Venda de bens e serviços correntes e 09 Venda de bens de 
investimento. 
INDICADORES 

 
Rácios

Receitas Próprias/ Despesa Total 33,95%
Receitas Próprias/ Receita Total 32,07%

Receitas Cobradas Localmente / Receita Total 20,15%
Fundos Municipais / Despesa Total 58,84%
Fundos Municipais / Receita Total 55,58%

Pessoal / Fundos Municipais Correntes 52,78%
59,23%
22,83%

Aquisição de Bens e Serviços Correntes / Fundos Municipais Correntes
Fundos Municipais de Capital /Aquisição de Bens e Serviço de Capital  
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 Analisando os rácios verifica-se que as receitas próprias do município cobrem 

33,95 % da despesa total. Relativamente às receitas cobradas localmente representam 
20,15 % da Receita e fazem parte deste tipo de receita os imposto indiretos, as taxas, 
rendimentos de propriedade, venda de bens e serviços correntes e de capital e outras 
receitas. Os fundos municipais cobrem 58,84 % da despesa total e estes fundos 
representam 55,58 % da receita. 
 
3.1.2 Despesa 

Em 2015, em termos gerais o Município assumiu 15.530.036,20 € de 
compromissos sendo 10.542.373,83 € de despesas correntes e 4.987.662,37 € de 
despesas de capital. 

Analisando o quadro seguinte conclui-se que 87,91 % dos compromissos 
assumidos foram pagos. Pela análise do quadro verificamos que existe uma nova rubrica 
nas despesas de capital que é 09 Activos Financeiros que diz respeito ao pagamento das 
tranches do Fundo de Apoio Municipal (FAM). O FAM iniciou funções em novembro de 
2014, com finalidade de contribuir para a prevenção e a recuperação de situações de 
rutura financeira municipal, através de mecanismos de reequilíbrio orçamental, 
reestruturação da dívida e assistência financeira. No artigo 19.º da Lei n.º53/2014, de 25 
de Agosto define a forma de realização do capital social do FAM, por parte de cada 
município e do Estado. A realização do capital ocorrerá no prazo máximo de sete anos, 
em duas prestações anuais, a realizar nos meses de junho e dezembro, com inicio em 
2015. O montante transferido para o FAM em 2015 foi de 97.920 €. 
Classificação Despesa Compromisso assumido Despesa Paga %
01 Despesa com o Pessoal 3.932.106,42 € 3.858.605,74 € 98,13%
0201 Aquisição de bens 1.209.563,91 € 1.040.883,18 € 86,05%
0202 Aquisição de serviços 3.795.090,12 € 3.289.041,96 € 86,67%
03 Juros e encargos 18.415,43 € 18.415,43 € 100,00%
04 T ransferências correntes 1.430.113,89 € 1.386.194,27 € 96,93%
06 Outras despesas correntes

157.084,06 € 151.402,41 € 96,38%
Despesas Correntes 10.542.373,83 € 9.744.542,99 € 92,43%

07
Aquisição de bens de capital

4.163.483,25 € 3.166.157,35 € 76,05%
08 T ransferências de capital 228.045,54 € 146.178,39 € 64,10%
09 Activos Financeiros 97.920,00 € 97.920,00 € 100,00%
10 Passivos financeiros 498.213,58 € 498.213,58 € 100,00%
Despesas de Capital 4.987.662,37 € 3.908.469,32 € 78,36%

T OT AL 15.530.036,20 € 13.653.012,31 € 87,91%
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 
 

Em 2015, a Despesa total teve uma execução de 83,88 %. As Despesas Correntes 
tiveram uma execução de 90,50 % e a Despesa de Capital de 70,95 %. 

Analisando o quadro que se segue podemos concluir que existiu um decréscimo 
da Despesa corrente de 4,52 % face aos valores registados em 2014  

DESPESA S 2014 2015
Dotação Despesa Paga % Grau de Execução Crescimento Desvio

Despesa Paga % V alor % V alor %
Correntes 10.206.070,68 € 72,91% 10.766.964,65 € 9.744.542,99 € 71,37% 90,50% -461.527,69 € -4,52% -1.022.421,66 € -9,50%
Capital 3.792.744,39 € 27,09% 5.508.990,00 € 3.908.469,32 € 28,63% 70,95% 115.724,93 € 3,05% -1.600.520,68 € -29,05%

T otal 13.998.81 5,07 1 00,00% 16.275.954,65 €  1 3.653.01 2,31  €  1 00,00% 83,88% -345.802,76 €  -2,47% -2.622.942,34 €  -1 6,1 2%  
3.1.2.1 Despesa de Funcionamento 

As despesas de funcionamento são todos os encargos fixos e obrigatórios 
essenciais para o normal funcionamento e desenvolvimento do Município.  

Em 2015, a despesas de funcionamento atingiram o valor de 9.726.127,56 €. 
Despesas de Funcionamento Montante

Despesas com pessoal 3.858.605,74 €
Aquisição de bens e serviços 4.329.925,14 €
Transferências correntes 1.386.194,27 €
Despesas correntes 151.402,41 €
TOTAL 9.726.127,56 €  

 
Analisando a estrutura das Despesas de Funcionamento conclui-se que as duas 

rubricas que tem maior peso são : aquisição de bens e serviços que representam 45 % do 
total das despesas de funcionamento e as Despesas com o pessoal que representam 
40%. 

40%
45%

14% 2%

Estrutura das Despesas de Funcionamento

Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços 
Transferências correntes
Despesas correntes
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INDICADORES 
 

Rácios %
128,17%
71,24%

Receita corrente/Despesas de Funcionamento
Despesas de funcionamento/Despesa total  

 
 

Pela análise do primeiro rácio conclui-se que as receitas correntes cobrem na 
totalidade as despesas de funcionamento, ficando uma margem de 28,17 % para outro 
tipo de despesa. 

O segundo rácio indica que as despesas de funcionamento representam 71,24 % 
da despesa total. 
 
3.1.2.2 Despesa com o Pessoal 

Em 2015, a despesa com o pessoal foi de 3.858.605,74 €. 
A despesa com o pessoal teve uma execução de 98,07%. As remunerações certas 

e permanentes representam 77,09 % da despesa com o pessoal. 

Despesas com Pessoal
201 4 201 5

Dotação Despesa Paga % Grau de Execução
Crescimento Desv io

Despesa Paga % V alor % V alor %
2.990. 641,87 € 77,06% 2. 990.010,00 € 2.974.757,45 € 77,09% 99,49% -15.884,42 € -0,53% -15.252,55 € -0,51%

88. 095,15 € 2,27% 68.215,00 € 67.811 ,17 € 1,76% 99,41% -20.283,98 € -23,03% -403,83 € -0,59%
Segurança Social 802. 137,52 € 20,67% 876.300,00 € 816.037,12 € 21,15% 93,12% 13.899,60 € 1,73% -60. 262,88 € -6,88%

T otal 3.880.874,54 €  100,00% 3.934.525,00 €  3.858.605,74 €  1 00,00% 98,07% -22.268,80 € -0,57% -75.919,26 €  -1 ,93%

Remunerações certas e 
permanentes
A bonos V ariáveis  ou 
eventuais

 
 

77%
2% 21%

Despesas com Pessoal por rúbrica da Despesa

Remunerações certas e 
permanentes 
Abonos variáveis ou even-
tuais
Segurança Social 
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INDICADORES 
Rácios

Despesas com pessoal / Despesa total 28,26%
21,79%

Pessoal / Fundos municipais correntes 52,78%
Pessoal / Receita cobrada localmente 132,48%

Rem.Certas e Permanentes / Despesa 
total

 
 

As despesas com o pessoal representam 28,26 % da Despesa total. 
 
3.1.2.3 Despesas com Aquisição de Bens e Serviços Correntes 

Em 2015, o Município teve uma despesa com a aquisição de Bens e Serviços 
Correntes de 4.329.925,14€. A aquisição de bens representou 24,04 % do total das 
aquisições e a aquisição de Serviços 75,96 %. 
 

 
 

2014 2015

Dotação Despesa Paga %
Crescimento Desvio

Despesa Paga % Valor % Valor %
Aquisição de Bens 1.104.455,49 € 22,59% 1.268.875,00 € 1.040.883,18 € 24,04% 82,03% -63.572,31 € -5,76% -227.991,82 € -17,97%
Aquisição de Serviços 3.784.417,76 € 77,41% 3.928.700,00 € 3.289.041,96 € 75,96% 83,72% -495.375,80 € -13,09% -639.658,04 € -16,28%

Total 4.888.873,25 € 100,00% 5.197.575,00 € 4.329.925,14 € 100,00% 83,31% -558.948,11 € -11,43% -867.649,86 € -16,69%

 Aquisição de Bens e 
Serviços Correntes Grau de 

Execução

 
A aquisição de bens e serviços correntes teve uma execução de 83,31 %.  
 
INDICADORES 

Rácios %
Aq. Bens e Serviços Correntes / Despesa Total 31,71%

Aq. Bens e Serviços Correntes / Fundos Municipais Correntes 59,23%
148,66%Aq. Bens e Serviços Correntes / Receita cobrada Localmente                  
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 A aquisição de Bens e Serviços correntes representam 31,71 % da Despesa Total. 

59,23 % dos Fundos Municipais correntes são canalizados para cobrir despesas com a 
aquisição de bens e serviços correntes. Em relação à receita cobrada localmente, o valor 
é ultrapassado pela despesa com a aquisição de bens e serviços correntes. 
 
3.1.2.4 Serviço da Dívida 

O Serviço da Dívida é constituído pelos juros de divida e pelas amortizações 
Em 2015, os juros da dívida registaram um valor de 18.415,43 € e as amortizações 

registaram um valor de 498.213,58 €. Somando as duas rubricas perfaz 516.629,01 €. 
INDICADORES 

 
Rácios %

Serviço da dívida / Despesa total 3,78%

Serviço da dívida / Receita total 3,57%
Amortizações / Despesa total 3,65%

 
 

O Serviço da dívida representa 3,78 % da despesa total , no que diz respeito à 
receita o Serviço da dívida representa 3,57 % da receita total. As amortizações 
representam 3,65 % da despesa total. 
3.1.2.5 Endividamento (Informação retirada da ficha do município, 4º trimestre, publicada pela DGAL) 
 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013 (Lei do regime financeiro das 
autarquias locais), de 3 de Setembro, altera-se o conceito de Limite de Endividamento, 
para Limite da dívida total, que está previsto no artigo 52.º. 

 
 
RECEITA CORRENTE COBRADA LÍQUIDA 

 
 

Total

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5)=(4)/(3)
9.326.586 11.430.709 12.714.401 33.471.696 11.157.232

Receita corrente 
Líquida 2012

Receita Corrente 
Líquida 2013

Receita Corrente 
Líquida 2014

Média da receita 
corrente líquida

 
 



 

Relatório de Gestão 2015 

139 Município de Castro Daire 
  

LIMITES DA DIVIDA TOTAL DA AUTARQUIA PARA O ANO CORRENTE 
 
 

De acordo com o artigo 52.º n.º1 da Lei 73/2013 o limite da dívida total de 2015 é 
de 16.735.847,88 € , ou seja, é 1,5 vezes a média as receita corrente líquida cobrada nos 
três exercícios anteriores. 
 
DÌVIDA TOTAL DA AUTARQUIA 
 

O artigo 52.º n.º 2 da Lei 73/2013 refere que a divida total de operações 
orçamentais do município engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e 
quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa do Município, junto de 
instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de 
operações orçamentais. 

Limite
Dívida Total

Divida Total Margem Absoluta
Margem Utilizável

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(1), se (5)>(1) (7)=(1)-(5),se (5)<(1) (8)=(7)*20%

   16.735.848,00 € 
01/01/2015

      5.078.401,00 €              668.238,00 €  5.746.639,00 €    5.005.386,00 €       11.730.462,00 €            2.346.092,00 € 
31/12/2015

      4.565.525,00 €              540.857,00 €  5.106.382,00 €    5.062.086,00 €       11.673.762,00 €            2.334.752,00 € 
Variação da Dívida % 1,13%

Variação do Excesso da Dívida %
Margem Disponível por Utilizar            2.289.392,00 € 

Total de dividas 

a terceiros

Contribuição 
SM/AM/SEL/Ent. 

Part

Divida Total 
Excluindo 

Orçamentais e 
FAM

Montante em 

Excesso

 
Da análise do quadro, pode concluir-se que o Município em 01/01/2015 tinha uma 

margem utilizável para a divida total de 2.346.092 € e em 31/12/2015 de 2.334.752 € 
 
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS: (31-12-2015) 
 
1. Dívidas a fornecedores curto prazo acumuladas ___________2.167.636 € PMP 25 dias 
2. Aquisição acumuladas ___________________________7.945.527€ 
3. Último PMP publicado _________________6 dias (31/12/2014) 
 
PAGAMENTOS EM ATRASO 
 

O município não tem pagamentos em atraso superiores a 90 dias. 
 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
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 Nos termos do previstos na Lei dos compromissos e Pagamentos em atraso, 

aprovado pela Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, cumpre ao Município informar o 
montante dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015. 

Assim, encontram-se devidamente registados na aplicação informática SCA 
(sistema de contabilidade autárquica) do Município pelos montantes globais, em cada ano, 
os compromissos plurianuais que se evidenciam no quadro seguinte. 

Ano Montante
2016 1.481.078,79 € 
2017 532.089,03 € 
2018 235.973,82 € 

Anos Seguintes 195.836,62 € 
Total 2.444.978,26 €  

 
APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DA RECEITA DE IMI E FEF+ IRS NA REDUÇÃO DE 
ENDIVIDAMENTO 
 

De acordo com o artigo 98.º n.º 4 da Lei n.º 82-B/2014 (Lei do Orçamento de 
Estado 2015) , de 31 de Dezembro, o aumento de receita do IMI, resultante do processo 
de avaliação geral dos prédios urbanos forma consignados para a redução do 
endividamento de médio e longo prazo e o aumento da receita de transferências (FEF + 
IRS) referidas nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 87.º face à prevista na Lei n.º 83/2013 
foram utilizados para a capitalização do FAM e para a redução do endividamento de 
médio e longo prazo como podemos verificar no quadro que se segue. 

Aumento da receita decorrente de:

Finalidades previstas n.º 98.º, n.º  4 da LOE/2015

Capitalização do FAM (a) Total

Aumentos das transferências a titulo de FEF + IRS 97.920,00 € 271.453,00 € 369.373,00 €
Aumento da receita de IMI (valor comunicado pela AT) 70.155,00 € 70.155,00 €
Total 97.920,00 € 341.608,00 € 439.528,00 €

Pagamentos de dívidas 
a fornecedores 
registadas no SIIAL A 
30 de Agosto 2014 (b)

Redução do 
endividamento de 
médio e longo prazo 
(c)

 
3.1.2.6 Apoios concedidos a Entidades Terceiras 

Os apoios concedidos a Entidades Terceiras assumem a forma de correntes ou de 
capital. 

Em 2015, as transferências correntes representam 90,46 % do total dos apoios, 
enquanto que as transferências de capital representam 9,54 %. Em termos monetários os 
apoio concedidos a Entidades Terceiras registaram um valor de 1.532.372,66 €. 
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2014 2015

Dotação Despesa Paga % Grau de Execução
Crescimento Desvio

Despesa Paga % Valor % Valor %
Transferências Correntes                           1 . 227. 632,01 € 92,75%                            1 . 441 . 854,65 € 1 . 386. 194,27 € 90,46% 96,14%                         158. 562,26 € 12,92% -                        55. 660,38 € -3,86%
Transferências de Capital                                95. 970,99 € 7,25%                            297. 900,00 € 146. 178,39 € 9,54% 49,07%                         50. 207,40 € 52,32% -                        151 . 721 ,61  € -50,93%

Total                            1.323.603,00 € 100,00%                            1.739.754,65 €                            1.532.372,66 € 100,00% 88,08%                         208.769,66 € 15,77% -                       207.381,99 € -11,92%

A poio concedidos a Entidades 
T erceiras

 
 
INDICADORES 
 

Rácios %
10,15%
1,07%

Transferências Correntes / Despesa total
Transferências Capital. / Despesa total  

 
As transferências correntes representam 10,15% da despesa total, enquanto que 

as transferências de capital representam somente 1,07 % da despesa total. 
 
 
3.1.2.7 Investimento Direto 

O investimento Direto é refletido pela rubrica 07 Aquisição de Bens de Capital. 
Em 2015, o investimento direto registou um valor de 3.166.157,35 €. 
A rubrica Bens de Domínio Público representa 52,77 % do total do investimento 

Direto. Dentro desta rubrica destacam-se os viadutos, arruamentos e obras 
complementares , sistema de drenagem de águas residuais e captação e distribuição de 
água. 

Inv estimento Direto 2014 2015
Dotação Despesa Paga % Grau de Execução Crescimento Desvio

Despesa Paga % Valor % Valor %
Terrenos 3. 478,54 € 0,11% 15.300,00 € 13.918,08 € 0,440% 90,97% 10.439,54 € 300,1 1% -1 . 381 ,92 € -9,03%
Habitações 35. 695,82 € 1 ,13% 180. 100,00 € 124.502,50 € 3,932% 69,13% 88. 806,68 € 248,79% -55.597,50 € -30,87%
Edifícios 148. 695,15 € 4,71% 917.500,00 € 785.643,98 € 24,814% 85,63% 636.948,83 € 428,36% -131 .856,02 € -14,37%
Construções Diversas

28. 517,25 € 0,90% 155.600,00 € 71 .942,72 € 2,272% 46,24% 43.425,47 € 152,28% -83. 657,28 € -53,76%
Material de Transporte

35. 269,24 € 1 ,12% 109.500,00 € 106.098,30 € 3,351% 96,89% 70. 829,06 € 200,82% -3.401 ,70 € -3,1 1%
Equipamento de Informática

34. 952,52 € 1,11% 22.300,00 € 15. 1 15,85 € 0,477% 67,78% -19.836,67 € -56,75% -7. 184,15 € -32,22%
Software informático

44. 927,12 € 1,42% 25.400,00 € 23. 061 ,02 € 0,728% 90,79% -21 .866,10 € -48,67% -2. 338,98 € -9,21%

31. 847,38 € 1,01% 4.200,00 € 236,90 € 0,007% 5,64% -31 .610,48 € -99,26% -3. 963,10 € -94,36%
Equipamento Básico

132. 048,82 € 4,18% 391 . 000,00 € 352.578,59 € 1 1,136% 90,17% 220.529,77 € 167,01% -38. 421,41 € -9,83%
Investimentos incorpóreos

- € 0,00% 100,00 € 0,00 € 0,000% 0,00% 0,00 € - -100,00 € -100,00%
Outros Investimentos

3. 173,07 € 0,10% 4. 100,00 € 2. 314,68 € 0,073% 56,46% -858,39 € -27,05% -1. 785,32 € -43,54%
Locação Financeira

- € 0,00% 200,00 € 0,00 € 0,000% 0,00% 0,00 € - -200,00 € -100,00%
Bens de Domínio Público

2. 657. 107,38 € 0,00% 2.789. 290,00 € 1 . 670.744,73 € 52,769% 59,90% -986.362,65 € -37,12% -1 . 118. 545,27 € -40,10%
Total 3. 155. 712,29 € 100,00% 4. 614. 590,00 € 3. 166. 157,35 € 100,00% 68,61% 10. 445,06 € 0,33% -1 .448. 432,65 € -31 ,39%

Equipamento 
Administrativo
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INDICADORES 
Rácios %

Investimento Direto/Despesa T otal 23,19%  
O Investimento direto representa 23,19 % do total da despesa paga em 2015. 

 
3.1.2.8 Investimento Municipal Total 

O Investimento Municipal contempla o investimento direto e as transferências de 
capital. 

Em 2015, o investimento municipal dividiu-se em : 
 96 % Investimento direto através da aquisição de bens de capital; 
 4 % Investimento indireto através das transferências de capital. 

 
INDICADORES  
 
 

Rácio %
Investimento Municipal / Despesa Total 24,26%

Transferências de Capital /Despesa Total 1,07%
23,19%Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total  

 
O Investimento Municipal, como se pode verificar pela análise do rácio, 

representou 24,26 % da Despesa Total. 
 
3.1.2.9 Grau de Financiamento 
 
INDICADORES  

 
Rácios %

22,83%
0,65%

Fundos Mun. de Capital / Aquisição Bens de Capital
Venda Bens de Invest. / Aquisição Bens de Capital
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 Os Fundos Municipais de Capital estão inseridas na rubrica Transferências de 

Capital. 
Em 2015 estes fundos cobriram 22,83 % das despesas com aquisição de bens de 

capital e as vendas de bens de investimento só cobriram 0,65 % das despesas com 
aquisição de bens de capital. 
 
3.1.3 Equilíbrio Orçamental previsto na Lei n.º73/2013 

O artigo 40.º da Lei n.º73/2013, de 3 de Setembro , define o novo conceito de 
equilíbrio orçamental. O equilíbrio orçamental prevê que os orçamentos da entidade do 
sector local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e que a 
receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida 
das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. 

Por sua vez, no artigo 83.º do mesmo diploma legal, prevê-se , ainda, 
relativamente ao equilíbrio orçamental, que : 
“Para efeitos do n.º4 do artigo 40.º, no caso de empréstimos já existentes quando da 
entrada em vigor da presente lei, considera-se amortizações médias de empréstimos o 
montante correspondente à divisão do capital em dívida à data da entrada em vigor da 
presente lei pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato.”  
TESTE AO PRINCÍPIO DE EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 

(1) Indique o valor das receitas correntes brutas previstas para n+1           13.066.613,00 €               13.066.613,00 €                  12.466.254,11 € 
(2) Amortizações médias de empréstimos existentes                 586.906,79 €                     586.906,79 €                        586.906,79 € 
(3) Amortizações médias de empréstimos a contratar                                     - €                                        - €                                            - € 

(4)=(1)-(2)-(3) Limite às despesas correntes para n+1           12.479.706,21 €               12.479.706,21 €                  11.879.347,32 € 
(5) Despesa Corrente 10.155.400,00 € 10.766.964,65 € 10.542.373,83 €

(6)=(4)-(5) Margem             2.324.306,21 €                 1.712.741,56 €                     1.336.973,49 € 

Orçamento Inicial aprovado para 2015 Orçamento Corrigido em 31-12-2015 Execução Orçamental em 31-12-2015

 
Da análise do teste ao princípio de equilíbrio orçamental, podemos verificar que o 

Município, ainda tem uma margem ao limite das despesas correntes de 1.336.973,49 €. 
 
3.1.4 Execução das Grandes Opções do Plano 

As Grandes Opções do Plano (G.O.P´s) representam o programa de ação da 
intervenção municipal, previsto pelo executivo. 

Em 2015,o montante executado foi de 6.537.464,82 € e teve uma taxa de 
concretização face ao orçamentado de 77,31 %. 
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Execução Anual das Grandes Opções do Plano por Objetivo/Programa
Obj. Prog. Designação Montante Previsto Montante Executado % Exec. Anual

1 FUNÇÕES GERAIS 547.000,00 € 473.809,59 € 86,62%
111 Administração Geral 335.700,00 € 285.797,83 € 85,13%
121 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 211.300,00 € 188.011,76 € 88,98%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 3.571.104,65 € 2.966.639,52 € 83,07%
211 Ensino não Superior 45.500,00 € 41.142,25 € 90,42%
212 Serviços Auxiliares de Ensino 919.100,00 € 822.023,43 € 89,44%
220 Saúde 26.800,00 € 24.832,58 € 92,66%
232 Ação Social 305.050,00 € 247.082,90 € 81,00%
241 Habitação 100,00 € - € 0,00%
242 Ordenamento do Território 58.500,00 € 40.999,93 € 70,09%
243 Saneamento 127.800,00 € 75.649,14 € 59,19%
244 Abastecimento de Água 168.000,00 € 100.074,42 € 59,57%
245 Resíduos Sólidos 395.100,00 € 292.741,32 € 74,09%
246 Proteção do Meio Ambi. e Conserv. da Natureza 85.900,00 € 55.974,89 € 65,16%
251 Cultura 152.400,00 € 136.362,11 € 89,48%
252 Desporto, Recreio e Lazer 1.286.854,65 € 1.129.756,55 € 87,79%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.337.850,00 € 3.097.015,71 € 71,40%
310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, caça e Pesca 59.400,00 € 39.945,90 € 67,25%
320 Indústria e Energia 663.000,00 € 494.786,07 € 74,63%
331 Transportes e Comunicações(Transp. Rodoviários) 2.141.690,00 € 1.325.557,68 € 61,89%
341 Mercados e Feiras 5.100,00 € 4.157,40 € 81,52%
342 Turismo 554.950,00 € 343.839,36 € 61,96%
350 Outras funções económicas 100,00 € - € 0,00%
410 Operações da dív ida autárquica 614.810,00 € 614.549,01 € 99,96%
420 Transferências entre administrações 298.800,00 € 274.180,29 € 91,76%

TOTAL 8.455.954,65 € 6.537.464,82 € 77,31%  
 

Em termos de intervenção por setores estruturais, assume particular destaque os 
Transportes e Comunicações, Desporto,Recreio e Lazer e Serviços Auxiliares de Ensino . 

Relativamente ao projeto de Desporto, Recreio e Lazer destaca-se a obra 
infraestruturas de apoio a prática de desporto e aventura no Rio Paiva em Lodeiro que 
encontrava-se em fase de conclusão tendo sido financiada em 85 % pelo FEDER. 
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3.2 Análise da Situação Económica – Financeira 
3.2.1 Balanço 

Em 2015, o ativo líquido total do Município atingiu um valor de 91.682.243,11€ 
existindo um ligeiro decréscimo de 0,43 % relativamente a 2014.  
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DESCRIÇÃO 2015 2014 ∆ (Variação)
VALOR PESO % VALOR PESO % %

ATIVO

Imobilizado
Bens de domínio público                           69.292.812,36 € 75,58%            70.890.195,06 € 76,99% -2,25%
Imobilizações Incorpóreas                                   32.061,69 € 0,03%                    32.061,69 € 0,03% 0,00%
Imobilizações Corpóreas                           17.998.204,08 € 19,63%            16.955.056,44 € 18,41% 6,15%
Obrigações e títulos de participação                                 685.436,62 € 0,75%                  685.436,62 € 

Circulante
Existências                                   63.483,36 € 0,07%                    46.560,23 € 0,05% 36,35%
Dívidas de terceiros Curto Prazo                                   98.034,16 € 0,11%                    77.703,16 € 0,08% 26,16%
Depósitos em Instituições Financeiras                              1.715.637,26 € 1,87%               2.089.624,26 € 2,27% -17,90%
Acréscimos e Diferimentos                              1.796.573,58 € 1,96%               1.302.633,94 € 1,41% 37,92%

TOTAL DO ATIVO                           91.682.243,11 € 100,00%            92.079.271,40 € 100,00% -0,43%

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Fundos Próprios 
Património                           65.003.492,78 € 70,90%            65.003.492,78 € 70,60% 0,00%
Reservas                                 634.690,32 € 0,69%                  634.690,32 € 0,69% 0,00%
Resultados Transitados                              7.874.472,86 € 8,59%               8.003.414,73 € 8,69% -1,61%
Resultado Líquido de Exercício 321.568,22 € 0,35% -                128.941,87 € -0,14% -349,39%

Passivo
Provisões p/ riscos e encargos                                   50.000,00 € 0,05%
Dívidas a Terceiros - MLP                              2.014.216,89 € 2,20%               2.539.630,79 € 2,76% -20,69%
Dívida a Terceiros - Curto Prazo                              2.666.556,72 € 2,91%               2.538.769,90 € 2,76% 5,03%
Acréscimos e Diferimentos                           13.117.245,32 € 14,31%            13.488.214,75 € 14,65% -2,75%

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO                           91.682.243,11 € 100,00%            92.079.271,40 € 100,00% -0,43%  
 
3.2.1.1 Rácios de Análise  
 

Rácios %
Liquidez Geral 107,21%
Liquidez Reduzida 103,59%
Liquidez Imediata 97,99%
Endividamento 4,11%
Estrutura do Endividamento 1,91%
Solvabilidade 413,68%
Autonomia Financeira 80,53%
Cobertura Imobilizado pelos permanentes 86,18%  

 
Relativamente à situação financeira do Município podemos retirar as seguintes 

conclusões: 
 O Município recorre apenas a 4,11 % de capital alheio para financiar a sua 

atividade; 
 As dívidas de curto prazo representam 1,91 % do capital do Município; 
 O Rácio de solvabilidade espelha uma forte capacidade dos fundos próprios 

financiar o passivo total, ou seja, a capacidade de pagar os seus compromissos é 
elevada, atingindo 413,68 % ; 
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  O rácio de autonomia financeira revela que 80,53% do ativo do município é 

financiado pelos fundos próprios; 
 Em relação à cobertura do imobilizado pelos capitais próprios, verifica-se que o 

imobilizado é coberto quase na sua totalidade pelos capitais permanentes. 
 
3.2.2 Demonstração de Resultados 

Em 2015, o Município teve um resultado Líquido de Exercício de 321.568,22 €. 
Através da análise do quadro seguinte conclui-se que os fornecimentos e serviços 

externos representam 28,96 % dos custos e as transferências e subsídios obtidos 
representam 66,76 % dos proveitos. 

DESCRIÇÃO 2015 2014 DESVIO ∆ (Variação)
VALOR PESO % VALOR PESO % VALOR %  

Custos e Perdas
Custos Mercadorias Vendidas  e das Matérias Consumidas 673.011,21 € 4,86% 637.927,62 € 4,64% 35.083,59 € 5,50%
Fornecimentos e Serviços Externos 4.008.379,77 € 28,96% 4.249.488,55 € 30,92% -241.108,78 € -5,67%
Custos com Pessoal 3.908.567,55 € 28,24% 4.125.284,22 € 30,01% -216.716,67 € -5,25%
Transferências e subsídios correntes  concedidos e prest.soc 1.459.315,03 € 10,54% 1.218.200,66 € 8,86% 241.114,37 € 19,79%
Amortizações do exercício 3.533.463,98 € 25,53% 3.299.493,09 € 24,01% 233.970,89 € 7,09%
Provisões do Exercício 53.569,25 € 0,39% - € 0,00% 53.569,25 € -%
Outros Custos e Perdas Operacionais 48.225,43 € 0,35% 45.246,31 € 0,33% 2.979,12 € 6,58%
Custos e Perdas Financeiras 51.257,08 € 0,37% 56.906,56 € 0,41% -5.649,48 € -9,93%
Custos e Perdas Extraordinárias 105.581,37 € 0,76% 112.457,42 € 0,82% -6.876,05 € -6,11%
TOTAL 13.841.370,67 € 100,00% 13.745.004,43 € 100,00% 96.366,24 € 0,70%
Resultado Líquido de Exercício 321.568,22 € -128.941,87 € 

Proveitos e Ganhos
Vendas e prestações de serviços 1.327.058,01 € 9,37% 1.126.095,57 € 8,27% 200.962,44 € 17,85%
Impostos e taxas 1.834.947,65 € 12,96% 1.821.717,76 € 13,38% 13.229,89 € 0,73%
Transferências e subsídios obtidos 9.454.556,83 € 66,76% 9.421.269,33 € 69,19% 33.287,50 € 0,35%
Proveitos e Ganhos Financeiros 541.805,36 € 3,83% 545.034,51 € 4,00% -3.229,15 € -0,59%
Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.004.571,04 € 7,09% 701.945,39 € 5,16% 302.625,65 € 43,11%
TOTAL 14.162.938,89 € 100,00% 13.616.062,56 € 100,00% 546.876,33 € 4,02%  
 

2. Aplicação de Resultados 
No exercício de 2015 o Resultado Líquido apurado foi de 321.568,22 € nos termos 

do disposto no ponto 2.7 3 do POCAL, propõe-se : 
 A sua aprovação; 
 que o mesmo seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados 
 que a conta 59 – Resultados Transitados reforce as Reservas legais no 

montante de 16.078,41 € ( 5% do Resultado Líquido do Exercício); 
 que o saldo da conta 51 – Património, por ser superior ao limite mínimo 

imposto pelo POCAL (20% do Ativo Liquido), não seja objeto de reforço dado que o 
inscrito no Balanço já perfaz 70,90 do Ativo Líquido. 

 
3.3 Considerações finais 
Neste relato procurou cumprir-se a função de explicitar, o mais claro possível, o 

que foi o desempenho das actividades do Município no decurso do ano de 2015. 
Orientou-se este relato com preocupações de verdade e transparência. 
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 No cumprimentos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, submetem-se à aprovação da Câmara Municipal os documentos de prestação 
de contas do exercício de 2015 para que possam ser submetidos à apreciação da 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da já citada Lei. 


