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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. O Enquadramento Legal 

 
O Executivo Municipal apresenta, nos termos legais, os Documentos de Prestação de Contas 

(DPC), cabendo à Assembleia Municipal a sua apreciação e votação, em conformidade com o 

disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pala Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Os DPC são apresentados em obediência à Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção - Tribunal de 

Contas, de 12 de Julho de 2001 – Instruções n.º 01/2001 – 2.ª S – Instruções para a organização e 

documentação  das contas das Autarquias Locais e Entidades Equiparadas, abrangidas pelo Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), publicada no DR II.ª Série, n.º 191, de 

18/08/2001. 

Em conformidade com esta Resolução, resultam para o Município de Castro Daire, e como 

elementos de prestação de contas, os documentos descritos no quadro seguinte. 

 
Quadro 1 – Documentos de Prestação de Contas 

 
          DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   

Nº DESIGNAÇÃO 
CÓDIGO 
POCAL 

GRUPO 
1 

1 • Balanço  5 X 
2 • Demonstração de resultados  6 X 
3 • Plano plurianual de investimentos 7.1 X 
4 • Orçamento (Resumo) 7.2 X 
5 • Orçamento 7.2 X 
6 • Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X 
7 • Controlo orçamental da receita    7.3.2 X 
8 • Execução do Plano plurianual de investimentos 7.4 X 
9 • Fluxos de caixa  7.5 X 
10 • Contas de ordem 7.5 X 
11 • Operações de tesouraria  7.6 X 
12 • Caracterização da entidade  8.1 X 
13 • Notas ao balanço e à demonstração de resultados  8.2 X 
14 • Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X 
15 • Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X 
16 • Modificações ao Plano plurianual de investimentos 8.3.2 X 
17 • Contratação administrativa - Situação dos contratos  8.3.3 X 
18 • Transferências  correntes - despesa  8.3.4.1 X 
19 • Transferências de capital - despesa  8.3.4.2 X 
20 • Subsídios concedidos  8.3.4.3 X 
21 • Transferências correntes - receita  8.3.4.4 X 
22 • Transferências de capital - receita  8.3.4.5 X 
23 • Subsídios obtidos  8.3.4.6 X 
24 • Activos de rendimento fixo  8.3.5.1 X 
25 • Activos de rendimento variável  8.3.5.2 X 
26 • Empréstimos  8.3.6.1 X 
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27 • Outras dívidas a terceiros  8.3.6.2 X 
28 • Relatório de gestão 13 X 
29 • Guia de remessa  X 
30 • Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta  X 
31 • Norma de controlo interno e suas alterações       2.9 X 
32 • Resumo Diário de Tesouraria       12.2.9 X 
33 • Síntese das reconciliações bancárias  X 
34 • Mapa de Fundos de Maneio  X 
35 • Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais  X 
36 • Relação de acumulação de funções  X 
37 • Relação nominal de responsáveis  X 

 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), o 

Executivo Municipal apresenta o Relatório de Gestão referente ao ano financeiro de 2006, que 

constitui um dos documentos de prestação de contas, conforme o ponto n.º 13 do POCAL e nº 28 das 

Instruções n.º 1/2001 – 2.ª Secção – Resolução 4/2001 do Tribunal de Contas. 

O Relatório de Gestão traduz, nas suas diversas peças escritas e desenhadas e de forma 

sucinta a execução das Grandes Opções do Plano do quadriénio 2006/2009 e do Orçamento no ano 

financeiro de 2006. 

 
1.2. Conjuntura Económica 
 

1.2.1. Enquadramento dado pela Economia Internacional 
 

Em 2006, de acordo com dados da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional, a 

taxa de crescimento da actividade económica mundial rondou os 5 pontos percentuais. Este 

crescimento foi ligeiramente superior ao do ano anterior, tendo sido fortemente impulsionado pelas 

economias orientais, onde se destaca a China com um crescimento a rondar os 10,4%.  

A actividade económica nos EUA cresceu a um ritmo inferior, ficando ligeiramente abaixo 

da taxa de crescimento mundial. Este fraco crescimento contrariou as previsões iniciais, devido ao 

crescimento efectivo inferior ao esperado do consumo privado. Em termos anuais, o PIB terá 

crescido 3,3% em 2006, ligeiramente acima dos 3,2% de 2005. 

A Zona Euro, continuou a ser a economia menos dinâmica das economias avançadas, com 

um crescimento moderado, com valores a rondar os 2,7%. O crescimento económico tem sido 

diferenciado entre os países desta área, continuando a actividade económica portuguesa a registar um 

dos ritmos de crescimento mais baixos. O Indicador de Clima Económico na Zona Euro, revelou em 

2006, uma ligeira mas positiva evolução. Também os indicadores de confiança dos vários sectores 

registaram uma certa estabilização e acréscimo. A taxa de variação média anual do Índice 

Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) situou-se nos 2,2%, o que reflecte uma estabilização 
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em relação aos anos anteriores, o que se explica com o aumento contínuo do preço dos bens 

energéticos registado em 2006. A taxa de inflação atingiu um valor a rondar os 2,2%. A taxa de 

desemprego embora menor que em 2005, foi ainda bastante elevada encerrando o ano nos 8,0%. 

No conjunto do ano de 2006, a cotação média do crude baixou relativamente. Tomando em 

consideração o efeito cambial e a evolução dos preços na produção em Portugal, usando como 

referência o deflator do PIB, verifica-se que o preço relativo do petróleo importado se situou em 

cerca de 43% do valor atingido durante a crise de 1979, ao invés do valor 75% atingido em 2005. 

As taxas de juro tiveram uma subida muito substancial em 2006. A Euribor a 12 meses 

encerrou o ano acima do patamar dos 4%, o valor mais elevado desde Maio de 2002. As restantes 

taxas interbancárias, ligadas ao crédito à habitação, Euribor a 3 e 6 meses, encontram-se nos níveis 

mais elevados desde Setembro de 2001. 

 
1.2.2. Enquadramento dado pela Economia Nacional 

 
As Contas Nacionais publicadas pelo INE relativas ao ano de 2006 confirmam o cenário de 

recuperação da Economia Portuguesa apoiada nas exportações. De acordo com o INE, no conjunto 

do ano de 2006, o PIB cresceu 1,3% em termos reais, o que representou uma aceleração face ao ano 

de 2005 (0,5%).  

As Exportações de Bens e Serviços registaram um elevado crescimento em volume (8,8%) e 

as Importações de Bens e Serviços aceleraram para 4,3%, traduzindo-se num contributo da procura 

externa líquida para o crescimento do PIB em 1 ponto percentual. A procura interna desacelerou 

(0,2%) reflectindo principalmente o abrandamento do consumo privado (1,1%). De acordo com o 

INE, no 4º trimestre de 2006 a economia acelerou, crescendo 1,7% em termos homólogos (1,5% no 

3º trimestre). As exportações de bens e serviços mantiveram um forte dinamismo (10,7%), 

aumentando o seu ritmo de crescimento face ao trimestre anterior.  

As importações registaram uma desaceleração em termos homólogos (4,7%) o que se 

traduziu num aumento do contributo da procura externa líquida para o crescimento do PIB, que 

atingiu 1,5 pontos percentuais. Por sua vez, a procura interna abrandou (0,1%) em resultado da 

desaceleração do consumo privado e público (1,2% e -1,0%, respectivamente) e do agravamento do 

investimento. 

De acordo com o INE, a taxa de desemprego no 4º trimestre de 2006 fixou-se em 8,2%, valor 

este que é superior ao do ano anterior. 
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Ao longo do 1º semestre de 2006 verificou-se uma aceleração na variação homóloga do 

índice de preços no consumidor. A partir de Julho a situação inverteu-se, tendo a taxa de inflação 

alcançado um valor ligeiramente inferior do alcançado em 2005, encerrando o ano nos 2,5%. 

Os indicadores avançados da actividade económica disponíveis para o 4º trimestre de 2006 

apontam para uma evolução da economia em linha com a registada no 3º trimestre. O Indicador de 

Sentimento Económico, que reflecte a evolução dos níveis de confiança, apresenta uma subida 

significativa pelo terceiro trimestre consecutivo; também o Indicador Compósito Avançado da 

OCDE e o Indicador Coincidente Mensal do BP registaram melhorias face ao 3º trimestre. Os 

Indicadores de Clima Económico e de Actividade Económica estabilizaram no 4º trimestre, face ao 

trimestre anterior. 

No que respeita ao Consumo Privado, apesar de o Indicador Coincidente do Banco de 

Portugal evoluir positivamente face ao trimestre anterior e também de uma ligeira melhoria dos 

níveis de confiança, os restantes dados para o 4º trimestre apontam para um cenário de 

abrandamento.  

Nomeadamente, o Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho regista uma 

desaceleração, para um crescimento homólogo de apenas 0,7% no 4º trimestre, após um crescimento 

de 2,9% no 3º trimestre. Esta descida fez-se sentir tanto ao nível dos bens alimentares como ao nível 

dos bens não alimentares. O Índice de Volume de Negócios nos Serviços de Alojamento e 

Restauração apresenta um abrandamento do 3º trimestre para o 4º Trimestre. Finalmente, as Vendas 

de Veículos Ligeiros de Passageiros registam uma quebra homóloga de 7,2%, superior à verificada 

no trimestre anterior. 

Relativamente ao Investimento, os indicadores mais recentes continuam a sugerir a 

aproximação de uma inflexão. O Indicador de FBCF do INE registou um agravamento no 4º 

trimestre, apresentando um valor médio abaixo do observado no conjunto do 3º trimestre 

. 

1.2.3.  Evolução Politico-legal 
 

Em 2006 não houve eleições a registar. Houve no entanto, delegações de novas competências 

da Administração Central nas Autarquias Locais. Esta situação provocou naturalmente, 

responsabilidades e custos acrescidos para as Autarquias Locais. 

 
1.3.  Enquadramento do Concelho 
 

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA: 
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O Concelho de Castro Daire possui uma área de 378,6 Km2, apresentando uma feição 

planaltica generalizada, interpondo-se, no entanto, o sulco corresponde ao vale do Paiva e eleva-se o 

bloco da Serra do Montemuro. 

Com cerca de 17 mil habitantes, o Concelho de Castro Daire conta, na sua divisão 

administrativa, com 22 freguesias. Atravessado pela A24 o Concelho de Castro Daire possui 5 nós 

de saída deste importante eixo de ligação. Com a passagem da A24 o Concelho ganhou mais e 

melhores acessibilidades tornando a ligação a outros pólos de desenvolvimento mais rápida e 

cómoda. 

O Concelho é ainda servido doutras importantes vias de acesso como são o caso da EN 2 que 

liga Viseu a Lamego, a EN 225 que liga Vila Nova de Paiva a Alvarenga, a EN 228 de ligação a S. 

Pedro do Sul e a EN 321 de ligação a Cinfães. Todas estas vias de acesso proporcionam boas 

acessibilidades para a entrada e saída do Concelho o que abre perspectivas de desenvolvimento do 

mesmo. Tendo por objectivo a aposta no desenvolvimento sustentado certamente que as boas 

acessibilidades são um dos mais importantes factores para a projecção do Concelho. 

DEMOGRAFIA E ECONOMIA: 

 

POPULAÇÃO E TERRITÓRIO  
 
Área do Concelho (2001) – 378,6 Km2 
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Densidade Populacional (2001) – 44,9 Hab/Km2 
Número de Freguesias (2002) – 22 
População Residente (2001) – 16990 
 
DEMOGRAFIA  
 
Taxa de Crescimento Efectivo (1991-2001) - - 6,4% 
Taxa de Crescimento Natural (1991-2001) - - 5,3% 
Taxa de Crescimento Migratório (1991-2001) - - 1,2% 
Taxa de Mortalidade Infantil (1996-2000) – 1,2 % (percentil) 
 
HABITAÇÃO  
 
Edifícios (2001) – 9626 
Alojamentos Familiares Clássicos (2001) – 10440 
 
ACTIVIDADE ECONÓMICA  
 
Total de Empresas (2000) – 1506 
Empresas do Sector Primário (2000) – 21,8% 
Empresas da Indústria, Produção e Construção (2000) – 20,9% 
Empresas do Comércio, Alojamento, Restauração, Transportes, Act. Financeira e Imobiliária 
(2000) – 50,2% 
Empresas da Adm. Pública, Ensino, Saúde, Acção Social, Serviços Colectivos, Act. Recreativas e 
Organizações (2000) – 2,9% 

 
Actividades desenvolvidas 

Agricultura e pecuária, transformação de madeira, hotelaria, serralharias de alumínio, panificação, 

construção civil, comércio e serviços. 

Feiras: Quinzenal (2ª e 4ª segundas-feiras de cada mês). 

SECTOR ECONÓMICO 
 

O Concelho de Castro Daire sempre se caracterizou como sendo um Concelho em que os 

principais sectores da economia eram a agricultura e a pecuária. Hoje em dia estes sectores estão 

em quebra, a agricultura é cada vez mais uma actividade em desuso e em que as pessoas têm 

apenas como complemento de uma outra actividade, principalmente as faixas etárias mais velhas. 

Cada vez mais se assiste a um desertificar das aldeias, o que arrasta consigo um decréscimo da 

área de cultivo e um cada vez menor número de pessoas e famílias que têm na agricultura e na 

pecuária a sua base de sustento. 

Em relação ao comércio apraz dizer que este foi crescendo, tornando-se um sector em 

ascensão e desenvolvimento, sendo o principal sector da economia e possuindo um peso cada vez 

maior na economia do Concelho. Situado nos aglomerados populacionais mais concentrados estes 
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pólos são ainda na sua maioria pequenas e médias empresas que em norma têm uma base familiar 

e restrita de poucos postos de trabalho. 

Ao nível da indústria tem-se assistido a um crescimento evidente e notório no Concelho. 

Pontificando a indústria com ligação à exploração da madeira e da pedra, as duas principais 

riquezas da região, verifica-se, cada vez mais, um crescimento deste sector fundamental para o 

desenvolvimento do Concelho. Associado ao crescimento da indústria na região está também 

certamente a melhoria da rede viária, nomeadamente a abertura da A24, que possibilita um melhor 

acesso e escoamento dos produtos das referidas empresas. Com uma Zona Industrial situado a 

norte do Concelho, na Ouvida, o Município vai assistindo a uma cada vez maior implementação de 

empresas neste parque o que permite um maior desenvolvimento desta área e consequentemente do 

Concelho. Fornecendo parcelas de terreno a um preço simbólico a autarquia espera cativar 

investidores para a região, proporcionando mais postos de trabalho e iniciativa de forma a garantir 

um maior progresso do Concelho. 

Aliado a estes sectores de actividade predominantes como são a exploração de pedra e da 

madeira vão aparecendo outras áreas de actividade, em evidente crescimento, como é o caso da 

avicultura. 

Em relação ao Sector do Turismo constitui-se como uma grande aposta de futuro do 

Concelho. Com potencialidades enormes, das quais se destacam o parque termal das Termas do 

Carvalhal, o rio Paiva, a Serra de Montemuro, ou o património arqueológico e arquitectónico, o 

turismo possui todos os ingredientes para se afirmar como um dos sectores suportes desta região 

belíssima e de características únicas. 

A par dos percursos turísticos e do património são as Termas do Carvalhal o principal pólo 

turístico da região, cuja concessão pertence ao Município. 
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2. ENQUADRAMENTO INTERNO 
 

2.1.  Enquadramento Político 
 

A sua estrutura política enquadra-se legalmente pela Lei nº169/99 de 18 de Setembro, 

baseia-se em dois órgãos, a Câmara Municipal com funções essencialmente executivas e a 

Assembleia Municipal com funções de natureza predominantemente deliberativa e fiscalizadora da 

actividade desenvolvida pela primeira. 

 

A Assembleia Municipal é constituída por 45 membros, dos quais 23 são eleitos 

directamente e 22 por inerência, uma vez que assumem aquela função na qualidade de Presidentes 

de Junta de Freguesia, cumprindo o estipulado no artigo 42º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro. 

 

A Câmara Municipal é constituída de acordo com a alínea e) do nº 2 do art. 57º da Lei nº 

169/99 de 18 de Setembro, por 7 membros, um Presidente e seis Vereadores a quem cabem 

responsabilidades pela definição de estratégias e políticas municipais. 

Compete também à Câmara Municipal elaborar e submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal as opções do plano, a proposta de orçamento e as respectivas revisões, alínea c) do nº 2 

do art. 64 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, sendo precisamente estes documentos que reflectem 

a gestão financeira do Município. 

 

A gestão financeira do Município de Castro Daire é enquadrada pela Lei nº 42/98 de 5 de 

Agosto e respectivas alterações. 

 
2.2. Alterações nos Órgãos Executivos 
 
Durante o exercício de 2006 não houve alterações na constituição dos órgãos executivos do 

Município de Castro Daire. Assim sendo, foi dada continuidade ao projecto de desenvolvimento 

pretendido para o concelho por este Executivo Municipal, com um conjunto significativo de obras 

em curso. 

 
2.3. Politica de Recursos Humanos 
 
Importa salientar a evolução dos Recursos Humanos e da estrutura orgânica da Autarquia, 

pois são factores determinantes que influenciam a sua situação económica. 
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Em 31 de Dezembro de 2006, o Município de Castro Daire tinha um efectivo total 

composto por 205 funcionários, com a seguinte constituição: 

o Pessoal Operário – 35,61 % 

o Pessoal Auxiliar – 31,22 % 

o Pessoal Administrativo – 9,27 % 

o Pessoal Técnico Superior – 9,27 % 

o Pessoal Técnico Profissional – 5,85 % 

o Pessoal Dirigente – 1,46 % 

o Pessoal Informático – 0,98 % 

o Pessoal Técnico – 1,95 % 

o Outros Grupos – 4,39 % 

 

Numa política de dotar os Recursos Humanos de melhores qualificações, foi implementada 

formação no âmbito de uma candidatura ao programa FORAL. Desenvolveram-se acções de 

Socorrismo e Higiene e Segurança no trabalho, em que todos os funcionários tiveram oportunidade 

de participar. 

Nas Termas do Carvalhal, foi desenvolvida formação específica para as técnicas de 

fisioterapia e balneoterapia, na área de “Bem-Estar Termal”. 

Iniciou-se também a implementação do sistema da qualidade nos diversos serviços da 

câmara. 

 

2.4. Condicionantes Externas Especiais 
 

No ano de 2006, no que às Autarquias diz respeito e, em concreto, no que ao Município de 

Castro Daire importa, houve um conjunto de iniciativas ou omissões da Administração Central 

com reflexo nas finanças municipais. De onde se destacam as seguintes: 

Recurso ao Crédito 

Em 2006, o recurso ao crédito continuou sujeito a rateio da Direcção Geral das Autarquias 

Locais, facto que inibiu a utilização da capacidade de endividamento do Município de Castro 

Daire, tal qual a Lei das Finanças Locais originariamente a definiu. 

No ano de 2006, apesar da Capacidade de Endividamento Utilizada (CEU) do Município de 

Castro Daire se situar apenas na casa dos 45,89%, o rateio apenas permitiu a contratação de 

empréstimo no valor € 1.292.245,00. 
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Não cumprimento de Contratos-Progama 

Até esta data, não foi cumprido ainda o Contrato-Programa dos Arranjos Exteriores das 

Piscinas Municipais, apesar das diligências efectuadas nesse sentido. 

Fundos Comunitários 

No que aos Fundos Comunitários diz respeito, 2006 foi um ano adverso. O III Quadro 

Comunitário de Apoio entrou na recta final e com as verbas, nas várias medidas, já comprometidas 

e esgotadas. O novo Quadro Comunitário de Apoio, o QREN (Quadro Referência Estratégico 

Nacional), terá desenvolvimento efectivo, na melhor das hipóteses, durante o ano de 2007. 

Com o III QCA esgotado e o QREN ainda por definir, 2006 apresentou um panorama 

financeiro negativo em termos de fundos comunitários.  

Num Município como o nosso, em que a dependência financeira das comparticipações do 

Estado é elevada, e sem a possibilidade de recurso a fundos comunitários, a acção do Município 

ficou deveras condicionada em termos de grandes projectos a executar. 
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3. ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

A actividade desenvolvida pela Autarquia decorreu normalmente e de acordo com as 

competências que lhe são atribuídas por lei. Os objectivos previstos foram na sua maioria 

concretizados, estando uns em execução e tendo muitos outros sido concluídos. 

 

3.1. Obras 
 

3.1.1. Concursos Públicos 
 

���� Reforço de Caudal – Adutora de Faifa a Ester 

���� Acesso à Ponte da Ermida – Alargamento da Rua Principal 

���� Rede de água e esgotos a Arcas 

���� Projecto para a rede de água e esgotos ao lugar do Godinho – Castro Daire 

���� Execução de Captação de Água no Estádio Municipal 

���� Criação de faixas de protecção a aglomerados populacionais (Grupo 1) 

���� Criação de faixas de protecção a aglomerados populacionais (Grupo 2) 

���� Criação de faixas de protecção a aglomerados populacionais (Grupo 3) 

���� Criação de faixas de protecção a aglomerados populacionais (Grupo 4) 

���� Criação de faixas de protecção a aglomerados populacionais (Grupo 5) 

���� Fornecimento de materiais para readaptação e instalação de edifícios escolares em 

Parada de Ester  

���� Fornecimento, transporte e aplicação em obra de materiais – Readaptação e instalação 

de edifícios escolares na Escola primária de Alva 

���� Alargamento e pavimentação da Rua ao Cimo da Aldeia (Mesio) – Arranjo Urbanístico 

���� Requalificação do acesso à Pereira desde o cruzamento ao início da povoação – Rede 

de água e esgotos 

���� Requalificação da Av. João Rodrigues Cabrilho e área envolvente – Fase B1 

���� Rede de abastecimento de água e esgotos a Nogueirinha e Coura – reposição de 

pavimento em betuminoso 

���� Execução da rede de miradouros de Castro Daire 

���� Fornecimento de Tout-Venant 

���� Fornecimento de Areia 

���� Fornecimento de Cimento 

���� Fornecimento de Tubagem 
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���� Fornecimento de Brita e Gravilha 

���� Fornecimento de Betuminoso 

���� Fornecimento de ferramentas 

���� Fornecimento de produtos de Higiene e Limpeza para o Balneário Termal 

���� Fornecimento de materiais para obras por administração directa 

���� Fornecimento de tractor 

���� Fornecimento de roçadora 

���� Rede de esgotos – abertura e pavimentação da Rua da Escola em Farejinhas 

���� Concurso para o fornecimento de equipamento termal 

���� Controlo da qualidade da água para consumo humano nos sistemas de abastecimento 

���� Pavimentação da Rua da Pereira – Ribolhos 

���� Obra A – Contrato da Aldeia de Campo Benfeito – Reabilitação Urbana do Largo 

Fronteiro à Rua de Campo Lindo e Zona de Lazer junto ao ribeiro 

���� Obra B – Contrato da Aldeia de Campo Benfeito – Iluminação da Igreja e Adro 

Fronteiro, iluminação pública e sinalética turística e divulgação da aldeia 

���� Reposição do pavimento na Rua Principal e da Rua da Escola em Ribolhos  

���� Fornecimento de carrinha de caixa aberta 4x4 – Nova ou usada 

���� Fornecimento de carrinha comercial de 2 lugares – Nova ou usada 

���� Fornecimento de viatura ligeira – Nova ou usada 

���� Fornecimento de viatura ligeira – Nova ou usada 

���� Requalificação do Complexo Desportivo – Concepção e construção do relvado sintético 

do Estádio Municipal 

���� Beneficiação de caminhos e criação de faixas de protecção a caminhos e estradas 

municipais – Freguesias de Mões e Moledo – 3ª fase. 

���� Abertura e pavimentação da Rua da Escola em Farejinhas – Castro Daire. 

���� Estações elevatórias EE1 – Grijó (Mões) e EE2 – Courinha, rede de abastecimento de 

água e drenagem de esgotos a Ribolhos, Coxa, Casais de D. Inês, Grijó e parte Este de 

Ribolhinhos. 

���� Requalificação urbanística do Largo da entrada em S. Joaninho – infra-estruturas 

eléctricas. 

���� Requalificação da Av. João Rodrigues Cabrilho e área envolvente – Fase B1 – Infra-

estruturas eléctricas. 

���� Pavimentação do acesso ao reservatório de água de Cotelo. 
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���� Reforço do abastecimento de água a Cujó – elevação do reservatório antigo. 

���� Requalificação da Rua Principal desde o corredor à sede da Junta de Freguesia – Cabril 

– Infra-estruturas eléctricas. 

 

3.1.2. Obras por Administração Directa 
 

���� Pavimentação da Rua do Cemitério em Soutelo  

���� Pavimentação de 2 Ruas junto à Carvalhinha em Soutelo 

���� Reposição do pavimento nas Ruas de Bustelo 

���� Reposição de pavimento em Ribas – Pinheiro 

���� Calcetamento da Rua envolvente à Capela em Vila Pouca 

���� Reposição do pavimento em Carvalhas – Monteiras 

���� Substituição de 2 bombas na ETA da Soalheira 

���� Substituição de bomba submersível na captação de água da Soalheira 

���� Limpeza na captação de água na Soalheira 

���� Aquisição de 1 bomba para limpeza de captações de água  

���� Ampliação da rede de água e esgotos nos Braços – Castro Daire 

���� Exploração de água em Picão 

���� Pavimentação de Rua na Carvalhosa – Ermida 

���� Abertura de estradão entre Moção, Desfeita e Vila Seca 

���� Limpeza da nascente de água e caminho em Solgos – Reriz 

���� Reparação das redes de água no Concelho  

���� Reposição de pavimento no Gavião – Mões 

���� Aumento de rede de água e saneamento nos Braços e Vale de Matos – Castro Daire 

���� Reposição de calçada nos Braços – Castro Daire 

���� Abertura de estradão entre Vila Seca e Desfeita – Pinheiro 

���� Construção de depósito de água em Midões – Reriz 

���� Alcatroamentos em Pepim e Mosteirô 

���� Alcatroamento em S. Joaninho 

���� Instalação de abrigos em Malhada, Gavião, (freguesia de Mões), Quinta da Clara, 

Coura (freguesia de Moledo) e em Vale de Azia (freguesia de Ribolhos)  

���� Calcetamentos em Souto de Alva e Alva 

���� Limpeza de valetas e manutenção da estrada Malhada/Alto da Portela – Mões 

���� Grande reparação da conduta de água Pepim/Alva 
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���� Compra de nascente de água para abastecimento de Casal Bom – Reriz 

���� Ligação de nova nascente de água em Reriz 

���� Construção de muros de suporte à estrada de Vitoreira e Pereiró – Cabril 

���� Reparação das ruas no Parque Industrial da Ouvida 

���� Reparação e manutenção das condutas de água e saneamento no concelho 

���� Reparação e manutenção das vias de comunicação em todo o concelho (problemas 

causados pelas chuvas) 

���� Obras de adaptação no edifício do Auditório antigo para arquivo municipal 

���� Montagem de iluminação natalícia 

���� Trabalhos de limpeza de mato no perímetro dos aglomerados populacionais 

���� Ampliação da rede de água e esgotos em Arcas – Mões 

���� Alcatroamento em Casal – Mamouros 

���� Abertura de estradão do Vilar ao rio Vidoeiro 

���� Várias reparações em Escolas e Jardins de Infância 

���� Reparação da ligação da Granja ao Canado 

���� Reposição do pavimento em calçada Bustelo – Almofala  

���� Abertura de estradão entre S. Joaninho e Cujó  

���� Abertura de estradão entre Fareja e Vila Pouca 

���� Reparação da ETAR do Mosteiro 

���� Calcetamento de rua na Portela – Mões 

���� Enterramento dos tubos de água entre Mões e Moita 

���� Enterramento dos tubos de água entre Pepim e Veado 

���� Construção de muros em Vale de Matos, Vila Pouca e Mosteiro 

���� Construção de muros em Grijó do Gafanhão 

���� Alargamento da estrada de ligação Av. Maria Alcina – Vila Pouca (Via Ecocentro) 

���� Alargamento do acesso a Vila Seca (lado norte)  

���� Construção de muros Ester 

���� Construção de muros em Casal Bom – Reriz 

���� Construção de muros em Souto de Alva – Alva 

���� Construção de muros em Vila Seca – Pinheiro 

���� Construção de muro em Folgosa 

���� Abertura de estradão entre Eiriz e Portas de Montemuro  

���� Abertura de estrada com aquedutos entre Vilar e Mouramorta  
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���� Ligação de água aos depósitos de Cotelo e Gosende 

���� Ligação da água à rede nova em Gosendinho 

���� Reparação de caminhos e estradas em todo o concelho. 

���� Construção de muros em Vale de Matos  

���� Construção de muro no Mosteiro  

���� Construção de muro em Grijó-Gafanhão  

���� Construção de muro em Vila Seca  

���� Construção de muro em Moledo  

���� Construção de muro na Pereira  

���� Reposição de calçada em Portela de Mões  

���� Reposição de calçada no Cemitério de Castro Daire e no Calvário  

���� Reposição de calçada em Ribas  

���� Construção de nova rede de água no Gavião – Mões 

���� Construção de nova rede de água em Ribas – Pinheiro 

���� Grande reparação nos balneários das Termas do Carvalhal 

���� Pavimentação de estrada em Moledo  

���� Abertura de caminhos nas freguesias de Cujó e S. Joaninho 

���� Alargamento de caminho na Rabaçosa – Mões 

���� Substituição da conduta de água na Tulha Nova – Cabril 

���� Reposição do pavimento em todas as Ruas em Ribas – Pinheiro, por substituição da 

conduta de água 

���� Abertura de caminho florestal em Moção – Pinheiro 

���� Alcatroamento de várias Ruas em Moledo 

���� Alcatroamento de 2 Ruas em Mões 

���� Limpeza, exploração e preparação da captação de água em Malhada – Mões 

���� Exploração e preparação da captação da água em Gavião – Mões 

���� Limpeza da captação da água em Codeçais – Mões 

���� Substituição da rede de água em Monteiras 

���� Limpeza das nascentes na Relva – Monteiras 

���� Ligação dos contadores à nova rede em Santa Margarida – Castro Daire 

���� Ligação da nascente ao depósito em Sobradinho – Ermida 

���� Muro de suporte à ETAR da Pereira – Pinheiro 

���� Construção da cantina da escola de Lamas – Moledo 
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���� Construção da cantina da escola das Carvalhas – Monteiras 

 
3.1.3. Obras por Empreitada 

 
���� Rede de água e esgotos ao Mezio 

���� Rede de água e esgotos a Mosteiro 

���� Requalificação do Largo do Mártir – Cabril 

���� Implantação da ETAR do Custilhão 

���� Implantação da ETAR do Parque Industrial da Ouvida 

���� Rede de água e esgotos a Mosteiro, Outeiro e Pepim  

���� Rede de água e esgotos a Campo Benfeito e Rossão  

���� Rede de esgotos do Arinho  

���� Rede de esgotos de Arcas 

���� Rede de água e esgotos em Picão  

���� Rectificação da estrada municipal de Reriz  

���� Requalificação da antiga EN 2 – Troço A  

���� Requalificação da antiga EN 2 – Troço B  

���� Requalificação da antiga EN 2 – Troço C  

���� Requalificação do acesso a S. Joaninho e Largo da entrada  

���� Rede de água e esgotos a Ribolhos, Coxa, Casais de D. Inês, Courinha e Ribolhinhos 

Requalificação da Rua Principal desde o Corredor à sede da Junta de Freguesia de 

Cabril  

���� Rede de água e esgotos a Parada de Ester  

���� Rede de água e esgotos a Mosteirô  

���� Pavimentação da Rua da Pereira – Ribolhos 

���� Obra A – Contrato da Aldeia de Campo Benfeito – Reabilitação Urbana do Largo 

Fronteiro à Rua de Campo Lindo e Zona de Lazer junto ao ribeiro 

���� Obra B – Contrato da Aldeia de Campo Benfeito – Iluminação da Igreja e Adro 

Fronteiro, iluminação pública e sinalética turística e divulgação da aldeia 

���� Reposição do pavimento na Rua Principal e da Rua da Escola em Ribolhos  

���� Abertura e pavimentação da Rua da Escola em Farejinhas – Castro Daire. 

���� Estações elevatórias EE1 – Grijó (Mões) e EE2 – Courinha, rede de abastecimento de 

água e drenagem de esgotos a Ribolhos, Coxa, Casais de D. Inês, Grijó e parte Este de 

Ribolhinhos. 
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���� Requalificação urbanística do Largo da entrada em S. Joaninho – infra-estruturas 

eléctricas. 

���� Requalificação da Av. João Rodrigues Cabrilho e área envolvente – Fase B1 – Infra-

estruturas eléctricas. 

���� Acesso à Ponte da Ermida – Alargamento da Rua Principal 

���� Reforço de Caudal – Adutora de Faifa a Ester 

���� Pavimentação do acesso ao reservatório de água de Cotelo. 

���� Execução de Captação de Água no Estádio Municipal 

���� Alargamento e pavimentação da Rua ao Cimo da Aldeia (Mesio) – Arranjo Urbanístico 

���� Requalificação do acesso à Pereira desde o cruzamento ao início da povoação – Rede 

de água e esgotos 

 
3.2. Cultura 
 

3.2.1. Centro Municipal de Cultura 
 

3.2.1.1. Biblioteca 
 

A Biblioteca Municipal de Castro Daire integra-se na Rede Nacional de Leitura Pública, 

actualmente coordenada pelo IPLB (Instituto Português do Livro e das Bibliotecas). Tem como 

missão e de acordo com o manifesto de UNESCO sobre as Bibliotecas Públicas, criar e fortalecer 

os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância. 

O fundo documental é constituído, na sua maior parte, por monografias, publicações 

periódicas nacionais (Revistas Científicas), CD-Rom’s, vídeos, Cassetes, CD’s e DVD´s. 

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. 

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

previsto pelo IPLB, para bibliotecas do tipo I, deste modo, é composta por 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 áudio-vídeo e multimédia, secção periódicos, secção adultos, 

zonas de trabalho, de depósito e de manutenção. 

 

Inscrições 
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O ano de 2006 encerrou com 3089 leitores inscritos na Biblioteca Municipal, dos quais 

1084 estão inscritos através do Bibliomóvel. 

 

Frequência 

 

Entre Janeiro e Dezembro de 2006, a frequência de leitores presenciais apresenta os valores 

indicados no gráfico representado em baixo, não estando incluídos os alunos e população em geral 

que participam nas actividades promovidas pela Biblioteca Municipal. 
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Empréstimos  

 

De Janeiro a Dezembro de 2006, a Biblioteca Municipal de Castro Daire totalizou 11200 

empréstimos. Deste número 7026 foram realizados através do Bibliomóvel. 

 

Actividades na Biblioteca durante 2006: 

 

Exposições: 

• Trajes Rancho Folclórico de Alva 

• Trajes Rancho Folclórico de Cabril 

• “Chapéus há muitos” do Museu da Chapelaria 

• ”Fernando Pessoa: Poeta de todos os tempos” 
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• Trajes do Rancho Folclórico de Relva 

• “Figuras Recortadas” – Teatrinhos de Papel 

• “Lenços dos Namorados” 

• “O lado recreativo da escola” 

• “Beggars banquet” – The Rolling Stones 

• Exposição bijuteria – Paula Prata, Maria Salomon e Kátia 

• “Presépios de Natal” – Graça Soveral e Salomé Pereira 

 

Hora do Conto: 

•  “Historia de dedos” 

•  “Bruxa Mimi” 

•  “ Com contos me encantas” – 2º período 

•  “ Com contos me encantas” – 3º período 

•  “O Sapo Apaixonado” 

•  “Dia Internacional do Livro Infantil” 

•  “ Com contos me encantas” – 1º período 2006-2007 

 

Atelier de Expressão Plástica : 

•  “Bloco de Notas” 

• ” Porta Canetas” 

• “Jogos Didácticos” 

• “Dia dos Namorados” 

• “Jogos” 

• “Primavera” 

• “Dia Mundial da Árvore” 

• “Caixas da Páscoa” 

• “Máscaras de Carnaval” 

• “Carnaval” 

• “Meu Querido Pai” 

• “Dia do Pai” 

• “Chapéus Há Muitos” pelo museu da Chapelaria 

•  “O 25 de Abril” 



Município de Castro Daire 

Relatório de Gestão – Exercício 2006 24 

• ”A Primavera na Poesia” 

• “Minha Querida Mãe” 

• “Dia da Europa” 

• “Bloco de colagens” 

• “Boneco tubo” 

• “Regresso às aulas” 

• “O Outono dos animais” 

• “Preparar o Natal” 

 

Projectos de Animação: 

• Projecto “Aprender, Rir e Divertir – 2º período 2006” 

• Projecto “Aprender, Rir e Divertir – 3º período 2006” 

• Projecto “Aprender, Rir e Divertir – 1º período 2006-2007” 

• Baú Pedagógico “Os cinco Continentes” 

• Baú Pedagógico “Higiene” 

• Baú Pedagógico “A Família” 

• Baú Pedagógico “A alimentação” 

• Baú Pedagógico “Alimentação” 

• Concurso literário 

 

Espectáculos: 

• Férias divertidas 

• Ler + – Encontro com escritor Armindo Reis 

• Projecto “Livro Vivo” – Com João Lisardo 

• Projecto “Peddy Paper com visita guiada à biblioteca” 

• Projecto “Palavras Marcianas” – com Miguel Horta 

• Teatro de Marionetas ”O espelho” de Sophia de Mello Breyner Andersen 

• Sessão de contos populares com António Fontinha 

• “Ai isto é que é poesia” 

• “Poesia ao fumeiro” 

• Acção de formação – “Laboratório de Letras” 

• “Chá com Limão” 
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• “Dia Mundial da Criança” 

• “O Museu do Sr. B” 

• Biblioteca Sensível Itinerante 

• “Maldita Matemática” 

• Festa de Natal “No reino dos brinquedos” 

 

Para além destas actividades a Biblioteca Municipal apoiou num contexto de parceria, a 

candidatura da Escola EB 2, 3 de Castro Daire, assim como da EBI de Mões à Rede de Bibliotecas 

Escolares, tendo já em 2007 sido ambas integradas na Rede. Prestou também apoio técnico no 

tratamento do fundo documental da BE/CRE da Escola Secundária de Castro Daire que teve a sua 

inauguração a 30 de Novembro de 2006, bem como tratamento do acervo documental da BE/CRE 

de Mões, nos últimos 4 anos. 

 

3.2.1.2. Auditório 
 

Actividades no Auditório durante 2006: 
 

• VII Encontro de Cantares de Janeiras de Castro Daire 

• Teatro “Sucata Sisters” do Teatro Regional da Serra do Montemuro 

• Teatro de Marionetas “O Espelho” com o grupo de teatro A Jangada 

• Teatro de Marionetas “Amor de Perdição” com o grupo de teatro A Jangada 

• Conferência – Agrupamento de Escolas de Mões (Enquadrada na Semana Cultural da 

Escola) 

• Coral de Ensaio do Millenium BCP 

• Sessão de Teatro 

• Desfile de moda de Estela Silva 

• Ler + – Encontro com o escritor Armindo Reis 

•  Conferência “Florestas sem fronteiras”  

•  “Tuna de Cêtos” – apresentação de CD 

• Cantradições 

• Conferência Assol, EPMS – Jornadas da Educação 

• Teatro “O regresso do Pepino” do Teatro Regional da Serra do Montemuro 

• Concerto Societé de Musique Cordia de Bagnes – Sociedade Filarmónica de Mões 
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• Reunião das Finanças (Encontro Anual dos Directores das Finanças dos concelhos do 

Distrito de Viseu – A Câmara Municipal ofereceu o almoço, tendo-se seguido uma visita às 

Termas do Carvalhal) 

• Teatro “Ubelhas, mutantes e transumantes” do Teatro Regional da Serra do Montemuro 

• Reunião da Ordem dos Advogados 

• “Higiene e Segurança – acção de sensibilização” 

• Maldita Matemática 

• Concerto de Natal – Banda dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire 

 
3.2.2. Museu e Espaço Internet 

 
3.2.2.1. Museu 

 

O Museu Municipal de Castro Daire já não é um Espaço estático, intocável, incomunicável 

onde nada acontece. Tornou-se num local vivo onde existem memórias de uma comunidade que 

pretende ser de fácil acesso a todos de uma forma interactiva e lúdica. 

Através do seu Serviço Educativo, interage com a população de maneira a conquistar novos 

públicos contemplando duas áreas de actuação: a área pedagógica dirigida ao público escolar 

(crianças, professores e educadores); a área de intervenção Comunitária dirigida ao público em 

geral. 

 

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

N.º Visitantes 183 58 277 379 183 193 456 3.611 761 231 74 426 6.832

N.º de Visitantes
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O Museu de Castro Daire encerrou o ano de 2006 com um total de 6 832 visitantes. 

Comparativamente com o ano de 2005, o n.º de visitantes aumentou em grande escala. 

Analisando o gráfico podemos concluir que o mês de Agosto foi aquele que, 

indubitavelmente, maior número de visitantes registou. Factores predominantes: mês de Agosto há 

uma maior aglomeração de pessoas em Castro Daire (férias); Feira de Actividades Económicas e 

Culturais – Mostra Castro Daire realizada do dia 10 a 15 de Agosto onde houve um alargamento de 

horário de forma a coincidir com a programação existente; e a Exposição de Escultura e Pintura – 

10 a 31 de Agosto, realizada no Museu Municipal. 

 

Exposição “SOS Igreja”  

 

Esta Exposição Multimédia itinerante esteve patente, na Capela das Carrancas e no Museu 

Municipal de Castro Daire, do dia 17 de Novembro até ao dia 29 de Dezembro de 2006. Teve 

como objectivos primordiais sensibilizar os visitantes para os principais problemas que afectam o 

património histórico e artístico das igrejas portuguesas e apontar soluções, em termos de prevenção 

criminal e de conservação preventiva.  

Foi destacada a importância da preservação do património religioso, que representa 70% do 

total do património cultural português, e a pertinência do Projecto Igreja Segura, que envolve três 

eixos de acção: criação de igrejas piloto (que constituirão modelos de boas práticas nesta área 

relacionada com a protecção, segurança e conservação); pesquisa, estudo e formação (de modo a 
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aumentar o conhecimento sobre a história, a protecção e a segurança do património cultural das 

igrejas) e a exposição “SOS Igreja”. 

Tratando-se de uma exposição itinerante, que já esteve patente em Coimbra, Portalegre, 

Lisboa, Loulé e Braga, foi a primeira vez que a mesma foi apresentada numa vila do interior do 

país, proporcionando a oportunidade à população da região de contactar com uma iniciativa que, 

normalmente, se encontra reservada aos grandes centros urbanos.  

Através de conteúdos multimédia que envolvem luz, imagem, som e acções em tempo real, 

a exposição “SOS Igreja” pretendeu sensibilizar os visitantes para os principais problemas que 

afectam o património histórico e artístico das igrejas portuguesas, apontando soluções não só em 

termos de prevenção criminal, como em termos de conservação preventiva.  

 

Jornadas Europeias do Património  

 

A Câmara Municipal de Castro Daire associou-se, pela primeira vez em 2006, às Jornadas 

Europeias do Património, que decorreram a nível nacional nos dias 22, 23 e 24 de Setembro. 

Tratou-se duma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia que envolveu mais de 

50 países, no âmbito da sensibilização dos povos europeus para a importância da salvaguarda do 

Património. Em Portugal, a iniciativa foi coordenada pelo IPPAR. 

 

Este ano o tema do evento é “Património […] somos nós”, procurando levar as famílias 

europeias a contactarem de perto com o património que é de todos.  

Assim, a Câmara Municipal de Castro Daire, preparou um programa de actividades para 

esse fim-de-semana, que pretendeu aproximar os castrenses da sua memória colectiva 

materializada no nosso património e promover o convívio entre diferentes gerações (filhos, pais e 

avós). 

 

3.2.2.2. Espaço Internet 
 

O Espaço Internet de Castro Daire constitui-se como um posto público gratuito de acesso à 

Internet e, consequentemente, a todos os serviços disponibilizados aos cidadãos através da Web.  

Pretende-se que este seja um Espaço onde o cidadão possa usufruir de um serviço de 

qualidade, com o apoio ajustado às suas necessidades e exigências, independentemente das suas 

idades, capacidades intelectuais ou motoras. 
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Desta forma, o Espaço Internet de Castro Daire tem proporcionado aos seus utilizadores um 

maior aproveitamento e conhecimento das TIC’s e Internet, bem como, uma maior aproximação 

das pessoas, traduzindo-se igualmente num espaço de convívio. 

O número utilizadores do Espaço Internet de Castro Daire tem vindo a aumentar de ano 

para ano. Após um crescimento notável em 2005, 2006 registou uma taxa de crescimento bastante 

superior, atingindo um aumento de cerca de 46% em relação ao ano transacto.  

O Espaço Internet de Castro Daire regista 1110 utilizadores inscritos, dos quais 540 são do 

sexo feminino e 570 do sexo masculino. 

 

2004 2005 2006

Masculino 172 162 236

Feminino 103 177 260

TOTAL 275 339 496

Tx. Crescimento 23,27% 46,31%

Registo de Novos Utilizadores

 

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

N.º de Utilizações 555 727 981 532 793 765 874 906 815 851 864 770 9.433

N.º de Utilizações por mês
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Para além da actividade normal do Espaço Internet, foram desenvolvidas diversas 

actividades complementares: 

• Foi comemorado o dia de São Valentim,  

• Foi realizado um concurso de disfarces titulado CarnavalNet 2006 

• Na última semana do mês de Março foi prestada colaboração no preenchimento do 

IRS na Internet 

• Realização de um Netpaper com a temática “Museus de Portugal” 

• Comemoração do Dia Mundial da Criança, com o lema “As Crianças e as Novas 

Tecnologias” 

• No decorrer do Mundial 2006 de Futebol, foi lançado um concurso alusivo à 

Bandeira Nacional como forma de apoio e homenagem à nossa Selecção 

• Realização da actividade “Internet mais Segura” – Sessão de esclarecimento e 

sensibilização para os desafios e riscos da utilização da Internet 

• Realização da actividade “Idosos Experimentam Novas Tecnologias” – onde um 

grupo de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire tiveram o primeiro 

contacto com as Novas Tecnologias 

• Foi comemorado o Halloween 

• Foi comemorado o dia de São Martinho 

• Cedência do Espaço Internet a uma Acção de Formação “Saber Fazer: Ofícios 

Tradicionais”, Módulo: “Rótulos e Catálogos” 

 
3.2.3. Festas do Concelho 
 

Como vai acontecendo há alguns anos, a Câmara Municipal de Castro Daire organizou as 

Festas do Concelho, que coincidem com o Feriado Municipal e com a celebração do Dia de São 

Pedro – Padroeiro da Paróquia de Castro Daire. 

As Festas do Concelho foram organizadas sem gastos excessivos, mas assegurando a 

dignidade e o seu carácter cultural e popular. Este carácter popular constatou-se nesse momento 

alto constituído pelas Marchas Populares, progressivamente com mais qualidade. 

A Câmara Municipal suportou financeiramente também os grupos musicais, bem como 

duas bandas de música para a tradicional visita às aldeias da Paróquia de Castro Daire e para a 

procissão. 
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Saliente-se que durante os três dias de Festa, estiveram patentes ao público duas 

exposições, uma no museu e outra na biblioteca, para além da animação de rua com o Teatro 

Regional da Serra de Montemuro. 

 
3.2.4. Projecto “Animar a Aldeia” 

 

Sendo Castro Daire um Município com grande área territorial, caracterizado por numerosos 

aglomerados populacionais, alguns dos quais distantes da sede do Concelho e com falta de 

actividades recreativas e culturais, a Câmara Municipal, conhecedora desta realidade, criou em 

2006 o Programa “Animar Aldeia”. 

“Animar Aldeia” é, portanto, um projecto itinerante de descentralização cultural que 

permitiu levar, a muitas localidades, teatro, musica tradicional, folclore e etnografia, 

proporcionando simultaneamente actividades a colectividades no Outono, no Inverno e no início 

da Primavera, épocas em que não são tão solicitadas para eventos no Concelho e no País. 

Embora este Programa seja de âmbito concelhio, foi dada prioridade a povoações mais 

isoladas, por vezes sem agentes culturais locais e habitualmente envelhecidas. 

Proporcionou também um intercâmbio entre pessoas do mesmo concelho, gerando alguma 

dinâmica em terras onde impera a rotina do dia a dia. 

 

3.3. Desporto e Juventude 
 
3.3.1. Desporto 
 

3.3.1.1. Piscinas Municipais Cobertas 
 

Analisando o número de utentes das Piscinas Municipais a 31 de Dezembro de 2006, 

verificamos que estamos claramente no caminho certo, isto porque, fazendo uma comparação 

homóloga para igual período entre 2006 e 2005, quase duplicámos o valor de utentes. Temos neste 

momento cerca de 700 utentes inscritos. Isto significa que as pessoas estão a aderir muito bem, o 

que revela que há nitidamente mais qualidade de vida em Castro Daire. 

O 1º ciclo e os jardins-de-infância de todo concelho, através do projecto “Aprender, Rir e 

Divertir”, tiveram também a possibilidade de praticar a modalidade. Todo e qualquer transporte 

foram assegurados pela Câmara Municipal. 

2006 foi o primeiro ano em que as Piscinas Municipais de Castro Daire estiveram abertas 

desde Janeiro a Dezembro, com uma única paragem em Agosto. Este mês é o que tem a frequência 
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menos solicitada pelos clientes em todo o universo de piscinas interiores, daí ser aproveitado para 

fazer a renovação da água e os trabalhos anuais de manutenção. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Valor 3.620 3.665 4.665 4.955 5.022 4.490 3.514 0 2.636 4.817 4.235 3.241

Receita mensal das Piscinas Municipais
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Analisando a receita cobrada nas Piscinas Municipais ao longo de 2006, reparamos que 

houve um aumento constante ao longo dos meses até Maio. A partir de Junho começa a declinar 

ligeiramente devido a entrarmos nos meses mais quentes do ano e aos períodos de férias tanto dos 

crianças como dos adultos. A acrescer a estes motivos, surgem as alternativas à piscina interior na 

prática da modalidade, como são as diversas praias fluviais existentes em todo o Concelho e as 

piscinas exteriores. Em Novembro e Dezembro começa a decrescer novamente, que são por 

natureza meses em que há um certo decréscimo neste tipo de actividades, devido a serem meses 

muito frios, com férias dos alunos, e ser um mês ligado à família. 
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2005 2006 Tx. Cresc

JUN 2.618,80 4.490,45 71,47%
JUL 2.846,65 3.513,67 23,43%
NOV 3.133,70 4.235,10 35,15%
DEZ 3.086,17 3.240,60 5,00%
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Analisando a tabela e o gráfico acima descrito, podemos fazer uma comparação homóloga 

entre os meses de 2005 em que a piscina esteve aberta, com esses mesmos meses de 2006. De onde 

se conclui que tivemos um crescimento bastante elevado em 2006. 

 

Mês Inscrições Renovações Classes Natação Livre Reserva de espaço

JAN 600,00 2.394,50 625,50
FEV 432,00 2.547,32 532,80 153,00
MAR 564,00 3.201,15 746,70 153,00
ABR 780,00 3.419,00 603,15 153,00
MAI 636,00 3.704,59 527,95 153,00
JUN 348,00 3.642,45 347,00 153,00
JUL 108,00 2.839,42 413,25 153,00
AGO
SET 132,00 1.360,00 982,76 161,50
OUT 384,00 940,00 2.984,40 355,20 153,00
NOV 264,00 190,00 3.342,95 285,15 153,00
DEZ 36,00 80,00 2.836,10 135,50 153,00

TOTAL 4.284,00 2.570,00 31.894,64 4.733,70 1.377,00

  Receita das Piscinas Municipais por tipo de actividade
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Analisando a frequência das Piscinas Municipais pelos vários tipos de actividades, conclui-

se que sem dúvida alguma, são as classes a actividade mais pretendida pelos clientes. Esta 

actividade inclui toda a Escola Municipal de Natação, desde bebés, crianças, jovens, adultos, 

seniores, os grupos de actividades aquáticas e os de hidroginástica. 

 

 Circuito Municipal de Escolas de Natação 

 O Circuito Municipal de Escolas de Natação é um projecto criado com o intuito de 

promover a prática desportiva da natação e o intercâmbio entre as Escolas Municipais de Natação 

de vários concelhos do distrito de Viseu. O seu desenvolvimento passa pela realização de provas 

de natação ao longo do ano nas piscinas dos vários concelhos aderentes. De Janeiro a Julho, a 

Escola de Natação de Castro Daire participou com 3 elementos. Com o progresso dos nossos 

atletas, a partir de Setembro, Castro Daire passou a estar representado nesta competição por onze 

elementos. 

As Piscinas Municipais de Castro Daire receberam, no dia 25 de Março de 2006, a 4ª Etapa 

do Circuito Municipal de Escolas de Natação. Esta Iniciativa contou com cerca de 200 atletas em 

representação dos 12 Municípios aderentes. 

Este projecto pretende ser um elemento dinamizador da natação e do desporto nos 

respectivos Concelhos, dando a conhecer a especificidade desta modalidade aos atletas e às 

populações. Este tipo de iniciativas é também uma forma de apelar à participação dos jovens em 

actividades saudáveis com uma componente educativa e formativa, que lhes irá proporcionar a 

possibilidade de melhorar enquanto atletas e enquanto cidadãos. 
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Concentração de Natação do Desporto Escolar 

O Complexo de Piscinas de Castro Daire permitiu a realização e organização da I 

Concentração de Natação do Desporto Escolar. Em colaboração com a Câmara Municipal, a 

Escola Secundária de Castro Daire organizou esta prova no dia 1 de Fevereiro, que contou com 

cerca de 80 atletas provenientes de 8 Escolas do distrito de Viseu. 

 

 Torneio de abertura do Campeonato Regional Absoluto de Natação 

 

Como prova da excelente qualidade das Piscinas Municipais de Castro Daire, esteve a nova 

solicitação por parte da Associação de Natação de Aveiro para a realização de mais uma prova 

oficial em Castro Daire. Foi então realizado, no último fim de semana de Outubro, o Torneio de 

Abertura Campeonato Regional Absoluto de Natação que contou com cerca de 175 

participantes em representação de 9 Clubes de Natação. Esta prova é, por norma, uma excelente 

oportunidade para ver em acção alguns dos melhores nadadores da região.  

Os atletas e dirigentes presentes mostraram-se agradados com a forma como decorreu o 

evento. As características de excelência oferecidas pelas Piscinas Municipais de Castro Daire, 

avaliadas como uma das melhores de todo o Distrito de Viseu, foram também enaltecidas, pois este 

desporto ganha outra dimensão quando praticada com condições de qualidade elevada. 

Esta acção representou na sua essência uma oportunidade para promover dois objectivos 

fundamentais: promover a pratica do desporto em Castro Daire, maximizando o investimento 

realizado nas Piscinas Municipais, que na verdade têm sido uma fonte de promoção de todo o 

concelho Castrense. 

 

Festa “AQUA-NATAL II” 

 

A Câmara Municipal de Castro Daire promoveu a Festa “AQUA-NATAL II”, que teve 

como destinatários todos os utentes das Piscinas Municipais bem como respectivos familiares. 

Neste convívio foi possível assistir a demonstrações aquáticas dos vários escalões da escola 

municipal de natação, sempre num clima festivo e entusiástico bem próprios desta quadra natalícia. 

No espectáculo participou ainda um Grupo de Natação Sincronizada do Sporting Clube de 

Espinho, que contribuiu para o abrilhantar da festa. 
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Sempre com muita alegria e diversão este encontro serviu para promover a 

confraternização entre os utentes das piscinas municipais e respectivos familiares, aproveitando 

esta época que se espera que seja de alegria e de boas recordações para todos. 

 

3.3.1.2. Jogos Desportivos Concelhios 
 

Os sucessos alcançados nas edições anteriores, aliado a este grande desafio, levou o 

Município de Castro Daire a realizar pelo terceiro ano consecutivo, os Jogos Desportivos do 

Concelho. 

 Sendo o objectivo fundamental, o fomento e o incentivo à prática desportiva começando 

pelos mais novos, este projecto tem também um cariz socio-cultural. Valores como a 

solidariedade, o companheirismo, livre iniciativa e interacção de jovens de realidades diferentes, 

estando presentes neste projecto, conduzirão a um harmonioso e mais homogéneo crescimento. 

É nesse sentido que queremos que os nossos jovens cresçam e se desenvolvam de uma 

forma salutar. 

Por tudo isto, o Município de Castro Daire, através do sector de Desporto não poupou 

esforços para levar a cabo os III Jogos Desportivos do Concelho. 

Esta III edição dos Jogos Desportivos do Concelho, contou com uma adesão superior em 

relação à edição anterior, onde registou um maior número, quer de colectividades quer de atletas 

inscritos, passando de 421 para 535 atletas inscritos de 27 colectividades diferentes, o que revela a 

importância que este projecto começa a demonstrar. Contou com a participação dos Atletas das 

Colectividades do Concelho, nas diversas modalidades, Andebol, Atletismo, Basquetebol 3x3, 

BTT, Dança, Jogos Tradicionais, Futebol 7, Futsal, Natação, Ténis de Mesa e Voleibol 2x2. 

Pela 1.ª vez, este ano, realizaram-se provas inter-concelhias em modalidades cujo quadro 

competitivo era pouco motivante devida à diminuta participação de atletas por escalão. Para tal, foi 

realizado com atletas dos 3 concelhos, uma prova de ténis de mesa em V. N. Paiva, andebol em 

Tarouca e atletismo aqui em Castro Daire. Esta opção foi bem acolhida por todos os intervenientes, 

pois aumentou a motivação de todos aqueles que participam nos Jogos Desportivos.  

 De realçar que algumas das actividades desportivas desenvolvidas no âmbito deste 

projecto, que pela sua forma, tornaram-se actividades de animação para a vila de Castro Daire. 

 
3.3.1.3. Olimpíadas da Amizade “Carlos Costa” 
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Os Jogos Desportivos culminaram nas Olimpíadas da Amizade “Carlos Costa” 2006, 

onde Castro Daire esteve representado com cerca de 150 atletas em Tondela e Santa Comba Dão. 

O figurino destas Olimpíadas foi alterado este ano, pois cada Município, sendo organizador ou 

não, suportou a parte correspondente à capitação dos atletas que levou do seu concelho. Neste 

contexto, o Município de Castro Daire em conjunto com o de Vila Nova de Paiva, avançou com 

uma candidatura para a realização das Olimpíadas da Amizade em 2008. 

 
3.3.1.4. Seminário das Olimpíadas da Amizade “Carlos Costa” 

 

A Câmara Municipal de Castro Daire organizou, em parceria com as Autarquias de Vila 

Nova de Paiva e de Nelas, o II Seminário dos Jogos da Amizade “Carlos Costa”, com o tema 

“DESPORTO – QUE MODELOS?”. Seminário este, que contou com uma grande adesão, 

atingindo cerca de uma centena e meia de participantes. Dos prelectores presentes destacam-se, o 

Chefe de Divisão de Actividades Desportivas e Gestão de Instalações da C. M. de Lisboa, o 

Técnico Superior de Desporto da C. M. Montijo, representantes de associações e clubes, autarcas, 

representantes de associações de modalidade. Este seminário foi deveras importante, visto se terem 

abordado temas relacionados com o futuro e a sustentabilidade da prática desportiva. 

 
3.3.1.5. Final da Taça de Portugal de Ténis de Mesa – Seniores Masculinos 

 

Foi realizada a Final da Taça de Portugal de Ténis de Mesa, no escalão Sénior Masculino 

em Castro Daire. Esta competição ao mais alto nível, contou com a participação de equipas de 

renome e com tradição na modalidade. Estiveram presentes, o Sporting Clube de Portugal, o 

Câmara de Lobos, o São Roque e o Estrela de Amadora. O vencedor da prova foi o São Roque, 

clube proveniente da ilha da Madeira. 

 
3.3.1.6. Outras Iniciativas Desportivas 

 

Protocolo entre a Câmara Municipal de Castro Daire e a Federação Portuguesa de Andebol, 

para a criação da Escola de Andebol em Castro Daire, tendo como clube receptor o Crasto. 

De salientar o importante apoio financeiro dado às Colectividades do Concelho, para apoio 

e fomento da actividade associativa. 

Apoio às escolinhas, iniciados, juvenis e juniores desenvolvida pelo Crasto para a formação 

de jovens na prática desportiva. 
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Apoio aos Clubes de Futebol Sénior federados (Lamas, Lamelas e Parada), através de 

subsídio anual e transportes. 

Apoio ao Futsal masculino (Casa do Benfica e Moita) e feminino (Crasto). 

De Janeiro a Junho, iniciou-se um programa que permitiu a integração do módulo de 

natação no programa curricular da disciplina de Educação Física, dos alunos da escola Secundária 

de Castro Daire, da EB 2,3 de Castro Daire e da EB 2,3 de Mões, garantindo-lhes também o 

transporte. Estas medidas enquadram-se numa política de fomento da prática desportiva como pilar 

de um desenvolvimento saudável da população de Castro Daire. 

Foi desenvolvido um projecto ligado à Gerontomotricidade, isto é, foram desenvolvidas 

aulas de actividade física/animação desportiva adaptada à 3ª idade. Estes encontros decorreram 

uma a duas vezes por mês no Salão da Junta de Freguesia de Castro Daire, de Janeiro a Junho de 

2006. 

Desenvolvimento da Escola Municipal de Dança, cujas inscrições e frequência são 

gratuitas, leccionado por um Técnico da Câmara Municipal. Funcionou de Janeiro a Julho, nas 

galerias das Piscinas Municipais. Este grupo de dança efectuou uma apresentação na Cerimónia de 

Abertura dos III Jogos Desportivos. 

 
3.3.2. Juventude 

 
3.3.2.1. Férias Divertidas – Páscoa 2006 
 

Os períodos de férias escolares arrastam consigo um problema para muitas famílias que 

sentem dificuldades em encontrar respostas para os seus filhos ocuparem o tempo livre. 

Conscientes desta dificuldade, a Câmara Municipal de Castro Daire criou este projecto que 

tem como finalidade proporcionar, no período de Férias da Páscoa, um conjunto de actividades 

para ocupação de tempos livres das crianças dos 6 aos 13 anos, do concelho de Castro Daire. 

As actividades decorreram de 3 a 13 de Abril contemplando actividades culturais 

organizadas pela Biblioteca Municipal e desportivas organizadas pelo Sector de Desporto da 

Autarquia, tais como, Tiro com Arco, Natação, Ténis de Mesa, Futsal e Ginástica Desportiva. 

 

3.3.2.2. ACT ON TOUR 2006 
 

O Município de Castro Daire promoveu um evento designado de ACT ON TOUR 2006. 

Esta iniciativa caracterizou-se por vários desfiles de moda, glamour, música, dança, e muita 

animação. Este evento teve o cunho da Agência de Moda Best Models, que permitiu a presença em 
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Castro Daire de alguns modelos de top nacional para os diversos desfiles, que ocorreram durante 

todo o evento. Os empresários locais que quiseram aderir a esta iniciativa, viram as suas colecções 

serem desfiladas por grandes nomes da moda nacional, onde se destacou também a oportunidade 

dada aos cabeleireiros, que em palco demonstraram a sua perícia na arte dos cabelos. Foi realizado 

um casting para manequins, workshop`s de Hip Hop, Dj`s e manequins. Foram seleccionados 8 

jovens manequins castrenses para a fase final a realizar no Porto e o jovem que mais se evidenciou 

no workshop de Dj teve oportunidade de demonstrar o seu valor numa das melhores discotecas do 

Porto. 

Foi gratificante ver centenas de pessoas que durante os 3 dias vibraram com as diversas 

vertentes do evento. Esta iniciativa veio consubstanciar alguns dos objectivos da Autarquia, o 

desenvolvimento económico local, a aposta na juventude dando aos nossos jovens novas 

oportunidades.  

 
3.3.2.3. Jogos sem Fronteiras 

 

Foi realizada a II Edição dos jogos Municípios sem Fronteiras. Foi, sem dúvida alguma, uma 

festa e um espectáculo tanto para as equipas participantes como para as centenas de pessoas que 

durante os 3 dias do evento presenciaram este espectáculo. As equipas, oriundas de vários pontos 

do concelho, apesar do carácter competitivo dos jogos, abrilhantaram ainda mais o espectáculo 

com a interacção e convívio entre elas.  

A equipa que saiu vencedora desta 2ª edição, designada por “A Selecção”, representou e 

defendeu as cores de Castro Daire, na fase final inter municipal em Oliveira do Bairro, 

conseguindo um honroso 4.º lugar na classificação final. 

 

3.3.2.4 Projecto “Aprender, Rir e Divertir” 
 

A Câmara Municipal de Castro Daire, à semelhança do que aconteceu no ano lectivo 

anterior, desenvolveu o projecto pedagógico, “Aprender, Rir e Divertir”, destinado aos alunos das 

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância de todo o Concelho. 

Neste projecto estão contempladas actividades no âmbito da expressão dramática, da dança 

e de diversos ateliers de expressão plástica nas instalações da Biblioteca Municipal que tornam as 

visitas destes meninos sempre diferentes e novas, oferecendo-lhes uma vertente que por certo os 

vai enriquecer. Experimentando os domínios drama e do sonho, as crianças participaram numa 

acção intitulada “Danças do Mundo” em que puderam brincar e dançar. 
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Outra das actividades é a iniciação da prática aquática. Nesta iniciativa os alunos usufruem 

das excelentes condições das Piscinas Municipais cobertas, onde podem divertir-se e aprender a 

sentir-se mais à vontade na água, de uma forma saudável, divertida, pedagógica e segura. 

 
3.3.2.5 Programa OTL – Ocupação dos Tempos livres 
 

Promovemos, através de uma candidatura ao IPJ, o programa OTL – Ocupação dos Tempos 

Livres, que permitiu em 3 quinzenas diferentes durante as férias lectivas, a colaboração em 

actividades dos diversos serviços da Câmara Municipal de 5 jovens em cada uma delas, 

promovendo a ocupação com actividades salutares dos nossos jovens. 

 
3.4. Acção Social e Educação 
 
Durante 2006, o G.A.S.E. (Gabinete de Acção Social e Educação), procedeu ao 

atendimento e encaminhamento de situações de Acção Social e Educação. 

 
Candidaturas 

O Município de Castro Daire, através do G.A.S.E., apresentou uma candidatura ao 

programa “Escolhas”. Participou na elaboração da candidatura ao Programa de Intervenção 

Focalizada, promovido pela SCMCD. 

 
3.4.1. Acção Social 
 

Habitação: 

- Aplicação do Regulamento do Programa de Apoio à Melhoria Habitacional 

- Elaboração e celebração de Protocolos de Cooperação com as famílias beneficiárias do 

Programa 

- Análise das candidaturas efectuadas ao abrigo do referido Programa (16 candidaturas) 

- Entrevistas individuais e visitas domiciliárias (aproximadamente 30 entrevistas e visitas) 

 

Acção Social Escolar: 

 

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior: 

- Análise e atribuição das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior no ano lectivo 

2005/2006. Deram entrada no GASE 13 candidaturas. Foram analisadas, de acordo com o 

regulamento em vigor para apurar os candidatos. Neste âmbito, foram efectuadas visitas 
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domiciliárias e pedidos de informação às universidades. Reunidos todos os elementos, o júri de 

selecção dos candidatos à atribuição de bolsas de estudo reuniu (17.03.2006), tendo sido atribuídas 

5 bolsas de estudo.  

- Recepção de candidaturas para atribuição de Bolsas de Estudo para o ensino superior 

2006/2007. Deram entrada no GASE 5 candidaturas. 

- Componente sócio-educativa de apoio às famílias (serviço de almoço e prolongamento de 

horário); 

Recepção e análise das candidaturas para o prolongamento de horário nos jardins-de-

infância de Mões e Castro Daire; 

Recepção e análise das candidaturas para o serviço de almoço nos Jardins de Infância de S. 

Joaninho, Castro Daire, Farejinhas, Lamelas, Mezio, Cabril, Picão, Mões, Alva, Reriz e Termas e 

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de S. Joaninho, Castro Daire, Farejinhas, Parada de Ester, 

Lamelas, Eiriz, Mezio, Cêtos, Cabril, Picão, Carvalhas, Ester, Cotelo, Vila Boa, Mões, Lamas, 

Póvoa Veado, Ribolhos, Alva, Moledo, Reriz e Termas do Carvalhal.   

 

Auxílios Económicos 

Recepção de 187 candidaturas a auxílios económicos, para livros e material escolar no 1.º 

ciclo do ensino básico e 4 candidaturas para apoio ao nível do transporte no ensino secundário. 

Este apoio destina-se a famílias comprovadamente carenciadas. 

Visitas aos agregados familiares com candidaturas a auxílios económicos; 

Abertura de concurso para fornecimento de livros e material escolar (Foram solicitadas 

propostas às seguintes papelarias: Aguarela, ETC, Diverlippa e Montemuro, sendo o critério de 

adjudicação o preço mais baixo. O fornecimento foi adjudicado à papelaria/Livraria Montemuro). 

Atribuição de livros e material escolar aos agregados familiares comprovadamente 

carenciados (Dos 187 processos, foram deferidos 56 processos (30%), após análise processual e 

visita domiciliária); 

 

RSI:  

 

- Participação no Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção, através da 

participação semanal nas reuniões 

- Articulação com a equipa da Segurança Social 
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Intervenção Precoce: 

 

Colaboração com a equipa e participação quinzenal nas reuniões 

 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens:  

 

- Análise e acompanhamento dos processos dos menores – 150 atendimentos presenciais 

- Instauração de 48 processos  

- Celebração de 40 Acordos de Promoção e Protecção 

- Encaminhamento de situações 

- Acompanhamento domiciliário às famílias acompanhadas pela Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens – aproximadamente 215 visitas domiciliárias 

- Elaboração do Plano de Acção para 2007 

- Elaboração do Relatório de Actividades de 2006 

- Reuniões com a equipa da modalidade restrita (25) e reuniões da modalidade alargada (3) 

- Articulação com os serviços do Ministério Público e outras entidades com competência 

em matéria de infância e juventude 

- Participação em 20 audiências no Tribunal Judicial de Castro Daire  

 

Acompanhamento Psicológico: 

 

Colaboração com a Escola Profissional D. Mariana Seixas e Agrupamento de Escolas de 

Mões (48 crianças e jovens usufruíram de acompanhamento psicológico), por solicitação destas. 

Este acompanhamento decorreu durante o período de Março a Junho de 2006. Relativamente ao 

Agrupamento de Escolas de Mões a Psicóloga deslocava-se ao mesmo duas tardes por semana 

(Segunda-feira e Quarta-feira). 

 

Rede Social: 

 

- Elaboração e envio do Relatório de Execução Anual, relativo a 2005 (incluindo o 

respectivo pedido de reembolso de despesas); 

- Elaboração do Diagnóstico Social 

- Realização de reuniões com o Conselho Local de Acção Social  
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- Participação na Acção de Formação “Desenvolvimento Estratégico e Planeamento 

Estratégico Territorial – Nível 3” 

- Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social para 2006-2009 

- Elaboração do Plano de Acção para 2006-2007 

- Reuniões do Conselho Local de Acção Social: 

- Discussão e aprovação do Diagnóstico Social, 

- Discussão e aprovação do Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção. 

- Conclusão da candidatura ao Programa de Apoio à Implementação da Rede Social: 

- Elaboração e envio do relatório de execução final (incluindo cópia de documentos 

aprovados, balancetes mensais por pedido de reembolso, pedido de pagamento de saldo, …) 

 

RSU’s: 

 

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

 

Gabinete de Apoio ao Emigrante: 

 

Realização de 21 atendimentos – informações gerais e pedidos de reforma complementar 

(França) 

 

Programa Viver +: 

 

Organização do Passeio de Primavera  

Aproveitando a interrupção lectiva da Páscoa, a Câmara Municipal organizou um Passeio 

de Primavera para os idosos portadores de Cartão Municipal, que decorreu nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11 e 12 de Abril. Este passeio incluiu uma visita ao Santuário da Sr.ª dos Remédios (Lamego), 

seguindo para a Régua, onde decorreu o almoço-convívio. No início da tarde, os participantes 

entraram no comboio da linha do Douro que os levou até Mosteirô, onde eram aguardados pelos 

autocarros para os trazer de regresso a casa.  

Participaram, nesta iniciativa, cerca de 581 idosos. 

 

Programação e Organização do Dia Concelhio do Idoso 2006 (Vagueira) 
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Com o objectivo de proporcionar um dia diferente às pessoas com mais de 60 anos, a 

Câmara promoveu no dia 22 de Julho, mais um Dia do Idoso. O percurso escolhido foi Castro 

Daire – Mira – Parque de Merendas da Vagueira – Costa Nova – Barra – Aveiro – Local de 

Residência. A tarde decorreu no parque de Merendas da Vagueira, onde a Câmara ofereceu o 

serviço de bar e a animação, da qual fizeram parte os habituais cantares ao desafio e um conjunto 

musical.  

Ficou assim encerrado mais um dia claramente marcado pelo convívio, onde 1500 pessoas 

do mesmo concelho, mas de povoações distantes puderam partilhar experiências de vida, num 

ambiente de alegria e festa.  

 

Cartão Concelhio do Idoso 

Inscrições, análise de processos e entrega de cerca de 900 cartões 

 

Organização de um Rastreio Auditivo  

Com a colaboração da empresa Sentire, realizou-se na última semana de Abril, um rastreio 

auditivo gratuito para as pessoas com mais de 60 anos, portadoras do Cartão Municipal. 

Deslocaram-se às sedes das Juntas de Freguesia, 120 pessoas para fazer este exame. 

 

Organização de um Rastreio Visual  

A Câmara Municipal promoveu, em colaboração com o grupo Ergovisão, durante o mês de 

Dezembro, um rastreio visual gratuito para os detentores do Cartão Concelhio do Idoso. 

Após um período de inscrições, o veículo contendo o equipamento de rastreio visual 

deslocou-se a diversas localidades e a várias sedes de freguesia onde examinou cerca de 900 

idosos. 

 
3.4.2. Unidade Móvel de Saúde 
 

O projecto da Unidade Móvel de Saúde (UMS), tem servido para ajudar a colmatar as 

dificuldades sentidas pela população, principalmente a mais idosa, dada a sua maior dificuldade de 

mobilidade, num concelho com 382,3 Km2, com povoamento muito disperso e em que se assiste a 

uma quase total concentração de serviços na sede do concelho. Mesmo estes correm o risco de 

sofrerem alterações pelas perspectivas que têm vindo a ser apresentadas por este Governo na área 

da saúde. Daqui ressalta a importância cada vez maior da Unidade Móvel de Saúde percorrer o 
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concelho indo ao encontro das populações, já que este Governo está a concentrar e a afastar os 

serviços de saúde de quem mais deles precisa. 

A UMS tem realizado a medição da tensão arterial, a verificação dos níveis de colesterol, a 

verificação da glicemia para controlo da diabetes. Este serviço tem permitido que os utentes sejam 

aconselhados em questões cujo tratamento recomende medidas de outro tipo e que não possam ser 

resolvidas pelo pessoal da UMS. 

Este projecto está a ser desenvolvido no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal 

de Castro Daire e o Ministério da Saúde. Como bom resultado a apontar deste projecto, a UMS 

realizou durante o ano de 2006 9077 atendimentos. 

 
3.4.3. Educação 
 

No ano de 2006 houve uma reorganização da rede escolar que levou ao encerramento de 27 

escolas. 

Devido a esta redução de escolas foi necessário organizar transportes para o 1º ciclo e 

proceder à sua adjudicação através de concurso, embora alguns serviços fossem assegurados por 

viaturas municipais. 

Com a Empresa Guedes, apenas para o 1º Ciclo, foi assinado um contrato no valor de cerca 

de 250.000,00€. Foi necessário construir refeitórios em escolas de acolhimento, recrutar vigilantes 

para transportes nas viaturas a partir de 9 lugares, pessoas para apoio e acompanhamento da hora 

de almoço e 24 professores para as actividades extra curriculares. 

A Câmara Municipal, de acordo com despacho ministerial comparticipa as refeições em 

25% do seu valor e assume compromissos no âmbito da acção social escolar. 

Registe-se este esforço da Autarquia em proporcionar as actividades aos 702 alunos do 1º 

Ciclo do Concelho e fazer face a todas as despesas, dado as comparticipações do Ministério da 

Educação andarem sempre atrasadas. 

 
Projecto de Reordenamento da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico  

 

Em Dezembro de 2005, a Câmara Municipal e os Agrupamentos de Escolas de Castro 

Daire e Mões deram início ao processo de reordenamento do parque escolar concelhio, para a 

suspensão das escolas com frequência inferior a 10 alunos. Este processo começou com a 

realização de uma previsão do número de alunos para os anos lectivos seguintes e prosseguiu com 
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a definição das escolas a encerrar e das escolas de acolhimento. Para tal, foram realizadas várias 

reuniões ao longo de 2006 com a comunidade educativa. 

 

Organização da rede de transportes escolares para o ano lectivo 2006/2007 

 

Para o ano lectivo 2006/2007 foi necessário organizar uma complexa rede de transportes 

escolares, que incluiu também, o transporte de mais 200 alunos do 1º CEB para as escolas de 

acolhimento. Deste trabalho fez parte, a contabilização do número de alunos a transportar de cada 

localidade, a organização dos diferentes circuitos e a adjudicação de alguns circuitos. 

 

Organização de 6 Festas de Natal  

 

A Câmara Municipal organizou, em parceria com os Agrupamentos de Escolas de Castro 

Daire e Mões, 6 Festas de Natal para toda a comunidade educativa. Decorreram nos dias 1, 2, 3, 8, 

9 e 10 de Dezembro, no Salão dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, no Pavilhão da 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Relvense, no Pavilhão da Associação Desportiva da 

Moita e no Pavilhão da Junta de Freguesia de Alva. 

A realização destas festas contou com a colaboração dos professores das actividades de 

enriquecimento curricular e dos professores titulares de turma, com a participação de 800 idosos 

portadores do Cartão do Idoso e dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 1º CEB.  

 

Dia Mundial da Criança 

 

Em 2006 a Câmara Municipal o Dia Mundial da Criança envolvendo cerca de 1200 pessoas 

englobando alunos, professores e funcionários. 

 

Componente de Apoio à Família: 

 

- Criação do Serviço de Almoço nas Escolas de S. Joaninho, Parada de Ester, Eiriz, Mezio, 

Cêtos, Carvalhas, Ester, Cotelo, Vila Boa, Lamas, Póvoa Veado, Moledo, Ribolhos, Termas do 

Carvalhal e Jardins de Infância de S. Joaninho, Mezio e Ribolhos;  

- Construção, Apetrechamento de 5 refeitórios e 11 salas de refeições com o equipamento 

básico (mobiliário, louça e material de higiene e limpeza); 
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- Aquisição de contentores isotérmicos para transporte e acondicionamento de refeições; 

- Candidatura ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 

Alunos do 1º CEB (Ministério da Educação);  

- Recrutamento e colocação de 31 Auxiliares de Serviços Gerais.  

 

Actividades de Enriquecimento Curricular: 

 

- Candidatura ao Programa de Generalização do Ensino do Inglês e de Outras Actividades 

de Enriquecimento Curricular (Ministério da Educação); 

- Recrutamento e colocação de 24 Professores (Inglês, Educação Física e Música). 

 

Conselho Municipal de Educação:  

 

- Reunião para elaboração, discussão e Aprovação do Regulamento Interno do CME e 

análise da versão preliminar da Carta Educativa; 

- Reunião para discussão e aprovação da Carta Educativa. 

 

Prodep III: 

 

- Execução da Medida 9.1- “Apetrechamento Informático das escolas e ligação à Internet e 

Intranets” e 9.2  - “Conteúdos Multimédia Educativos” (elaboração dos relatórios de progresso e 

respectivos pedidos de reembolso); 

 

Formação Profissional: 

 

Colaboração no curso de Formação Profissional, em Cujó: “saber fazer: ofícios 

tradicionais”, de 1596 horas, promovido pelo Centro de Promoção Social de Carvalhais, no âmbito 

da parceria estabelecida com esta autarquia. 

 - Divulgação do curso 

- Recepção das candidaturas; 

- Contactos e deslocação às Cooperativas de Artesanato (Capuchinhas, Associação 

Etnográfica e Social do Montemuro, As lançadeiras de Picão e Cooperativa Combate ao Frio) para 
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assinatura de protocolos de colaboração para a realização da formação em prática de contexto de 

trabalho. 

 
3.4.4. Escola de Pais 

 

Através de uma candidatura ao Programa Operacional Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social (POEFDS), promovida pela Câmara Municipal de Castro Daire, 

funcionou o Projecto “Escola de Pais” com o objectivo de promover a educação parental. Os 

destinatários deste projecto foram famílias com Rendimento Social de Inserção e com processos no 

âmbito da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco de Castro Daire. 

A Escola de Pais funcionou em Moledo, Castro Daire, Parada de Ester e Mesio, registando-

se a colaboração de Juntas de Freguesia e de Associações na cedência de instalações.  

  
3.4.5. Carta Educativa 

 

Durante 2006 foram dados passos significativos na elaboração da Carta Educativa, tendo 

sido remetida aos serviços do Ministério da Educação para apreciação. 

Com a possibilidade do Quadro de Referencia Estratégico Nacional vir a acolher 

candidaturas à construção de Centros Escolares, entendeu-se que a Carta Educativa deveria 

englobar a localização e a tipologia desses centros, o que obriga a uma análise prospectiva da 

população, à definição da localização tendo em vista critérios que o próprio Ministérios da 

Educação impõe. Por isso a Carta Educativa continua em apreciação seguindo para aprovação logo 

que inclua o que o Ministério julga adequado para a futura configuração do Parque Escolar. 

 
3.5. Desenvolvimento 
 

3.5.1. Turismo 
 

Para além de serem as Termas do Carvalhal, o espaço do concelho mais visitado por 

pessoas do exterior, convém realçar acções que foram desenvolvidas ao longo de todo o concelho. 

O desenvolvimento dos projectos:  

• Miradouros “Pontos de Vista” 

• Requalificação da Via Sacra 

• Requalificação dos Setes Passos 

Estes projectos encontram-se a aguardar aprovação das respectivas candidaturas ao 

programa LEADER +, excepto o primeiro que já teve aprovação em 50%. 
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No seguimento da aprovação, foi elaborado o concurso para o projecto Miradouros “Pontos 

de Vista”. 

Iniciou-se em 2006 a execução do projecto “Contrato de Aldeia”, visando a requalificação 

dos espaços públicos e das fachadas descaracterizadas da aldeia de Campo Benfeito. 

 

3.5.2. Termas do Carvalhal 
 

As Termas do Carvalhal estão situadas no limite norte da Beira Alta, distrito de Viseu, 

concelho de Castro Daire, no meio das bacias hidrográficas do Vouga e do Paiva, enquadradas 

pelas serras de Montemuro e de Arada.  

São indicadas para doenças ligadas às afecções, das vias respiratórias, do aparelho 

digestivo, reumáticas e músculo esqueléticas, doenças de pele e patologias dermatológicas. 

A água mineromedicinal das Termas do Carvalhal brota duma falha sismo-tectónica. Hoje é 

captada entre 40 e 60 metros de profundidade em furos devidamente isolados e tem uma 

temperatura de 42ºC. Classificada como sulfúrea, bicarbonatada, sódica e fluoretada, distingue-se 

pelo seu elevado ph=9.3. 

As Termas do Carvalhal tiveram em 2006 a implementação de um novo processo de 

marketing e publicidade. O recurso à instalação de um site próprio, provou que as novas 

tecnologias são hoje utilizadas por um número muito elevado de pessoas. Muitos clientes 

conheceram as nossas Termas pelo site disponível na Internet e o facto de disponibilizarmos os 

serviços de informações e marcações por e-mail demonstrou resultados positivos. 

O trabalho de sensibilização e motivação dos recursos humanos contribuiu certamente para 

os resultados. 

Hoje várias estruturas termais olham as Termas do Carvalhal como um concorrente e não 

como aconteceu no passado, como uma estância “menor”. 

O aumento de 14,6% do número de clientes, contrariando a tendência do sector e o 

aumento da facturação em 36,02% colocou o Carvalhal nos primeiros lugares da classificação da 

Associação de Termas de Portugal – fomos a estância que mais cresceu em termos de facturação 

por cliente. Este facto traduz a satisfação de muitos clientes que nos visitaram pela primeira vez e 

voltaram mais vezes durante a época termal. 

Foi lançado o novo conceito turístico para o Concelho: “Aldeia da Água”. “Aldeia” porque 

a ruralidade nos caracteriza fortemente e a “água” porque é um elemento condicionador da 

dinâmica do concelho. 
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Criaram-se percursos turísticos potenciando a oferta da beleza natural que nos envolve bem 

como das tradições, artesanato e gastronomia. 

No final da época termal lançaram-se novos produtos: massagem facial de cacau e 

massagem geral cacau. 

Os programas de curta duração revelaram que as épocas festivas e de férias escolares 

devem ser períodos de aposta continua, pois verifica-se a opção por Termas nessas alturas (Páscoa, 

feriados e férias grandes). 

 
3.5.2.1. Número de Utentes nas Termas do Carvalhal 
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ANO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nº Aquistas 1.330 1.367 1.900 1.906 2.144 2.400 2.243 2.547 2.672 2.752 3.054 3.501
Tx Cresc. - 2,8% 39,0% 0,3% 12,5% 11,9% -6,5% 13,6% 4,9% 3,0% 11,0% 14,6%
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Analisando o número de Utentes frequentadores das Termas do Carvalhal desde 1995, 

conclui-se que tem havido uma evolução muito positiva. Ano após ano, tem crescido 

significativamente o nº de pessoas a preferirem as Termas do Carvalhal para os seus tratamentos 

de Saúde e de Bem-Estar. De salientar que em 2006 houve um crescimento de cerca de 14,6% em 

relação ao ano anterior. Se compararmos o nº de termalistas de 1995 com o de 2006, verificamos 

que o valor cresceu 163%, isto é, tivemos em 2006 quase o triplo de clientes de 1995. Esta 

evolução deve-se também ao facto de terem sido feitas, requalificações significativas ao nível dos 

equipamentos e instalações, formação profissional dos recursos humanos, indo assim ao encontro 

das expectativas do Público cada vez mais exigente. 

 

No sentido de potenciar ainda mais as Termas do Carvalhal, como pólo de atracção 

turística, foram desenvolvidas diversas actividades, nomeadamente: 

• Desfile de Moda realizado no Dia da Mãe pelas Cooperativas de Artesanato do 

Concelho. 

• Foram realizados Programas Termais, com a inclusão de Passeios Turísticos  indo 

ao encontro dos percursos criados. 

• Promoção de Ocupação de Tempos Livres com um curso de arranjos florais na Sala 

da Buvete 

• Celebração dos 90 anos da concessão das Termas do Carvalhal com várias 

actividades, dando destaque à Estancia Termal. 

• Participação na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) e na AQUATERMAL com 

demonstração de massagem facial. Os dados recolhidos em termos de contactos, 

nestas feiras demonstraram mais tarde que houve retorno efectivo com estas acções. 
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MÊS N.º

Janeiro -
Fevereiro -
Março 99
Abril 332
Maio 344
Junho 426
Julho 360
Agosto 726
Setembro 529
Outubro 524
Novembro 161
Dezembro -
TOTAL 3501

EVOLUÇÃO MENSAL DO Nº DE TERMALISTAS

Nº CLIENTES
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Fazendo uma análise mensal do n.º de utentes frequentadores das Termas do Carvalhal, 

chegámos à conclusão que, o mês com maior fluxo foi sem dúvida o mês de Agosto, a seguir o 

mês de Outubro, seguidos de perto por Setembro e Junho. 

 
 
3.5.2.2. Análise da Origem dos Clientes 
 

No quadro abaixo, vemos qual a origem dos nossos Clientes nas Termas do Carvalhal. 
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Frequência Anual por Distrito
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Deste gráfico, concluiu-se que a maioria dos clientes são provenientes do nosso Distrito. 

Temos também muitos provenientes de Lisboa, Porto, Aveiro, Setúbal e, em menos escala mas 

com um nº razoável, Leiria, Santarém, Vila Real e Coimbra. O distrito de Vila Real apresentou 

uma subida significativa, sendo que a A24 influenciou de certo esta situação. 

 

 
 
3.5.2.3. Análise do Tipo de Tratamentos 
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Nº DESIGNAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1 Inscrição - - 99 332 344 426 360 726 529 524 161 - 3501

2 Banho de Imersão Simples - - 111 266 344 382 378 589 286 488 170 - 3.014
3 Banho de Hidromassagem - - 284 934 1529 1334 1437 2105 2151 2458 480 - 12.712
4 Banho de Hidromassagem Comp. - - 208 866 1185 1221 909 1545 1652 2362 541 - 10.489
5 Vapor aos Membros - - 56 173 485 443 345 485 655 861 95 - 3.598
6 Vapor à Coluna - - 89 444 652 906 621 872 1168 1804 259 - 6.815
7 Duche de Agulheta - - 8 318 244 417 223 387 354 439 34 - 2.424
8 Duche Subaquático - - 20 140 263 528 182 551 851 967 10 - 3.512
9 Irrigação Nasal - - 178 968 1132 1608 1084 1495 1821 1201 279 - 9.766
10 Aerosol - - 126 571 829 922 554 1039 837 1258 63 - 6.199
11 Nebulização individual - - 199 1050 1458 2066 1265 1951 2130 2611 344 - 13.074
12 Enteroclises - - 2 9 57 90 76 81 63 58 7 - 443
13 Duche Vichy - - 344 923 1581 2220 1684 2140 2339 2803 599 - 14.633

14 Diatermia - - 35 219 355 389 271 350 646 695 87 - 3.047

15 Massagem Geral - - 206 511 554 738 412 1105 790 1803 232 - 6.351

16 Massagem Local - - 34 182 262 258 122 239 312 304 69 - 1.782

17 Massagem Parcial (Facial) - - 109 265 377 519 232 552 531 695 222 - 3.502

18 Olivas de Irrigação Nasal - - 7 44 45 18 12 16 13 14 4 - 173

19 Máscaras - - - - 6 54 18 43 55 59 5 - 240

20 Sonda Descartável - - 3 9 46 65 50 67 57 63 16 - 376

21 Copo Graduado - - 2 4 - 5 12 11 15 9 2 - 60

22 Kit Completo - - - - 11 15 16 32 22 27 1 - 124

23 Kit s/tubo - - - - 8 23 33 44 39 38 11 - 196

24 Kit s/oliva - - - - 4 36 16 45 35 33 1 - 170

25 Tubo Aerosol - - - - - - 2 3 3 - - - 8

DIVERSOS

MAPA RESUMO DE QUANTIDADE DE TRATAMENTOS/ACESSÓRIOS VENDIDOS
ÉPOCA DE 2006

TRATAMENTOS DE BALNEOTERAPIA

TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA
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Analisando os diversos tratamentos existentes nas Termas do Carvalhal, conclui-se que os 

tratamentos mais procurados em 2006 foram, o Duche Vichy, a Nebulização Individual, o Banho 

de Hidromassagem, seguido do, Banho de Hidromassagem Computorizado e Irrigação Nasal. Em 

2006, numa acção com extremo sucesso, foram lançados novos produtos: massagem facial de 

cacau e massagem geral cacau. 

 
3.5.2.4. Análise da Receita 

 

Comparando a evolução da receita nos últimos 6 anos, chegamos à conclusão que também 

neste campo a evolução tem sido extremamente positiva. De realçar que em 2006 o nível de 

facturação cresceu cerca de 36,02% e, comparando com o ano inicial da análise quase triplicou o 

valor de facturação. 

ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FACTURAÇÃO 170.275,61 274.120,55 306.551,37 310.078,84 371.464,25 505.283,24
Tx Crescimento - 60,99% 11,83% 1,15% 19,80% 36,02%

 

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

Junho continuam a ser os que têm melhores resultados. Dividindo por tipo de negócio (Centro 

Termal e Bar), as receitas provenientes dos tratamentos são as que têm o maior peso, 

representando cerca de 96,06%. O peso da receita do Bar na receita total é apenas de 3,94%. 
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FACTURAÇÃO Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro TOTAL Peso

Centro Termal 9.813,00 34.825,12 48.169,62 64.466,72 50.136,40 84.136,45 82.962,42 91.059,48 19.807,45 485.376,66 96,06%
Bar 472,35 890,97 2.404,18 2.420,98 2.465,54 3.649,17 3.012,32 3.609,46 981,61 19.906,58 3,94%

TOTAL 10.285,35 35.716,09 50.573,80 66.887,70 52.601,94 87.785,62 85.974,74 94.668,94 20.789,06 505.283,24 100%
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3.5.3. Mostra Castro Daire 
 

Com a realização deste evento pretende-se criar condições para que a economia, comércio, 

turismo e património possam ser divulgados e potenciados. Servindo como montra daquilo que de 

melhor se faz e produz na região, a MOSTRA CASTRO DAIRE contou com a presença de 

algumas das maiores empresas, instituições e associações do Concelho. 
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Em 2006, a Mostra Castro Daire foi organizada por temas, decorrendo de 10 a 15 de 

Agosto. Assim, tivemos o Dia do Artesão e do Artista em que participaram artesãos na 

demonstração da produção de tamancos, de cestos, de figuras em barro preto, de peças de 

vestuário, um escultor e diversos pintores. 

Seguiram-se dias ligados ao trabalho agrícola, com a recriação da desfolhada a cargo do 

Rancho Folclórico de Santa Maria de Cabril e a Malha do Centeio Organizada pelo Rancho 

Folclórico Flores de Aldeia de Mosteirô. 

O comércio, a indústria e os serviços tiveram também destaque, assim como a agricultura 

realçada pela “presença” da Agricultura Biológica, das plantas aromáticas e dos chás a que se 

dedica uma empresa sedeada na Freguesia do Mesio –  a Ervital.  Aliás com a oferta desta empresa 

e de diversos produtores de mel foi organizada uma prova bastante concorrida por parte dos 

visitantes. 

Foi também consagrado um dia a outros produtos castrenses – presunto, bolo podre e trutas, 

em que muita gente teve a oportunidade de apreciar, pois a Câmara Municipal ofereceu também 

uma prova destas especialidades gastronómicas muito características do nosso Concelho. 

O último dia foi o “Dia das Termas” – um importante factor de atracção turística do 

Concelho. 

Durante toda a Mostra houve demonstração de trabalhos de fisioterapia realizados pelas 

técnicas da nossa estância termal, decorrendo neste dia um sorteio para a oferta de um “pacote 

bem-estar” nas Termas do Carvalhal. 

Ao nível cultural houve a preocupação de demonstrar igualmente algo do que se vai 

fazendo por Castro Daire. Participaram a Banda de Musica dos Bombeiros Voluntários de Castro 

Daire, os Ranchos Folclóricos de Santa Maria de Cabril, Mosteirô e Termas do Carvalhal. Os 

Grupos de Musica tradicional portuguesa Cordas do Paivô e Tuna de Cetos também prestaram o 

seu contributo na animação das noites da Mostra. Houve igualmente a “mostra” de novos valores, 

artistas individuais ou em grupos, ao nível da música e da dança – o C.M.S., o Arte Nova, o 

Folgosom, Escolinha de Dança da Academia Montemuro e o “(en) Canta Lamelas”. 

As crianças também não foram esquecidas, pois dispuseram todos os dias, de um parque de 

insufláveis onde puderam divertir-se e gastar alguma da sua energia. 

Pelas apreciações que foram sendo manifestadas, ao longo da Mostra e depois dela, por 

expositores e visitantes, pode concluir-se que foi um evento bem sucedido. 

 
3.5.4. Concurso de Montras “Montras do passado” 
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Para dinamizar e revitalizar o comércio local, foi organizado por um dos serviços da 

Câmara, o GTL, um Concurso de Montras com o tema “Montras do Passado”, aberto a todos os 

comerciantes. A adesão foi muito significativa, o que demonstra a iniciativa dos empresários 

locais. 

 
3.5.5. Fim de Semana Gastronómico 

 

Numa política de promoção e divulgação do Concelho e dos nossos produtos regionais, foi 

realizado o II Fim de Semana Gastronómico do concelho de Castro Daire, nos dias 26, 27 e 28 

de Maio, cujo tema foi o “Cabritinho do Montemuro”. Esta Iniciativa, teve a Organização da 

Câmara Municipal de Castro Daire com a colaboração da Associação Industrial e Comercial de 

Castro Daire, contou com a adesão de seis Restaurantes da Região. 

Neste II Fim de Semana Gastronómico do Concelho as pessoas que se deslocaram até aos 

restaurantes aderentes puderam usufruir do sabor único do Cabrito nascido e criado na Serra do 

Montemuro, confeccionado à boa maneira castrense com a arte e o requinte próprio da 

gastronomia da região. 

Esta iniciativa representou mais uma forma de divulgação e promoção do Concelho, sendo 

um óptimo passo para a divulgação duma das maiores marcas da região que é a própria 

Gastronomia. 

A aposta no turismo e na promoção daquilo que mais distingue o Concelho, neste caso a 

gastronomia, é assim uma orientação que vai sendo seguida e que promete trazer muitos e bons 

frutos à região. 

 
3.5.6. CRER – Centro de Recursos e Experimentação 

 
O CRER – Centro de Recursos e Experimentação é promovido pela ADRIMAG 

(Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira) 

que detém como Parceiros de Desenvolvimento: a AECA (Associação Empresarial e Comercial de 

Arouca), ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários), Centro RVCC da Escola 

Secundária de Sever do Vouga, Desafios (Empresa de Desportos de Aventura), Escola 

Tecnológica de Vale de Cambra, SEMA (Associação Empresarial de Sever de Vouga) e a 

Universidade de Aveiro.  

Este projecto vai estar sedeado em Castro Daire. Esta decisão foi tomada, após uma 

candidatura vencedora do Município de Castro Daire, deixando para trás diversas candidaturas de 

outras Autarquias. 
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O nosso concelho devido à sua ruralidade precisa de novos estímulos e este projecto 

fomenta o desenvolvimento, promovendo e incentivando a cultura empreendedora a nível local e 

dinamizando a criação de novas empresas. Numa época onde o emprego escasseia, este projecto é 

também uma possibilidade de ajuda para aqueles que pretendem criar o seu próprio negócio e o 

seu local de trabalho. 

O Projecto CRER proporciona as condições necessárias para que os potenciais 

empreendedores criem e desenvolvam um negócio de forma sustentável, quer através de 

acompanhamento à elaboração de um plano de negócios, quer através do teste e experimentação de 

ideias empresariais. 

 

3.5.7. CRVCC – Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências 

 

A Câmara Municipal de Castro Daire desenvolveu um projecto, em parceria com a 

ADRIMAG, designado por CRVCC – Centro de Reconhecimento Validação e Certificação de 

Competências, relativo ao nível de educação e formação de adultos. Este projecto vai permitir a 

quem não tenha o 4.º, 6.º e 9.º ano de escolaridade obter esta certificação escolar através da sua 

experiência de vida.  

Muitas pessoas, fruto das vicissitudes de uma vida não muito fácil, não tiveram a 

possibilidade de prosseguir os estudos e de conseguir um nível de formação que lhes permita 

sonhar com voos mais altos. A Câmara Municipal de Castro Daire avançou com este projecto de 

forma a dar uma nova oportunidade a estas pessoas e de os apoiar no sentido de terem um futuro 

melhor e mais risonho. 

A adesão a esta iniciativa tem sido elevada, pelo que se encontram ainda várias dezenas de 

pessoas inscritas a aguardar por vaga para obter a desejada certificação escolar. 

 
3.5.8. Projecto "A Internet chega até si" - Fundação Portugal Telecom 

 

O Município de Castro Daire recebeu o autocarro da Fundação Portugal Telecom com vista 

à divulgação da Internet de banda larga e todas as possibilidades daí decorrentes. 

Este inovador instrumento de comunicação, equipado com 14 computadores com acesso à 

Internet, percorreu a maioria das freguesias do Concelho, possibilitando à população a utilização 

gratuita destas novas tecnologias. 
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Num Concelho onde a taxa de cobertura de Internet (banda larga) ainda não abrange toda a 

sua área geográfica, esta campanha representou uma boa oportunidade para que as pessoas 

conheçam as diversas possibilidades (Investigação, Lazer, Cultura, Comunicação…) que a Internet 

tem para oferecer.  

Num mundo onde a informação e a rapidez com que ela circula é crucial para o progresso 

social, económico e até mesmo cultural, importa não perder o comboio da modernização, 

colocando à disposição da comunidade as ditas ferramentas que permitam cumprir os ditos 

pressupostos.  

Recorde-se que a autarquia de Castro Daire, através da Biblioteca Municipal tem 

cumprindo este desígnio, facultando a todos o acesso à Internet como ponto essencial da sua 

missão.  

Tendo contado com a adesão dos Castrenses nos locais por onde passou, esta iniciativa foi 

do agrado de todos, tendo o sucesso sido comprovado pela curiosidade e motivação patentes nos 

visitantes.  

 
3.6. Ambiente e Floresta 
 

A preservação ambiental e a protecção florestal são actividades vitais para o 

desenvolvimento sustentado do Concelho. Foi nesse sentido que foram desenvolvidos uma série de 

projectos de cariz ambiental e florestal. 

 
3.6.1. Ambiente 

 

Durante o ano de 2006, a Câmara Municipal de Castro Daire apostou em campanhas de 

sensibilização direccionadas à problemática dos Resíduos, tendo como público alvo a comunidade 

escolar do concelho. Este tema foi também abordado aos alunos do Curso de Educação e 

Formação de Adultos – Serviço de Mesa, desenvolvido pela Associação Comercial e Industrial de 

Castro Daire. 

Foi prestado apoio técnico e financeiro às escolas EB1, EB2,3 de Castro Daire e EBI de 

Mões no programa Eco-Escolas e organizou visitas de estudo ao Ecocentro de Castro Daire, à 

Residouro – Sistema Multimunicipal do Vale do Douro Sul e ao Parque Eólico do Montemuro. 

De forma a dar visibilidade aos trabalhos realizados pelas escolas, preparou-se uma 

exposição sobre Reciclagem nas instalações das Piscinas Municipais, tendo como suporte alguma 
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informação cedida pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB) e pela 

Sociedade Ponto Verde. 

Foram colocados contentores para os resíduos indiferenciados em várias povoações e 

ecopontos em mais quatro freguesias, de forma para promover a separação dos mesmos. 

Continuou-se com a recolha semanal de cartão nas áreas comerciais de Castro Daire e 

Mões.  

Para além da recolha porta-à-porta de monstros urbanos, iniciou-se, juntamente com as 

Juntas de Freguesia, um novo projecto, com o objectivo de definir um local próprio de recolha em 

todas as povoações, de forma a facilitar a deslocação do veículo e a participação dos Munícipes. 

Foi criada uma equipa de 2 operadores de ETAR’s que procederão à limpeza de todas as 

estações de tratamento de águas residuais de Leito de Macrófitas e à limpeza do lago das Termas 

do Carvalhal. 

Foi elaborado o Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano e 

realizadas análises mensais em todas as zonas de abastecimento. 

Elaborou-se um protocolo com as oficinas interessadas, no sentido de instalarem 

Separadores de Hidrocarbonetos antes da ligação ao colector municipal. Instalaram este 

equipamento três oficinas que não faziam qualquer tipo de tratamento ao seu efluente. 

Foi feita ao longo do ano a desratização do mercado municipal e de algumas escolas 

primárias. 

Realizaram-se acções de fiscalização às pedreiras existentes no concelho, juntamente com 

os serviços do Ministério da Economia – Centro e da CCDR-C e procedeu-se aos levantamentos 

topográficos e com GPS da pedreira da Câmara Municipal para posterior licenciamento. 

Aquisição de Equipamento de Protecção Individual (EPI) para os funcionários da pedreira, 

das brigadas das águas, obras e oficinas. 

Colocação de extintores nos edifícios afectos aos vários serviços da Câmara Municipal. 

Levantamento do tráfego na vila de Castro Daire para posterior enquadramento no mapa de 

ruído. 

Comemoração do dia Mundial do Ambiente na freguesia de Moura Morta, onde 

participaram 300 alunos do 7.º ano de escolaridade do Município. 

Aluguer da Iluminação de Natal para o Jardim Municipal e edifício central da Câmara. 

 

3.6.2. Floresta 
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Elaborou-se o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo por base um 

trabalho de fundo em diversas áreas: 

- Levantamento com GPS de infra-estruturas de defesa da floresta contra incêndios 

existentes no Município, nomeadamente pontos de água, rede viária e rede divisional; 

- Levantamento de meios e recursos disponíveis de vigilância e detecção, primeira 

intervenção, combate e rescaldo no Município para a defesa da floresta contra incêndios; 

- Levantamento de zonas de elevado risco de incêndio florestal; 

- Levantamento dos aglomerados populacionais e dos espaços rurais. 

Realizou-se o Plano Operacional Municipal que define o papel e responsabilidade de cada 

um dos intervenientes na sensibilização, prevenção, 1.ª intervenção, combate e rescaldo. 

Efectuou-se a Vigilância Florestal com uma equipa AGRIS com carro todo terreno 

equipado com Kit de 1.ª intervenção, constituída por quatro elementos e uma Brigada AGRIS com 

motos, constituída por dois elementos. Também se realizou vigilância fixa em pontos estratégicos, 

com um grupo de jovens através do programa Voluntariado Jovem para a Floresta. 

Coordenou-se e deu-se formação às equipas de vigilância florestal, assegurou-se apoio 

técnico aos bombeiros voluntários, durante a época de incêndios florestais e foram efectuados 

trabalhos de fiscalização de âmbito florestal. 

Procedeu-se à abertura e beneficiação de caminhos, criando faixas de protecção nas 

freguesias de Mões e Moledo. 

No ano de 2006 foi aprovado um projecto de limpeza de faixas de protecção de 100 metros 

à volta dos aglomerados populacionais, tendo sido contemplado com 826 881, 60 euros e com uma 

área de intervenção de 1386,93 hectares, sendo 669,49 hectares de floresta e 718,44 hectares de 

mato. As intervenções foram planeadas para se realizarem durante os anos de 2006 e 2007, de 

forma a diminuir a vulnerabilidade dos aglomerados populacionais e a uma maior rentabilização e 

organização das intervenções. No ano de 2006, realizaram-se faixas de protecção nos aglomerados 

pertencentes às freguesias de Alva, Castro Daire, Gafanhão, Mões, Mamouros, Moledo, Pepim, 

Reriz e Ribolhos, num total de 848,43 hectares. 

Comemorou-se o Dia Mundial da Floresta, com a Escola Secundária de Castro Daire, 

através da plantação de árvores e distribuição de panfletos alusivos à importância da floresta e sua 

preservação.  

Lançou-se às escolas do Município, um concurso florestal criativo, intitulado “Do cinza se 

faz VERDE” com o objectivo de sensibilizar a população estudantil para a protecção e prevenção 
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da floresta. Realizou-se uma visita às Dunas de São Jacinto com a turma vencedora do referido 

concurso. 

Participação na campanha “RESPIRAR”, levando os alunos das escolas de Castro Daire a 

visitarem o camião da referida campanha onde se realizaram jogos, demonstrações e acções 

interactivas relacionadas com a floresta 

Realização do Seminário “Floresta sem Fronteiras no Montemuro e Paiva”, tendo como 

objectivo conhecer, analisar e debater a situação florestal da região que contou com a presença de 

uma série de especialistas nas diversas temáticas, trazendo aos presentes um carácter de formação, 

informação e de conhecimento específico sobre a matéria.  

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone com o Jardim-de-infância de Farejinhas, com 

a visualização de filmes e realização de actividades lúdicas, jogos, demonstrações e acções 

interactivas relacionadas com a floresta autóctone de Castro Daire. 

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

produtores florestais. 

 
3.7. Agenda 21 Local 
 

Em 2006, o Município de Castro Daire assinou a Carta de Aalborg, comprometendo-se 

desenvolver um plano de acção que, através da participação pública, se definam as principais 

prioridades para Castro Daire, tendo como objectivo o desenvolvimento sustentável. 

Desta forma, iniciou-se a preparação da Agenda 21 Local do Município de Castro Daire, 

que visa a definição de linhas estratégicas e a criação de soluções que proporcionem o aumento de 

qualidade de vida em Castro Daire. 

Após o conhecimento do estado do concelho nas áreas como a Educação, Saúde, Ambiente, 

Económico-Social e Cultural, todos os participantes terão de estar em consonância, no que diz 

respeito à intenção de alcançar esse desenvolvimento equilibrado. 

Existindo esta vontade, o passo seguinte é a elaboração do plano de acção, que através do 

trabalho realizado pelos grupos operacionais e conselho consultivo, irá propor acções que visem a 

dinamização da economia local e a consequente fixação das populações.   

 

3.8. Médico Veterinário Municipal 
 

Neste sector foram realizadas diversas actividades nas várias áreas de intervenção 

veterinária. 
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3.8.1. Saúde e bem-estar animal 
 

No âmbito da execução das medidas de profilaxia médico-sanitária (campanha anti-rábica 

para 2006), foram vacinados 903 canídeos. 

Foi feita a identificação electrónica de 68 canídeos. 

Foram capturados 35 cães vadios por todo o concelho e enviados para o canil de Lamego. 

Foi vistoriado o único local no concelho de Castro Daire licenciado para centro de 

hospedagem, para fins comerciais de animais de companhia. 

Foram feitas 8 desselagens e respectivos relatórios a veículos provenientes da zona de 

“língua azul”, ao abrigo de um protocolo efectuado com a DIV (Divisão de Intervenção 

Veterinária) de Viseu. 

Elaboração de parecer com visita ao local sobre a instalação de um aviário. 

 
3.8.2. Saúde pública e da higiene e segurança alimentar 
 

Decorreu no Governo Civil de Viseu uma reunião sobre a gripe aviaria na qual estiveram 

presentes todos os médicos veterinários municipais e representantes do município. 

Preparação de um documento sobre o estado da gripe das aves no mundo e organização e 

dinamização de duas reuniões acerca do tema, com o objectivo de organizar um plano de 

contingência em caso de epidemia. Na primeira estiveram presentes agentes da GNR, bombeiros, 

presidentes da junta, brigada do SEPNA, representante da Divisão de Intervenção Veterinária de 

Viseu e a Sra. presidente da Câmara de Castro Daire. A segunda reunião foi aberta ao público. 

Foram efectuadas 44 vistorias a veículos (isotérmicos, de transporte de animais, de pão, de 

peixe, de carne, de frutas e legumes). 

Execução de 11 vistorias em conjunto com o centro de saúde, de modo a verificar algumas 

queixas existentes, nomeadamente queixas de insalubridade. 

Inspecção aos vendedores de comidas e bebidas e veículos de transporte de aves nas 24 

feiras que se realizaram em Castro Daire. 

Inspecção ao pescado da praça +/- uma vez por semana. 

Levantamento dos 73 aviários do concelho, com deslocação ao local e verificação das 

condições existentes em cada um. 

Elaboração de uma lista dos cafés, restaurantes, minimercados, peixarias e talhos, em 8 

freguesias do concelho de Castro Daire. 
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3.8.3. Outras 
 

Na sequência do protocolo estabelecido entre a Autarquia e a Cooperativa Agrícola de 

Castro Daire foram executadas as seguintes acções: 

• Elaboração de um projecto sanitário anual; 

• Rastreio sanguíneo para despiste de brucelose, leucose, 

intradermotuberculinização e epidemiovigilância à tuberculose a 1400 

bovinos; 

• Rastreio sanguíneo a 12 000 ovinos e caprinos; 

• Apoio técnico aos agricultores do concelho. 
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4. ANÁLISE E INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 
 

4.1.  Análise da Execução Orçamental 
 

4.1.1. Receita 
RECEITA COBRADA EM 2006 VALOR 

Impostos directos 
835.588,45 

Impostos indirectos 
25.133,58 

Taxas, multas e outras penalidades 
81.328,06 

Rendimentos de propriedade 
422.996,93 

Transferências correntes 
5.888.026,21 

Venda de bens e serviços 
1.301.079,79 

Outras receitas correntes 
1.191,05 

Venda de bens de investimento 
34.172,75 

Transferências de capital 
4.795.315,27 

Passivos financeiros 
1.292.245,00 

Indemnizações 
7.615,52 

Reposições não abatidas aos pagamentos 
760,99 

 
14.685.453,60 

Saldo da gerência anterior 
123.440,37 

 
14.808.893,97 
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9%0%0%
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Na cobrança da receita destacaram-se as transferências correntes e as transferências de 

capital. 

 

 

Grau de execução da receita: 

Receita cobrada 14.808.893,97 € 
Previsões corrigidas 20.100.415,37 € 

Grau de execução da receita 73,50% 
 

 
 
4.1.2. Despesa 

 
 

 

DESPESA 2006 ASSUMIDA PAGA 

Pessoal 
3.535.174,88 3.535.088,13 

Aquisição de bens 
3.699.417,23 3.038.221,41 

Aquisição de serviços 
2.766.093,17 2.242.701,51 

Juros e encargos 
136.393,14 136.393,14 

Transferências correntes 
406.041,58 352.935,50 

Outras despesas correntes 
63.252,57 63.215,07 

Aquisição de bens de capital 
8.873.374,29 6.422.874,80 

Transferências de capital 
735.468,55 733.968,55 

Passivos financeiros  
348.123,43 348.123,43 

TOTAL  
20.563.338,84 16.873.521,54 

 

 

Da despesa assumida 82,06% foi paga em 2006. 
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Despesa Paga em 2006

17%
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Aquisição de serviços Juros e encargos
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Aquisição de bens de capital Transferências de capital

Passivos financeiros 

  

Da totalidade da despesa paga em 2006 destacou-se, como não poderia deixar de ser, a 

aquisição de bens de capital. 

 

 

Grau de execução da despesa: 

Despesas pagas 
14.630.820,03 € 

Dotações corrigidas 
20.100.415,37 € 

Grau de execução da despesa 72,79% 
 
 
 

4.2.  Grandes Opções do Plano 
 
As opções do plano compreendem o plano plurianual de investimentos e as actividades 

mais relevantes do Município. 



Município de Castro Daire 

Relatório de Gestão – Exercício 2006 69 

Obj. Prog. Designação
Montante 
Previsto

Montante 
Executado

% Exec. 
Anual

1 FUNÇÕES GERAIS 326.100,00 203.445,25 62,39%

1 111 Administração Geral 239.600,00 169.193,59 70,62%
1 121 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 86.500,00 34.251,66 39,60%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 5.585.803,37 3.502.793,15 62,71%

2 211 Ensino não Superior 326.100,00 245.889,03 75,40%
2 212 Serviços Auxiliares de Ensino 703.100,00 492.524,00 70,05%
2 220 Saúde 132.940,37 120.427,68 90,59%
2 232 Acção Social 32.650,00 20.381,31 62,42%
2 242 Ordenamento do Território 73.000,00 61.806,53 84,67%
2 243 Saneamento 1.659.000,00 852.059,02 51,36%
2 244 Abastecimento de Água 1.363.713,00 818.887,75 60,05%
2 245 Resíduos Sólidos 399.000,00 188.530,38 47,25%
2 246 Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza 273.200,00 192.975,05 70,64%
2 251 Cultura 197.900,00 161.576,87 81,65%
2 252 Desporto, Recreio e Lazer 425.200,00 347.735,53 81,78%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 7.616.610,00 4.881.830,78 64,09%

3 310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, caça e Pesca 481.600,00 334.142,95 69,38%
3 320 Indústria e Energia 499.500,00 314.153,06 62,89%
3 331 Transportes e Comunicações (Transp. Rodoviários) 5.745.850,00 3.504.792,77 61,00%
3 341 Mercados e Feiras 26.500,00 1.013,06 3,82%
3 342 Turismo 107.800,00 44.994,12 41,74%
3 350 Outras funções económicas 1.000,00 0 0,00%
3 420 Transferências entre administrações 754.360,00 682.734,82 90,51%

TOTAL 13.528.513,37 8.588.069,18 63,48%

Execução Anual das Grandes Opções do Plano por Objectivo/Programa

 

Em termos gerais, as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2006, orçadas em 

13.528.513.37 € tiveram uma execução de 63,48%, que corresponde a um montante executado de 

8.588.069,18 €.  

Os dados referentes a 2006 mostram que o grau de execução do Plano Plurianual de 

Investimento (PPI) é de 60,24%, enquanto que as Actividades Mais Relevantes apresentam um 

grau de execução bem mais elevado, atingindo uma execução de 75,52%. 
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Como demonstra o gráfico, os programas que maior peso tiveram na execução das GOP em 

2006 são fundamentalmente, Transportes e Comunicações (Transportes Rodoviários), 

Abastecimento de Água e Saneamento, ou seja, reflectem a prioridade da Autarquia no 

investimento neste sector. A rubrica Transferências entre Administrações, também teve um peso 

bastante elevado, o que demonstra o carácter descentralizado que este Executivo tem assumido. 

Nesta rubrica estão contemplados os protocolos assinados com as Juntas de Freguesia, relativos a 

financiamento de obras das Juntas de Freguesia. 

 
4.3. Resultado Corrente 
 

Ano de 2006 

Saldo da Gerência Anterior – 123.440,37 €  

Receitas 

    Correntes ----------------- 8.556.105,06 € 

Despesas 

     Correntes ---------------- 7.125.853,25 € 

Receitas 

    Capital -------------------- 6.129.348,54 € 

Despesas 

     Capital ------------------- 7.504.966,78 € 

 

TOTAL RECEITAS ----- 14.685.453,60 € 

 

TOTAL DESPESA ------ 14.630.820,03 € 
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As receitas correntes cobriram a totalidade das despesas correntes, sobrando ainda uma 

margem de 16,72 %, canalizadas para despesas de capital. Estamos então, perante uma poupança 

corrente deslocada para investimento. 

 

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

 

Resultado Orçamental 

 

Total da receita liquidada (inc. saldo da gerência anterior) ------------ 14.818.320,66 € 
Total da despesa paga ------------------------------------------------------- 14.630.820,03 € 

 

Resultado orçamental --------------------------------------------------- 187.500,63 € 

 

O resultado orçamental representa 1,26 % do total da receita e 1,28 % no total da despesa. 

 
4.4. Caracterização Financeira 
 

4.4.1. Óptica da Receita 
 

FONTES DE FINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO 

 

As fontes de financiamento têm enquadramento legal na Lei nº 42/98 de 6 de Agosto, Lei 

das finanças locais, com as devidas alterações pelas Leis nº 87-B, de 31.12, nº 3-B/2000 de 04.04, 

nº15/2001, de 05.06, nº 94/2001, de 20.08, nº 2/2002 de 28.08 e pelo Decreto-Lei nº 287/2003 de 

12.11. 

 

Durante o ano de 2006 foram distribuídas da seguinte forma: 

 
4.4.1.1. Receita Tributária 
 

A Receita Tributária resulta da cobrança de impostos, que por lei pertencem aos 

municípios, sendo eles: 

Derrama – Não lançada pelos órgãos do município (a decisão sobre o seu lançamento é 

tomada por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara); 
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Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis – incide sobre a 

transmissão onerosa de direito de propriedade ou de figuras parcelares, tendo representado uma 

cobrança, durante o ano de 2006 no valor de 178.753,89 €; 

 

Imposto Municipal sobre Imóveis – incide sobre o valor patrimonial tributário dos 

prédios rústicos e urbanos situados na área do município, de acordo com os poderes conferidos à 

Câmara Municipal foram as seguintes taxas propostas à Assembleia Municipal tendo sido as 

mesmas fixadas para o ano de 2006: 

Prédios urbanos: 0,7 %  

Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,3 % 

Cobrado durante 2006 – 513.190,99 €; 

 

Imposto Municipal sobre Veículos – incide sobre os veículos registados na área 

geográfica no município, actualizado pelo Orçamento de Estado, varia segundo a cilindrada e 

antiguidade dos veículos. 

Cobrado durante 2006 – 132.009,74 €; 

 

Impostos abolidos – 11.633,83 €; 

 

A receita tributária cobrada durante o ano de 2006 foi de 835.588,45 €, o que corresponde 

aproximadamente a 5,82% da receita total do Município no ano de 2006, o que revela ainda a 

nossa dependência exterior. 

 
4.4.1.2. Receita Patrimonial 
 

A Receita Patrimonial deriva da administração do património municipal, sendo este o 

conjunto de bens e direitos, capazes de produzirem rendimentos monetários ou gerarem utilidades 

económicas. 

Esta fonte de financiamento traduziu, aproximadamente 10,12% da receita total do ano, ou 

seja 1.454.183,28€.  

 
4.4.1.3. Receita proveniente da actividade desenvolvida 
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Este tipo de receita tem origem na arrecadação da receita proveniente de taxas, tarifas e 

preços cobrada no âmbito de bens ou serviços prestados, assumindo um peso de 9,80% nas receitas 

da autarquia, com o valor de 1.407.541,43 €. 

 
4.4.1.4. Transferências Financeiras 
 

As Transferências Financeiras são sem dúvida alguma, a grande fonte de financiamento do 

Município, tendo uma expressão de 66,31% da receita de 2006, denotando a grande dependência 

do Município face a terceiros. Estas transferências provêm da administração central e podem 

assumir formas diferentes, sendo elas: 

o Cooperação técnica e financeira, assumindo a forma de: 

- Contratos-programa; 

- Acordos de colaboração;  

- Protocolos de modernização administrativa. 

Em 2006, apenas teve expressão os Acordos de Colaboração, contribuindo com 65.005,00€. 

 

o Fundos municipais: 

Fundo Base Municipal, repartido igualmente por todos os Municípios, que se traduziu em 

1.080.268,00€ no ano de 2006; 

Fundo Geral Municipal, distribuído na sua 2ª fase e no que se refere directamente aos 

factores do município, na razão directa da população, área, número de freguesias e montante de 

IRS cobrado na área geográfica e teve uma correspondência no recebimento de 4.413.700,00€ em 

2006; 

Fundo de Coesão Municipal, traduz-se na aplicação do princípio da equidade activa, 

fomentando a correcção das assimetrias, recebido apenas porque a capitação dos impostos 

municipais, foi inferior à capitação média nacional dos impostos municipais, atingiu o valor de 

2.063.117,00€ no ano de 2006. 

 

A soma dos 3 Fundos totalizou 7.557.085,00€, que representa 52,60% da receita total 

cobrada em 2006.  

 

o Novas atribuições – As novas atribuições concedidas aos órgãos das autarquias, devem ser 

acompanhadas dos recursos financeiros necessários à sua concretização, no entanto o seu peso 

durante o ano de 2006 foi pequeno, apenas permitiu a arrecadação de 489.769,54€. 
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o Fundos Comunitários – contribuiu para o recebimento de 1.707.476,27€, representando 

cerca de 11,88 % da receita total cobrada em 2006.  

 
4.4.1.5. Recurso ao Crédito 
 

O Município não tem empréstimos de curto prazo.  Em 2006 foram contraídos 

empréstimos no valor de 1.292.245,00€, de acordo com rateio previsto no nºs 3 e 10 do artigo 19º 

da Lei nº 55-B/2004, de 30 de Dezembro e efectuado pela Direcção Geral das Autarquias Locais. 

Corresponde a cerca de 8,99% do total da receita auferida em 2006. 

 

Limite do Endividamento 
O limite de endividamento para 2006, calculado ao abrigo do nº1 do artº19 da Lei nº 55-

B/2004, de 30/12, cujas normas de execução estão definidas no artº51 do Decreto-Lei 57/2005 de 4 

de Março, assume os seguintes valores: 

Valor Limite dos Encargos Anuais

CGD 165.193,94 €
⅛ dos FBM, FGM e FCM CCAM 13.863,49 €

Valor: (7.557.085,00 x 1/8) = 944.635,62 € BES 246.706,23 €
BPI 2.346,88 €
TOTTA 5.390,22 €
TOTAL 433.500,76 €

FBM - Fundo Base Municipal

FGM - Fundo Geral Municipal

FCM - Fundo de Coesão Municipal

Encargos Anuais 

 

 

Demonstra que o Município tem a sua capacidade de endividamento utilizada em apenas 

45,89 %. 

 

Podemos retratar as fontes de financiamento do Município no seguinte gráfico: 
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Peso das Fontes de Financiamento na Receita Total
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Em suma, o Município apresenta as fragilidades características da sua interioridade, 

encontrando-se num processo de desenvolvimento. 

Esperamos que com as estratégias de médio e longo prazo consubstanciadas nas opções do 

plano, possamos encontrar o caminho para o desenvolvimento que poderá permitir ao Município 

uma menor dependência face às transferências de terceiros. 

 
4.4.1.6. Receitas Próprias  
 

Face ainda a uma caracterização das receitas próprias do Município, ou seja, aquelas que o 

Município pode arrecadar recorrendo a meios próprios e sem influência de organismos externos, 

podemos verificar que a maior parte corresponde a impostos directos. 
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RECEITA PRÓPRIA VALOR

Impostos directos 835.588,45
Impostos indirectos 25.133,58
Taxas, multas e outras penalidades 81.328,06
Rendimentos de propriedade 422.996,93
Venda de bens e serviços 1.335.252,54

TOTAL 2.700.299,56

Estrutura da Receita Própria

31%

1%

16%
3%

49%

Impostos directos

Impostos indirectos

Taxas, multas e outras
penalidades

Rendimentos de
propriedade

Venda de bens e
serviços

 

Analisando este gráfico depreende-se que, quase metade da receita própria cobrada em 

2006, provém da venda de bens e serviços. 

Estas receitas correspondem em 2006 a 18,22% da receita total, considerando a média 

nacional em 2002 de 41%, depreende-se que este afastamento realça a dependência do Município 

face a financiamentos externos. 

 

 

INDICADORES 

 

Rácios 2006 

Receitas Próprias / Despesa Total 18,46% 

Receitas Próprias / Receita Total 18,23% 

Receitas Cobrada Localmente / Receita Total 12,65% 

Fundos Municipais / Despesa Total 51,65% 

Fundos Municipais / Receita Total 51,65% 

Pessoal / Fundos Municipais Correntes 77,96% 

Aq. de Bens e Serviços Cor./Fundos Mun. Correntes  67,01% 



Município de Castro Daire 

Relatório de Gestão – Exercício 2006 77 

Fundos Municipais de Capital/ Aq. de Bens e Serviços Capital 47,06% 

 
 

4.4.2. Óptica da Despesa 
 

4.4.2.1. Despesas de Funcionamento 
 

Estrutura das despesas de funcionamento 

Consideram-se despesas de funcionamento as correntes e essenciais para o normal 

desenvolvimento de um município, como despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços, 

transferências e outras despesas correntes. 

 

Despesas de Funcionamento Valor 

Despesas com pessoal 3.535.088,13 € 

Aquisição de bens e serviços  3.038.221,41 € 

Transferências correntes    352.935,50 € 

Despesas correntes     63.215,07 € 

TOTAL 6.989.460,11 € 

 

 

Estrutura das Despesas de Funcionamento

51%43%

5% 1%
Despesas com pessoal

Aquisição de bens e
serviços 

Transferências correntes

Despesas correntes

 

 

Do gráfico pode-se concluir que as despesas com pessoal abarcam maior percentagem das 

despesas de funcionamento (51%), seguidas das Aquisições de bens e serviços (43%) e 

transferências correntes (6%). 
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INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Receita corrente/Despesas de Funcionamento 1,22 

Despesas de funcionamento/Despesa total 0,48 

 

Conclui-se que as despesas de funcionamento representam cerca de 48% da despesa total, e 

que a receita corrente cobre na totalidade as despesas de funcionamento, ficando uma margem de 

22%, para outro tipo de despesa. 

 

 
4.4.2.2. Despesas com Pessoal 
 

As despesas com pessoal apresentam a seguinte distribuição: 

 

Rubrica 0101 – Remunerações certas e permanentes -------------- 2.920.639,38 €  

Rubrica 0102 – Abonos variáveis ou eventuais -------------------------73.472,56 €  

Rubrica 0103 – Segurança Social --------------------------------------- 540.976,19 € 
                                                                                                                 3.535.088,13 €  
 
 

Despesas com Pessoal por rúbrica da Despesa

83%

2%

15%
Remunerações certas e
permanentes 

Abonos variáveis ou eventuais

Segurança Social 

 

 

Podemos verificar que a maior parte da despesa é centrada nas remunerações certas e 

permanentes. 
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INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Despesas com pessoal / Despesa total 0,24 

Rem.Certas e Permanentes / Despesa total 0,20 

Pessoal / Fundos municipais correntes 0,78 

Pessoal / Receita cobrada localmente 1,89 

 

As despesas com pessoal representam 24% da despesa total.  

Os fundos municipais correntes são canalizados em 78% para cobrir despesas com pessoal. 

O valor da receita cobrada localmente é ultrapassado pelas despesas com pessoal. 

 
4.4.2.3. Despesas com Aquisição de Bens e Serviços Correntes 

 

A aquisição de bens representou 26,2% das aquisições correntes e a aquisição de serviços 

73,8%, como se pode verificar pelo gráfico apresentado. 

Aquisição de Bens e Serviços Correntes

2.242.701,51 €

795.519,90 €

Aquisição de Bens

Aquisição de Serviços

   

 

Dentro da aquisição de bens há que destacar alguns, a aquisição de combustíveis e 

lubrificantes (299.999,06 €), matérias-primas e subsidiárias (137.003,52 €).  
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Quanto aos serviços o peso maior reporta-se a encargos com as instalações (531.430,05 €), 

transportes (506.236,55 €) e trabalhos especializados (458.358,53 €). 

 

INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Aq. Bens e Serviços Correntes / Despesa Total 0,21 

Aq. Bens e Serv. Cor. / Fundos Municipais Correntes 0,67 

Aq. Bens e Serv. Cor. / Receita cobrada localmente 1,62 

 

A aquisição de bens e serviços correntes correspondem a 21% da despesa total, e absorvem 

67% dos fundos municipais correntes, o valor dispendido com este tipo de despesa é coberto em 

cerca de 2/3 pela receita cobrada localmente. 

 
4.4.2.4. Serviço da Dívida 

 

O serviço da dívida reflecte o peso que o recurso ao crédito tem para a Autarquia no 

desenvolvimento da sua actividade, compreendendo duas componentes, juros da dívida e as 

amortizações da dívida. 

Durante 2006, o serviço da dívida assumiu a distribuição que a seguir, é representada: 
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INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Serviço da dívida / Despesa total 0,033 

Serviço da dívida. / Receita total 0,033 

Amortizações / Despesa total 0,024 

 

O serviço da dívida assumiu 3,3% da despesa total, representando 3,3% da receita total, as 

amortizações por si só representaram 2,4% da despesa total. 

 
 

4.4.2.5. Apoios concedidas a Entidades Terceiras 
 
 

As transferências para entidades terceiras assumiram a forma de correntes ou de capital e 

concretizaram-se da seguinte forma: 
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Transferências Correntes e de Capital
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Na globalidade das transferências, as que assumiram maior peso foram as para 

administração local, o que reflecte uma politica de descentralização de competências para as Juntas 

de Freguesia. 

 

INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Transferências Correntes / Despesa total 0,05 

Transferências Capital. / Despesa total 0,02 

 
4.4.2.6. Investimento Directo 
 

O investimento directo é reflectido pela rubrica 07 do orçamento da despesa, mostrando a 

aquisição de bens de capital, durante o ano de 2006 apresentou a seguinte distribuição: 

 

Investimento Valor em 2006
Terrenos 24.211,38 €

Edifícios 143.702,21 €

  Instalações de serviços 6.919,07 €
  Instalações desportivas e recreativas 10.133,15 €
  Mercados e instalações de fiscalização sanitária 1.013,06 €
  Escolas 104.958,98 €
  Outros 20.677,95 €

Construções diversas 5.855.929,05 €

  Viadutos, arruamentos e obras complementares 3.449.334,26 €
  Sistemas de drenagem de águas residuais 851.280,62 €
  Estações de tratamento de águas residuais 778,40 €
  Iluminação pública 56.495,23 €
  Parques e jardins 185.755,75 €
  Instalações desportivas e recreativas 152.913,27 €
  Captação e distribuição de água 804.265,88 €
  Viação rural 329.559,22 €
  Sinalização e trânsito 2.563,18 €
  Outros 22.983,24 €

Material de transporte 56.078,96 €

Equipamento de informática 43.054,41 €

Software informático 46.086,59 €

Equipamento administrativo 31.899,50 €

Equipamento básico 215.548,75 €

Outros Investimentos 6.363,95 €

TOTAL 6.422.874,80 €

 

 



Município de Castro Daire 

Relatório de Gestão – Exercício 2006 84 

De referir o grande peso das construções diversas, destacando-se dentro destas, os viadutos, 

arruamentos e obras complementares, a captação e distribuição de água e os sistemas de drenagem 

de águas residuais. 

 

INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Investimento Directo / Despesa total 0,46 

 

Do total da despesa 44% foi canalizado em 2006 para investimento directo. 

 
4.4.2.7. Investimento Municipal Total 

 
O investimento total contém para além do investimento directo analisado no ponto anterior, 

as transferências de capital da autarquia para outras entidades. 

 

Investimento Municipal Total

733.968,55; 
10%

6.422.874,80; 
90%

Aquisição de Bens de
Capital

Transferências de
Capital

 

O investimento municipal total em 2006, dividiu-se em, 90% para investimento directo 

através da Aquisição de Bens de Capital, e os restantes 10 % para investimento indirecto através 

das Transferências de Capital. 
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INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Despesas de Capital / Despesa total 0,49 

Transferências Capital / Despesa total 0,05 

 

O investimento total do Município representou 49% das despesas totais em 2006. 

 
4.4.2.8. Grau de Financiamento do Investimento 
 

Pela análise dos indicadores, podemos verificar que os fundos municipais de capital 

cobriram 47,1 % das despesas com aquisição de bens de capital. A venda de bens de capital teve 

pouca expressão, apenas 34.172,75 €, e o recurso ao crédito permitiu cobrir 20,1% das despesas de 

bens de capital. 

 

INDICADORES 

 

Rácios Valor em 2006 

Fundos Mun. de Capital / Aquisição Bens de Capital 0,471 

Venda Bens de Invest. / Aquisição Bens de Capital 0,005 

Pass. Financ. M/L Prazo / Aquisição Bens de Capital 0,201 

 

 
4.4.2.9. Cumprimentos Legais na Despesa com Pessoal 
 

Os limites de encargos com pessoal encontram-se fixados no art. 10º do Decreto-Lei nº 

116/84, de 6 de Abril, na redacção dada pela Lei nº 44/85 de 13 de Setembro “… as despesas 

efectuadas com pessoal do quadro… não poderão exceder 60% das receitas correntes do ano 

económico anterior ao respectivo exercício…as despesas com pessoal fora do quadro não poderão 

exceder 25% do mesmo limite …” assim os cálculos foram efectuados atendendo à adaptação do 

Decreto-Lei 26/2002, de 14 de Fevereiro, às autarquias locais. 

 

Limites dos encargos com o pessoal do quadro: 



Município de Castro Daire 

Relatório de Gestão – Exercício 2006 86 

Pessoal dos Quadros – Reg. Função Pública 1.366.141,99 €

Sub. Refeição – Pessoal dos Quadros 137.915,02 €

Sub. Férias e de Natal – Pessoal dos Quadros 239.683,02 €
Despesa com o Pessoal do Quadro 1.743.740,03 €

60% das Receitas Correntes do ano anterior 4.626.639,44 €

Rubrica da despesa 0101 – Remunerações certas e permanentes

 

 

O Município utiliza aproximadamente 37,69 % dos limites legais definidos para Despesa 

com Pessoal. 

 

 

Limites dos encargos com pessoal fora do quadro 

 

Pessoal contratado a Termo 647.808,26 €

Pessoal em regime de Tarefa e Avença 33.932,58 €

Sub. Refeição – Pessoal em qualquer outra situação 93.792,52 €

Sub. Férias e de Natal – Pessoal em qualquer outra situação 84.288,57 €
Despesas com pessoal fora do quadro 859.821,93 €

25% das receitas correntes do ano anterior 1.927.766,43 €

 

Pelos valores apresentados podemos verificar que apenas 44,6% dos limites legais 

definidos para a despesa com pessoal fora do quadro foram utilizados. 

 
 

4.5. Análise da Situação Económica  
 

4.5.1. Proveitos 
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Montante Peso (%)
Vendas e Prestações de Serviços 1.244.529,36 10,20

Impostos e Taxas 903.237,50 7,40
Variação da Produção 0 0,00
Trabalhos p/própria Entidade 204861,43 1,68
Proveitos Suplementares 0,00 0,00
Transferências e Subsídios Obtidos 9.228.577,10 75,65
Outros Prov. Ganhos Operacionais 0 0,00
Proveitos e Ganhos Financeiros 452.018,03 3,71
Proveitos Ganhos Extraordinários 165.401,09 1,36
Proveitos Totais 12.198.624,51 100

Estrutura dos Proveitos
2006

 

Estrutura dos Proveitos

10%
7%

1%4%

76%

2%

Vendas e Prestações de Serviços Impostos e Taxas

Trabalhos p/própria Entidade Transferências e Subsídios Obtidos

Proveitos e Ganhos Financeiros Proveitos Ganhos Extraordinários

 

Podemos concluir que a maior parte dos proveitos resultam de transferências e subsídios 

obtidos. Mais uma vez, está evidenciada a dependência relativamente ao exterior. 

 
 
4.5.2. Despesas 
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Montante Peso (%)
CMVMC 320.592,48 € 3,02
Fornecimentos Serviços Externos 3.259.585,90 € 30,72
Custos com Pessoal 3.544.198,05 € 33,40
Transf. Sub. Correntes Concedidos 320.127,39 € 3,02
Amortizações do Exercício 2.219.051,11 € 20,91
Outros Custos Perdas Operacionais 22.459,62 € 0,21
Custos e Perdas Financeiras 156.756,36 € 1,48
Custos e Perdas Extraordinários 768.554,54 € 7,24
Custos Totais 10.611.325,45 € 100

Estrutura dos Custos
2006

 

Estrutura dos Custos

1%
28%

33%
4%

21%

12%1%
0%

CMVMC Fornecimentos Serviços Externos

Custos com Pessoal Transf. Sub. Correntes Concedidos

Amortizações do Exercício Outros Custos Perdas Operacionais

Custos e Perdas Financeiras Custos e Perdas Extraordinários

 

 
 

4.5.3. Resultados 
 

Rubricas 2006 
Resultados Operacionais 1.895.190,84 € 
Resultados Financeiros    295.261,67 € 
Resultados Correntes 2.190.452,51 € 
Resultados Extraordinários   -603.153,45 € 

Resultado Liquido do Exercício 1.587.299,06 € 

 

Podemos verificar, que finalizámos o ano de 2006 com um Resultado Líquido do Exercício 

de 1.587.299,06 €. 
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4.6. Análise da Situação Financeira 
 

4.6.1. Rácios de Análise 
 

Rácios Valor 

Liquidez Geral 27,55 % 

Liquidez Reduzida 26,74 % 

Liquidez Imediata 19,06 % 

Endividamento 10,41 % 

Estrutura do Endividamento  3,65 % 

Autonomia Financeira 597,62% 

Cobertura Imobilizado pelos Capitais Permanentes 87,78 % 

 

O activo circulante cobre cerca de 27,55 % dos débitos de curto prazo. 

Se ao activo circulante for retirada o valor das existências este permitirá uma cobertura de 

26,74 % das dívidas de curto prazo. 

As disponibilidades permitem a cobertura imediata de 19,06 % das dívidas a curto prazo do 

Município. 

A autarquia recorre apenas a 10,41 % de capital alheio para financiar a sua actividade, 

estando abaixo da média nacional. 

As dívidas de curto prazo representam apenas 3,65 % do capital da autarquia, sendo 

inferior à média nacional. 

A autonomia financeira da autarquia face aos seus credores é elevada, ultrapassando 

mesmo a média nacional. 

O grau de cobertura de imobilizado aproxima-se de 100%, o imobilizado é coberto quase 

na totalidade pelos capitais permanentes. 

 
4.6.2. Dívidas de Terceiros 

 

Descrição Valor 2006 

Clientes contribuintes e Utentes C/C   24.050,27 € 
Estado e outros entes públicos 203.488,73 € 

TOTAL 227.539,00 € 
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4.6.3. Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 

 

Descrição Valor 2006 

Fornecedores c/c     715.960,45 € 
Clientes e Utentes c/ Cauções         9.116,92 € 
Fornecedores de imobilizado  1.571.309,54 € 
Estado e outros entes públicos       40.871,98 € 
Outros credores     624.502,37 € 

TOTAL 2.961.761,26 € 
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4.6.4. Dívidas a Terceiros (Curto, Médio e Longo Prazo) 

 

Descrição Valor 2006 

Dívida de Curto Prazo   2.961.761,26 € 
Dívida de Médio e Longo Prazo   5.492.038,46 € 

TOTAL 8.453.799,72 € 
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Como podemos verificar a dívida de médio e longo prazo assume 64,96 % da dívida total 

do Município. 
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5. APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 

O Resultado Líquido apurado no Exercício de 2006 foi de € 1.587.799,06. 

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

1.º a sua aprovação; 

2.º que o mesmo seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados; 

3.º que a conta 59 – Resultados Transitados reforce as Reservas Legais no montante de € 

79.389,95  (5% do Resultado Liquido de Exercício); 

4.º que o saldo conta 51 – Património, por ser superior ao limite mínimo imposto pelo 

POCAL (20% do Activo Liquido), não seja objecto de reforço dado que o inscrito em 

Balanço já perfaz 79,84% do Activo Líquido. 
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6. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO 
 
• Até 2006, a gestão financeira dos Municípios foi enquadrada pela Lei nº 42/98 de 5 de 

Agosto e respectivas alterações.  

Em 15 de Janeiro de 2007 entrou em vigor a nova Lei das Finanças Locais. Esta nova lei 

aprovada pelo Governo constitui uma clara regressão no princípio da autonomia do poder local e 

afecta de forma considerável e de forma irreversível a esmagadora maioria dos Municípios. A 

estrutura das transferências do Estado para as Autarquias Locais foi alterada. Com esta nova lei, a 

forma de cálculo da capacidade de endividamento foi alterada e, para além disso, admite-se que a 

Lei do Orçamento do Estado possa alterar os limites de endividamento previstos na Lei das 

Finanças Locais. 

 

• Os fundos comunitários, para o período de 2007-2013, vão ser orientados pelo QREN 

(Quadro Referência Estratégico Nacional). Este documento apresenta algumas alterações que 

põem em causa o acesso das Autarquias aos respectivos fundos. A definição dos conteúdos e as 

fronteiras entre os Programa Operacionais, bem como o que efectivamente irá caber em cada P.O., 

continua desconhecido.  

Pela 1ª vez, um quadro comunitário de apoio, não tem definido uma quota de participação 

dos Municípios no montante global do QREN.  

O QREN, vai passar a permitir que aos fundos de cada Programa Operacional Regional, no 

nosso caso o PO Regional do Centro, possam ser candidatados projectos dos diversos Ministérios. 

Isto vai levar a uma concorrência desleal, ou seja, os grandes projectos dos Ministérios vão 

concorrer lado a lado com os de menor dimensão das Autarquias. 

Para além disso, o modelo de governação do QREN aprovado pelo Governo afastou quase 

totalmente os Municípios da gestão e acompanhamento dos diversos programas operacionais. Isto 

é, até agora os Municípios tinham uma palavra a dizer na aprovação dos projectos. Com o QREN, 

quem vai decidir quais os projectos que devem ser aprovados é a Administração Central. 

Com fundos cujo acesso não é só das Autarquias, em que concorrem também projectos dos 

Ministérios e onde a decisão é da Administração Central, os Municípios correm o risco de ficarem 

em desvantagem perante outros beneficiários, decisores sempre em causa própria. 

Quanto à articulação do QREN com o FEADER (Fundo Europeu da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural), onde se inclui a abordagem Leader, ao qual tivemos diversas 

candidaturas aprovadas através da ADRIMAG nestes últimos anos, não favorece os Municípios 

visto que refere explicitamente que o FEADER, para o período 2007-2013, constitui 



Município de Castro Daire 

Relatório de Gestão – Exercício 2006 95 

explicitamente como responsabilidades inequívocas o financiamento de intervenções dirigidas à 

dotação em bens e serviços não públicos. Ou seja, vai estar interdito aos investimentos públicos 

locais, logo vamos deixar de poder apresentar projectos no âmbito deste fundo. 

 


