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1. Enquadramento 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

De acordo com a alínea j) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, republicada pela Lei n.º –A /2002, de 11 de janeiro, compete ao 

Presidente da Câmara Municipal submeter os documentos de prestação de 

contas à aprovação da Câmara Municipal e à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal. 

Compete à Câmara Municipal aprovar os documentos de prestação de contas, 

submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo, em conformidades com 

a alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da mesma lei. 

À Assembleia Municipal compete apreciar e votar os documentos de prestação 

de contas, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º ainda da mesma lei. 

Os Documentos de Prestação de Contas 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 POCAL, publicada no DR II.ª Série, n.º 191, de 18-08-2001. 

Documentos de Prestação de Contas 
Código 

 Pocal 

Balanço  5 

Demonstração de resultados  6 

Plano plurianual de investimentos 7.1 

Orçamento (Resumo) 7.2 

Orçamento 7.2 

Controlo orçamental da despesa 7.3.1 

Controlo orçamental da receita    7.3.2 

Execução do Plano plurianual de investimentos 7.4 

Fluxos de caixa  7.5 

Contas de ordem 7.5 

Operações de tesouraria  7.6 
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Caracterização da entidade  8.1 

Notas ao balanço e à demonstração de 
resultados  

8.2 

Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 

Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 

Modificações ao Plano plurianual de 
investimentos 

8.3.2 

Contratação administrativa – Situação dos 
contratos  

8.3.3 

Transferências correntes – despesa  8.3.4.1 

Transferências de capital – despesa  8.3.4.2 

Subsídios concedidos  8.3.4.3 

Transferências correntes – receita  8.3.4.4 

Transferências de capital – receita  8.3.4.5 

Subsídios obtidos  8.3.4.6 

Ativos de rendimento fixo  8.3.5.1 

Ativos de rendimento variável  8.3.5.2 

Empréstimos  8.3.6.1 

Outras dívidas a terceiros  8.3.6.2 

Relatório de gestão 13 

Guia de remessa  

Ata da reunião em que foi discutida e votada a 
conta 

 

Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 

Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 

Síntese das reconciliações bancárias  

Mapa de Fundos de Maneio  

Relação de emolumentos notariais e custas de 
execuções fiscais 

 

Relação de acumulação de funções  

Relação nominal de responsáveis  
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Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 54 – A / 99, de 22 de fevereiro, 

o Executivo apresenta o Relatório de Gestão de 2011, que constitui um dos 

documentos de prestação de contas, conforme o ponto n.º 13 do POCAL e n.º 

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

Contas. 

As contas do Município são remetidas pelo órgão executivo ao Tribunal de 

contas até 30 de abril em conformidade com o n.º 1 do artigo 51.º   da Lei das 

Finanças Locais (Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro) 

ESTRUTURA ORGÂNICA  

A estrutura e a organização dos serviços municipais existente resulta da 

deliberação da Câmara Municipal de Castro Daire de 27 de maio de 2010, 

aprovada pela Assembleia Municipal a 04 de junho de 2010, e publicada na 2.ª 

série do Diário da República n.º128 de 05 de julho de 2010 
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2. Atividade Municipal 

 

O Ano de 2011 foi caracterizado por uma intensa atividade Municipal, quer seja 

na realização de obras e projetos, um pouco por todo o Concelho, quer seja de 

iniciativas e realização de eventos, desportivos, culturais, recreativos ou de 

promoção turística que foram decorrendo ao longo de todo o ano. 

No que concerne a realização de obras e projetos na área do Município é 

importante referir que apesar da extensa área que compõe o nosso território e 

o mesmo ser composto por 22 Freguesias e 212 lugares é politica deste 

executivo não esquecer ninguém, distribuindo o investimento de forma 

repartida pelas diversas Freguesias. 

Neste sentido é com orgulho que constatamos que todas as Freguesias foram 

intervencionadas. Algumas no âmbito de obras levadas a cabo por empreitadas 

concursadas outras com obras de administração direta, realizadas pela Secção 

de Serviços Gerais do Município. 

Neste campo destacamos grandes obras e projetos realizados no Concelho, 

que representaram um grande investimento levado a cabo no Município, na sua 

maior parte com aproveitamento dos fundos comunitários que conseguimos 

obter através do bom aproveitamento do Quadro de Referência Estratégica 

Nacional (QREN). 

A construção do novo Parque Urbano, a requalificação da Envolvente Termal, a 

requalificação das Ruas Padre Américo, Dr. Pio Figueiredo e Av. João 

Rodrigues Cabrilho, ou ainda a requalificação de importantes vias de acesso no 

Concelho como sejam a Estrada Faifa-Mós. a Estrada Granja-Mões ou a 

Estrada Cruzamento da Moita até cruzamento da Ponte em Rio de Mel foram 

todas elas obras que se completaram ou tiveram grande desenvolvimento 

durante o ano de 2011. 

Ao nível das atividades desenvolvidas este ano de 2011 além da continuidade 

dos grandes eventos que já representam uma marca do próprio cartaz do 

Concelho, como sejam: O fim de semana Gastronómico;  Os Jogos 

Desportivos; o Enxoval do Bebé; o maio Pedestre; a Mostra Castro Daire; o Dia 

Concelhio do Idoso ou o Dia Mundial da Criança, podemos destacar alguns 

grandes eventos que decorreram pela primeira vez em 2011, que foram a 
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Festa das Colheitas, a realização da Gala Infantil e a realização das Jornadas 

de Conservação da Natureza. 

A realização de todas estas iniciativas ao longo do ano permitiu aos castrenses 

e aos visitantes poder obter uma boa oferta cultural, assente também numa 

interação de serviços que pretende a promoção turística pelas valências que o 

Concelho apresenta a diversos níveis como sejam a gastronomia, o artesanato, 

o património histórico ou ainda as inúmeras potencialidades de natureza com 

grande destaque para a nossa Serra de Montemuro e o Rio Paiva. 

Neste capítulo será feita uma breve descrição sobre algumas das atividades 

efetuadas pelo Município ao longo de 2011, onde podemos destacar os 

seguintes eventos: 

 

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “MULHERES NO MONTEMURO” 

 

 

O Documentário “Mulheres do Montemuro” foi apresentado no Centro Municipal 

de Cultura de Castro Daire. 

Este Documentário produzido para a RTP, pelo produtor Francisco Manso, 

retrata a realidade de algumas mulheres da Concelho de Castro Daire e mais 

propriamente de algumas das Aldeias da Serra de Montemuro que fazem do 

trabalho na arte do artesanato o seu meio de subsistência. 
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Numa região serrana onde o emprego e os meios de subsistências são 

escassos, esta história conta o caminho percorrido por grupos de mulheres que 

formando cooperativas de artesãs criaram o seu próprio emprego, trabalhando 

na arte do artesanato local, nomeadamente na tecelagem, preservando ainda a 

história e tradição dos seus antepassados. 

Este documentário é uma visão sobre a realidade dos dias de hoje, sobre uma 

região que, apesar da interioridade que sofre e das adversidades que lhe são 

inerentes, encerra no entanto muitas riquezas, históricas, culturais e turísticas 

que quando aproveitadas são uma mais valia para os seus habitantes como 

são provas os casos retratos neste guião. 

Além das cooperativas de mulheres artesãs das aldeias de Campo Benfeito, 

Picão, Relva e Mezio, este documentário lança ainda um olhar ao Grupo de 

Teatro da Serra de Montemuro que é outro dos exemplos do trabalho 

desenvolvido nesta comunidade com excelentes resultados e que já é uma 

marca da Serra de Montemuro e do próprio Concelho. 

 

DIA DO AUTARCA: 

 

 

O Município de Castro Daire assinalou o seu Dia do Autarca, realizado a 19 de 

fevereiro. 
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Este Dia do Autarca teve diversas ações e contou com a presença do Exmo. 

Senhor Governador Civil do Distrito de Viseu, Dr. Miguel Ginestal e de 

inúmeros autarcas do presente e do passado que fazem parte da história 

democrática do Concelho de Castro Daire. 

Nas celebrações do Dia do Autarca de 2011 forma homenageadas: a título 

póstumo, António Augusto Pinto Oliveira e Donaciano Almeida Braguês; a 

primeira mulher autarca, D. Maria José Miranda Poças Guerra e a mais nova 

autarca em funções, Ana Cristina Duarte Gomes. 

 

Na presença dos convidados foram destacadas as qualidades e o curriculum 

de cada um dos homenageados e quais os fatores que levaram a esta escolha, 

sendo que cada um deles representa um exemplo a seguir e tem uma história 

de vida que pode e deve influenciar os demais autarcas presentes e futuros. 

Na sessão solene, levada a cabo no Centro Municipal de Cultura, foi possível 

ouvir as intervenções do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor 
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Fernando Carneiro, do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Albino 

Ramos, e do Senhor Governador Civil de Viseu, Dr. Miguel Ginestal. 

No final da sessão solene os convidados rumaram aos cemitérios de Mões e 

Castro Daire onde prestaram homenagem aos autarcas já falecidos. 

Seguiu-se a celebração da Eucaristia, na Igreja Matriz de Castro Daire, 

presidida por Sua Exa. Reverendíssima D. Jacinto, Bispo da Diocese de 

Lamego e que contou ainda com a presença do Bispo da Guarda, Sua Exa. 

Reverendíssima D. Manuel Felício e vários párocos do Concelho. 

O Dia do Autarca culminou com o Sarau Cultural, que decorreu no auditório do 

Centro Municipal de Cultura de Castro Daire e que contou com as atuações do 

Grupo de dança de Lamelas e do Padre Vitor Silva. 

  

Perante uma plateia entusiasta, e que enchia por completo o anfiteatro, o 

Padre Vitor Silva atuou pela primeira vez no Concelho que o viu nascer, visto 

ser natural da Freguesia de Cujó, sendo muita a expectativa entre os presentes 

para esta atuação, a primeira da tornee nacional com o trabalho “Palavras 

Acústicas”. O Padre e cantor Vitor Silva não defraudou as expectativas 

deixando o público rendido à sua qualidade como artista, aliando ainda a esses 

dotes musicais, uma simpatia e uma alegria que passou para toda a plateia 

tornando esta noite inesquecível para todos aqueles que puderam estar 

presentes. 
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JORNADAS DE CONSERVAÇ ÃO DA NATUREZA 

 

 

O Município de Castro Daire organizou as XII Jornadas de Conservação da 

Natureza e Educação Ambiental para a Sustentabilidade, que se realizaram 

nos dias 7 e 8 de maio. 

Estas Jornadas foram uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Castro 

Daire e do FAPAS – Fundo para a Proteção de Animais Selvagens, tendo 

como parceiros a APA (Agência Portuguesa de Ambiente), o ICNB (Instituto de 

Conservação da Natureza e Biodiversidade) e a empresa Ervital.  

Este evento destinado a técnicos e gestores do ambiente, autarcas, técnicos de 

educação ambiental, professores e educadores, investigadores em ciências do 

ambiente, técnicos de áreas protegidas, coordenadores de projetos de 

educação ambiental e estudantes; contou com uma adesão muito grande por 

parte do público, que lotou o Auditório do Centro Municipal de Cultura. 

Com a presença de especialistas em variadas áreas, neste evento abordaram-

se vários temas ligados à natureza, divididos em três áreas: Políticas e 

Desenvolvimento da Floresta; Conservação da Natureza e Biodiversidade; e 
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Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável. Nas diferentes 

intervenções foram abordadas diversas matérias que são preocupação dos 

ambientalistas e que, cada vez mais, urge que sejam do domínio público e 

passem a ser também uma preocupação de todos. 

Os participantes oriundos de diversas regiões de Portugal continental e ilhas 

manifestaram grande interesse pelos temas abordados, participando de forma 

ativa e partilhado experiências e pontos de vista. 

 

Paralelamente, decorreram diversos “ateliers” e visitas de campo, o que tornou 

o evento ainda mais interessante para os participantes. Nos “ateliers” 

desenvolveram-se as seguintes atividades: Construção de Caixas-ninho e 

Caixas-abrigo; Laboratório de Perfumes; Líquenes da Floresta como 

bioindicadores; “Atelier” de insetos e Fotografia da Natureza. Quanto às visitas 

de Campo, os participantes puderam percorrer a Serra de Montemuro, o Trilhos 

dos Lameiros em Moura Morta, o Trilho do Varosa em Almofala e conhecer a 

Empresa Ervital de chás e ervas aromáticas e medicinais, situada no Mezio. 

Realizadas num Concelho onde a Natureza predomina e onde o poder político 

demonstra uma preocupação real com a qualidade do ambiente, estas jornadas 

lançaram ainda um olhar muito atento sobre a realidade da Serra de 
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Montemuro e do Rio Paiva, dois dos principais exemplos da riqueza natural e 

paisagística do Concelho de Castro Daire. 

Por fim, a organização mostrou-se muito satisfeita pelo sucesso destas 

jornadas, tendo a certeza que esta iniciativa contribuiu para a partilha de 

informações fundamentais para a implementação de políticas de educação 

ambiental e de sustentabilidade. 

 

MAIO PEDESTRE 
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O Município de Castro Daire Castro Daire realizou, pelo segundo ano 

consecutivo, a iniciativa “maio Pedestre”. 

Esta iniciativa comporta a realização de vários Percursos Pedestres 

disponibilizados pelo Município de Castro Daire ao longo de todos os fim de 

semana do mês de maio. 

O Concelho de Castro Daire tem já disponíveis 6 percursos pedestres 

devidamente sinalizados e divulgados estando acessíveis aos amantes da 

Natureza e do contacto com as maravilhas que esta nos pode proporcionar, 

essencialmente numa região tão envolvente e onde se podem encontrar tantos 

motivos de interesse para conhecer. 

No dia 8 de maio realizou-se o Trilho dos Lameiros na Freguesia de Moura 

Morta, contando com uma adesão muito significativa com várias dezenas de 

participantes. Este Trilho dos Lameiros marcou o arranque do “maio Pedestre” 

de 2011. 

Estes percursos pedestres são recheados de maravilhas naturais onde a 

ruralidade convive em perfeita harmonia com a natureza e os costumes destas 

gentes castrenses, escondendo em cada local uma história de vida. Nestes 

percursos é possível também conhecer e descobrir uma enorme variedade de 

espécies de fauna e flora, tão características desta região, aliando ainda a 

possibilidade de fazer exercício físico em contacto direto com a natureza. 

O Município de Castro Daire, com a criação desta iniciativa, pretende dar a 

conhecer mais o Concelho e a riqueza paisagista e natural que este encerra, 

promovendo também hábitos de vida saudáveis e que melhorem a qualidade 

de vida das pessoas. 
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Gala Infantil  

 

Este projeto, enquadrado na estratégia educativa do município, visa intervir, 

entre outros aspetos, na formação integral das camadas mais jovens, 

considerando que o proporcionar de novas experiências constitui uma 

estratégia adequada na promoção e desenvolvimento cultural do concelho. 

Este projeto envolveu ativamente toda a comunidade escolar do 1.º Ciclo, 

destacando-se, de forma especial, o empenho dos pais e encarregados de 

educação no acompanhamento dos seus filhos nos ensaios, que decorrerem 

no Auditório do Centro Municipal de Cultura. 

No âmbito deste projeto foi realizada a audição e seleção dos 45 alunos 

participantes, do 3.º e 4.º anos do 1.º CEB. O auge da iniciativa foi no dia 15 de 

maio, com a estreia da I Edição da Gala Infantil, perante um auditório repleto 

de crianças, pais, avós, professores, executivo municipal e comunidade em 

geral. 

A Gala iniciou com a interpretação de um hino, representativo do evento e 

composto para o efeito, com letra, música e orquestração originais e alusivas 

ao concelho, a que se seguiu a interpretação de 12 canções devidamente 

orquestradas. Este espetáculo ressaltou as potencialidades de uma geração 

muito jovem, que constituirá o futuro do Município e que merece, sem dúvida, 

ser valorizada e potenciada. 
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De realçar que todos os nossos pequenos cantores receberam, em DVD, o 

espetáculo da I Gala Infantil. 

 

ENXOVAL DO BEBÉ 

 

A Câmara Municipal de Castro Daire promoveu uma festa para todos os bebés 

naturais do Concelho, nascidos durante o decorrer do último ano. 

Esta festa decorre do programa da Câmara Municipal de incentivo à natalidade 

denominado “Enxoval do Bebé”. Este programa prevê a atribuição de um 

subsídio de 500 Euros a todos os agregados familiares que tenham filhos e 

sejam residentes no Concelho. 

A Festa para os bebés abrangidos pelo “Enxoval do Bebé” realizou-se no 

Domingo dia 29 de maio pelas, 16 Horas, no Auditório do Centro Municipal de 

Cultura de Castro Daire e contou com a presença de mais de meia centena de 

crianças, acompanhados pelas respetivas famílias. 

Esta iniciativa pretende agraciar as famílias que viram o seu agregado familiar 

aumentar com uma festa que teve muita alegria e convívio entre os pais dos 

bebés que recentemente contribuíram para que o Concelho de Castro Daire 

permanece jovem e com a vitalidade que se pretende. 
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A festa decorreu num clima de interação entre os participantes o que tornou 

este evento numa iniciativa participada e em que a brincadeira e a musica se 

espalharam num ambiente de grande alegria. 

 

DIA DA CRIANÇA 
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A Câmara Municipal de Castro Daire promoveu uma grande festa para 

comemorar o Dia Mundial da Criança no Município.  

Esta iniciativa teve lugar no Jardim Municipal da Vila e contou com a 

participação de mais de mil crianças de todas as Escolas do 1º Ciclo e dos 

jardins de infância do Concelho.  

As crianças tiveram a oportunidade de se divertirem nos diferentes insufláveis 

espalhados pelo Jardim Municipal e na área anexa, dando um colorido muito 

especial a este dia.  

Num clima de brincadeira foi possível verificar a alegria e satisfação estampada 

no rosto de cada criança, tornando este dia muito especial para todos aqueles 

que passaram na Vila de Castro Daire durante este dia. 

Outro dos grandes momentos do dia foi a inauguração da Requalificação do 

Parque Infantil do Jardim Municipal, que foi totalmente requalificado e dotado 

de novas estruturas que respeitam as devidas normas de segurança e higiene.  

A festa continuou com uma enorme largada de balões que fez a delícia dos 

mais pequenos e que coloriu os céus da Vila de Castro Daire, seguindo-se o 

almoço para que as crianças recuperassem as muitas energias dispendidas 

nas brincadeiras da manhã. 

 

A tarde contou com o espetáculo da I Gala Infantil do Concelho, num dos belos 

espaços do Município, no largo da capela das Carrancas. Com um reportório 

muito animado e diversificado, esta Gala contagiou todos os presentes quer 

crianças, quer adultos, que associaram as suas vozes à das crianças.   
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Depois de um dia carregado de emoções e de festa, as crianças voltaram às 

suas casas com a alma preenchida  por este dia especial e muito preenchido, 

que pretendeu celebrar da melhor forma o Dia Mundial da Criança em Castro 

Daire. 

 

MARCHAS DE S. PEDRO 

 

Na noite do dia 28 de junho as Marchas Populares de S. Pedro trouxeram festa 

às ruas da Vila de Castro Daire. Este evento, já com muita tradição no 

Concelho, é da organização da Câmara Municipal, sendo um dos pontos mais 

altos das Festas do Concelho em honra de S. Pedro. 

A festa contou com a atuação de 8 marchas, que desfilaram por algumas das 

principais artérias da Vila, enchendo de brilho, cor e música os locais de 

atuação. 

Perante o muito público que assistia, as atuações foram decorrendo com 

grande entusiasmo, arrancando muitos aplausos e manifestações de apreço de 

todos os que puderam assistir a este espetáculo. 

Este ano destacou-se uma maior diversificação na configuração dos grupos 

com participantes de todas as idades, revelando uma grande comunhão de 

gerações.  

Esta realidade demonstra que a tradição das Marchas Populares está cada vez 

mais enraizada na cultura castrense e que este é um dos momentos mais 
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aguardados das Festas do Concelho, trazendo para a rua momentos de grande 

confraternização e de muita alegria a todos os participantes. 

 

A organização mostrou-se muito agradada pela forma como decorreu o evento 

e pelo crescente interesse de participação dos grupos, motivos que 

demonstram que as Marchas Populares são um acontecimento para toda a 

comunidade, que deve ser apoiado e, cada vez mais, fazer parte da Cultura do 

Concelho. 
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DIA SENIOR DO CONCELHO 

 

No passado dia 2 de julho, a Câmara Municipal de Castro Daire promoveu o 

“Dia Sénior do Concelho” para todos aqueles com idade igual ou superior a 60 

anos. 

Este ano de 2011 o convívio aconteceu no Santuário de Nossa Senhora da 

Penha em Guimarães.  

Participaram neste Dia Sénior do Concelho mais de 1500 pessoas, 

pertencentes  as 22 Freguesias que compõem o Município, que se deslocaram 

em 31 autocarros. 

Num clima de confraternização os participantes puderam assistir à eucaristia 

na Catedral da Senhora da Penha, que foi pequena para albergar todos os fiéis 

que quiseram associar-se à missa.  

No final da eucaristia o Senhor Presidente da Câmara, Fernando Carneiro, deu 

as boas vindas a todos desejando um dia bem passado, num ambiente de 

amizade e convívio, que é um dos objetivos principais desta iniciativa da 

autarquia castrense. 

Na hora de almoço o extenso e bonito parque envolvente ficou “decorado” com 

as toalhas e merendas que surgiram um pouco por todo o lado. Depois do 

almoço a Câmara Municipal assegurou a presença do grupo musical “Amigos 

da Farra”, também eles provindos do Concelho de Castro Daire, que 

proporcionaram momentos de música e animação aos participantes. 
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Num arraial improvisado, foram muitos aqueles que aproveitaram a ocasião 

para demonstrar os seus dotes de dançarinos, despertando alegria em todos. 

Para aqueles que preferiram outro tipo de atividade, o parque ofereceu vários 

percursos pedestres ladeados pelos gigantescos penedos, puderam também 

conhecer a região através do comboio turístico ou do teleférico existente no 

Parque. 

No final da tarde, depois do lanche, foi a hora do regresso. Mesmo com o 

cansaço característico de um dia com muitas atividades e de pleno convívio, o 

ambiente era de muita animação e gratidão pela oportunidade de um dia 

diferente que, certamente, ficará na lembrança de todos os participantes. 
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MOSTRA CASTRO DAIRE 

 

A “MOSTRA CASTRO DAIRE”, Feira de atividades económicas e culturais do 

Concelho de Castro Daire na sua edição de 2011 decorreu durante os dias 10 

a 14 de agosto. 

 A MOSTRA CASTRO DAIRE decorreu no Jardim Municipal e durante os 5 

dias do evento proporcionou uma envolvência diferente ao espaço e à própria 

Vila de Castro Daire. 

Esta Feira de Atividades Económicas e Culturais teve a sua VIII Edição, 

contando este ano com um número recorde de stands participantes, num total 

de 41, numa procura que deixou muito satisfeita a Organização deste evento, a 

cargo da Câmara Municipal de Castro Daire. 

Muitas das potencialidades do Concelho foram representadas nesta Mostra, 

onde a Gastronomia, o Turismo, o Artesanato, a Indústria e o Comércio muito 

bem se deram a conhecer divulgando o muito de bom que as pessoas podem 

encontrar quando vêm ao Concelho de Castro Daire. 

O Cartaz Cultural da Mostra Castro Daire foi diversificado, apelativo e muito 

participado e interativo com o público. Neste campo houve espaço para o já 

habitual folclore, para a música tradicional portuguesa, a Dança e o 

entretenimento, sempre a cargo de interpretes e Grupos do Concelho, 

demonstrando que também ao nível cultural o Concelho tem muitas 

potencialidades e iniciativas que vale a pena apoiar e promover em defesa das 

tradições e cultura desta Região. 
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Durante a edição deste ano da Mostra Castro Daire foi também possível 

assistir ao vivo à recriação de diversas atividades tradicionais da região, 

nomeadamente ao nível do artesanato que se faz por esta região.  

Outra das Grandes marcas presentes nesta Mostra Castro Daire 2011 foi a 

representação do Associativismo do Concelho. Diversas Associações e 

Coletividades estiveram representadas, promovendo diversas iniciativas e 

campanhas de interação com o público que visitou o certame, aproveitando 

desta forma para divulgar os seus projetos e as suas valências de uma forma 

muito empreendedora e positiva, dando um bom exemplo para a força 

catalisadora que se espera de todos em prol do desenvolvimento das suas 

terras. 

Também os mais pequenos não foram esquecidos nesta Mostra Castro Daire, 

onde foi disponibilizado um parque de diversões infantil onde as crianças 

diariamente puderam usufruir de diversos insufláveis e brincadeiras para se 

poderem divertir e confraternizar com os seus amigos. 

Para culminar em grande este evento foi ainda possível assistir ao desfile das 

tradicionais Marchas Populares, Na noite sábado e dos vestidos de chita, na 

noite de Domingo, onde além dos magníficos vestidos que passaram pela 

passerelle, foram desfilando sempre com grande graciosidade e encanto, 

protagonizados todos por modelos também eles oriundos do Concelho. 

As pessoas, durante os diversos dias que decorreu o evento, quiseram 

associar-se a esta iniciativa comparecendo em grande número no recinto da 

Mostra e assistindo aos vários espetáculos que decorreram, deixando bem 

claro a aceitação que este evento tem junto da população local bem como das 

muitas pessoas que visitam a Vila de Castro Daire nesta altura. 
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Apesar dos tempos difíceis e das dificuldades que também são sentidas pelas 

gentes e empresários de Castro Daire, o Concelho demonstrou nesta Mostra 

Castro Daire que quer continuar a lutar pelo seu desenvolvimento e por um 

futuro melhor para as novas gerações 

Sendo uma tentativa de impulso à atividade económica e cultural do Concelho, 

esta Mostra Castro Daire pretende acima de tudo criar novas e mais sinergias 

no desenvolvimento de uma região do interior, onde os espaços de 

desenvolvimento e de agregação devem ser criados em prol da própria região. 

A organização mostrou-se muito satisfeita pela forma como decorreu o evento 

e essencialmente pela procura e satisfação evidenciadas quer pelos 

expositores quer pelo muito público que marcou a edição de 2011 da Mostra 

Castro Daire. 
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FESTAS DAS COLHEITAS 

 

 

A Vila de Castro Daire recebeu, no fim de semana de 1 e 2 de outubro a I Festa 

das Colheitas do Concelho. Este evento, organizado pela Câmara Municipal de 

Castro Daire, teve por objetivo o assinalar das tradições, cultura e história 

associadas a esta época das Colheitas na região. 

Durante os dois dias do certame foram muitos os visitantes que se associaram 

ao evento e que quiseram partilhar desta experiencia, onde a cultura tradicional 

foi interagindo com os sabores da gastronomia local, numa cumplicidade que 

encantou quem passou pelo recinto. 

No local da Feira as barraquinhas presentes mostraram a Gastronomia, o 

artesanato, os produtos regionais das colheitas, bem como ateliers temáticos 

onde miúdos e graúdos puderam experimentar desde o amassar do pão de 

milho, à cozedura da broa, ou ainda o aproveitamento do folhelho para se 

fazerem bonecas para as crianças.  

Perante muitos curiosos e atentos visitantes de diversas gerações, um dos 

pontos altos desta Festa foi o Cortejo dos carros de vacas pelas principais ruas 

da Vila de Castro Daire. As centenas de espectadores puderam assistir a 

variadas juntas de vacas puxando os carros carregados dos produtos das 

colheitas dos lavradores da região, juntando-se ainda ao desfile um grupo de 

cabras com os seus pastores, que representaram a pastorícia da região, bem 

como um grupo de cavaleiros que abrilhantaram ainda mais este cortejo. 
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A vila de Castro Daire viveu momentos de encanto com este desfile, numa 

manifestação de cultura local, onde se sentiu a riqueza das tradições que 

marcam o Concelho de Castro Daire e as suas gentes. 

 

Esta I Festa das Colheitas teve como principal destaque o milho, que serviu de 

tema não só para a gastronomia presentes nas barraquinhas da Festa, mas 

também do próprio cartaz Cultural do evento. 

Ao nível do cartaz cultural, nesta Festa das Colheitas atuaram alguns grupos 

de folclore locais que tiveram a seu cargo a recriação do ciclo das colheitas do 

Milho, com especial destaque para a desfolhada e a malha. Além do folclore 

local, que teve a seu cargo a representação das tradições etnográficas do 

Concelho, pelo palco passaram ainda grupos de música tradicional portuguesa 

e ainda um grupo de Jazz e de Rock, abrindo desta forma o leque de escolhas 

para os diferentes públicos. 

A organização mostrou-se muito satisfeita pela forma como decorreu esta 

Festa das Colheitas, não só pela muita adesão de visitantes, mas também 

pelas sinergias que se criaram a nível local, onde muitos contribuíram para que 

esta Festa fosse uma realidade e prestigiasse o Concelho. Fica a promessa de 

futuras edições que tragam novos e ainda mais visitantes a um Concelho que 

tem muito para mostrar e que gosta de receber. 
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2.1 Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

Durante o ano de 2011 este Serviço efetuou as seguintes ações: 

 Acompanhamento das Candidatura ao Programa Mais Centro, do 

Regulamento Especifico: Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 

Tecnológicos: Ações Materiais e Ações Imateriais. 

 Promoção de campanhas de informação dirigidas à população em 

geral, sobre: “Incêndios Florestais - Prevenção e Autoproteção”, “Frio 

Intenso - Autoproteção”,  “Incêndios em Casa – Prevenção, 

Autoproteção”,  “Incêndios Florestais – Autoproteção”, “Ondas de 

Calor” – Autoproteção” e “Acidentes nos Transportes de mercadorias 

perigosas – Como atuar?” 

 Realização de ações de sensibilização no âmbito da proteção civil e da 

defesa da floresta contra incêndios nas escolas. 

 

 Criação da Mascote infantil da proteção civil “O 

Tobias” para utilização nas ações de sensibilização 

nas escolas. 

 Divulgação de comunicados técnicos operacionais enviados pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil pelos agentes, organismos e 

entidades de apoio de proteção civil. 

 Apoio Técnico ao Conselho Municipal de Segurança e às Comissões 

Municipais de Proteção Civil e de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 Apoio técnico nas situações de incêndio florestal ocorridas na área do 

Município e participação nas ações de planeamento de proteção civil.  

 Realização da VI Semana Florestal de Castro Daire, de 14 a 19 de 

março de 2011, onde se realizaram as seguintes 

atividades: 

 No dia 13 de março foi a abertura da Semana 

Florestal com a inauguração da exposição “A 

Campanha da Resina” e atuação do rancho 

folclórico os resineiros de Corgas. 
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 No dia 14 de março realizou-se uma visita guiada com as escolas à 

exposição “A Campanha da Resina”, onde se abordaram temas 

relacionados com a exploração de resina. 

 No dia 15 de março realizou-se o percurso pedestre “Trilho dos 

Carvalhos”, localizado em Gosende, com a turma de Turismo da 

Escola Secundária de Castro Daire.  

 No dia 16 de março plantaram-se 10.000 

árvores, em duas áreas ardidas localizadas 

nas freguesias de Parada de Ester e 

Moledo, com a participação dos alunos do 

Agrupamento de Escolas de Castro Daire. 

 No dia 17 de março realizou-se o espetáculo músico-teatral “O Tobias 

e a Auto-Tanque”, dirigido aos de alunos das Escolas Primárias, onde 

se efetuou uma sensibilização das crianças para a forma de agir 

corretamente perante uma situação de incêndio na escola ou em casa, 

tendo em conta três linhas de orientação: 

Prevenir, Planear e Socorrer. 

 No dia 18 de março foi o encerramento da 

Semana Florestal de Castro Daire com o VI 

Seminário “Floresta Sem Fronteiras no 

Montemuro e Paiva”. Neste Seminário foram abordados temas 

relacionados a defesa da floresta e a apicultura. 

 Realização e aprovação do Plano Operacional Municipal de Castro 

Daire para o ano de 2011, o qual estabelece a estratégia de prevenção 

e combate aos incêndios florestais para o corrente ano e define os 

meios humanos, técnicos e materiais que serão utilizados nas 

operações de vigilância e deteção, 1ª intervenção, combate, rescaldo, 

vigilância e pós-rescaldo, bem como a sua coordenação no teatro de 

operações. 

 Acompanhamento técnico do projeto Voluntariado Jovem para as 

Florestas realizado de 1 de julho a 15 de setembro 2011. 

 Promoção do cumprimento do estabelecido no Decreto - Lei 124/2006 

de 28 de junho, na sua atual redação dada pelo Decreto - Lei 17/2009 
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de 14 de janeiro, relativamente às competências do município no 

âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 Acompanhamento das politicas de fomento florestal e prestação de 

informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta. 

 Execução e acompanhamento dos trabalhos 

definidos na candidatura ao Proder à ação 

«Valorização Ambiental dos Espaços 

Florestais»,subacção «Promoção do Valor 

Ambiental dos Espaços Florestais» para 

manutenção das galerias ripícolas do Rio 

Paiva. 

 Realização de uma candidatura ao Proder para a execução da Rede 

Primária e mosaicos de gestão de combustíveis no âmbito da Defesa 

da Floresta Contra Incêndios. 

 Apoio técnico nas situações de incêndio florestal ocorridas na área do 

Município e participação nas ações de planeamento de proteção civil. 

 Levantamento GPS das áreas ardidas resultantes dos incêndios 

ocorridos durante o ano de 2011. 

 Apoio técnico na realização das Jornadas de conservação da Natureza 

e Educação Ambiental realizadas nos dias 7 e 8 de maio de 2011 no 

auditório do Centro Municipal de Cultura de Castro Daire.  

 

 Apoio técnico nas atividades realizadas no âmbito do maio Pedestre de 

2011, na marcação e dinamização do Caminho de Santiago e nas 

atividades realizadas no dia 6 de junho de 2011, em S. Joaninho, na 

comemoração do dia do ambiente. 
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2.2 Estabelecimento Termal 

 

As Termas do Carvalhal reabriram no dia 10 de fevereiro para mais uma época 

termal. Como já vai sendo habitual com algumas novidades, nomeadamente na 

criação de um novo espaço de massagem vocacionado para o relaxamento a 

dois. 

Ao longo da época no sentido de dinamizar a afluência de termalistas foram 

desenvolvidas diversas campanhas associadas a datas festivas e a dias que 

por experiência são de movimento reduzido de clientes. 

 

 

Exposições e Feiras 

 

Em 2011 as Termas do Carvalhal participaram nos seguintes eventos: 

BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) – a feira realizou-se de 23 a 27 de fevereiro. 

A BTL é considerada a nível nacional como a mais importante na área do 

turismo e contou com mais de 74.000 visitantes. A participação nesta feira 
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permite a divulgação das potencialidades turistícas que Castro Daire tem para 

oferecer. 

           

 

“Dias da Saúde” – promovida pelo agrupamento de Escolas de Castro Daire 

nos dias 12 e 13 de maio. Face ao sucesso da edição do ano anterior a escola 

voltou a solicitar a nossa participação como forma de divulgação e 

experimentação das técnicas realizadas nas Termas. 

ESTGV – curso de turismo – convite para participação numa ação de 

demonstração de algumas técnicas termais no âmbito da disciplina de Produtos 

Turísticos que se realizou no dia 12 e maio. 

VIII Mostra Castro Daire – realizou-se de 10 a 14 de agosto, onde as Termas 

estiveram presente com um espaço dedicado à saúde e bem-estar e onde 

todos os visitante podiam conhecer algumas das técnicas realizadas no 

estabelecimento termal, nomeadamente na área das massagens. 
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Clientes 

A época termal de 2011 terminou com 3353 termalistas, registou-se um 

decréscimo que poderá ser associado à atual conjuntura económica do país. 

Atualmente o país atravessa uma grave crise económica e a reação tem sido 

contenção, nomeadamente em bens e serviços que para muitos não são 

considerados com essenciais, como é o caso da ida às Termas. Este impacto é 

generalizado no setor. 

  

EVOLUÇÃO ANUAL DO Nº DE TERMALISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução mensal do nº de termalistas 

 

 

 

Origem dos clientes 

 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

2011 0 67 471 317 366 317 266 632 318 416 94 89 

2010 0 0 58 273 293 511 428 839 417 430 385 136 

Tx. 

Cresc. 0 1 7,12 0,16 0,249 -0,379 -0,378 -0,246 -0,237 -0,032 -0,755 -0,345 
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Fazendo uma breve análise do gráfico podemos concluir que a maioria dos 

clientes das Termas do Carvalhal são oriundos dos distritos de Viseu, 

seguindo-se Lisboa, Porto e Aveiro. 
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Tratamentos 

 

As Termas do Carvalhal disponibilizam a todos os clientes um leque variado de 

tratamentos. Podemos dividir os tratamentos por: 

 - Tratamentos de Balneoterapia 

 - Tratamentos de ORL 

 - Tratamentos de Fisioterapia 

Analisando o mapa resumo das quantidades de tratamentos vendidos podemos 

concluir que os tratamentos mais realizados são: Duche Vichy, Nebulização 

individual e Hidromassagem Computorizada. 
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MAPA RESUMO DE QUANTIDADE DE TRATAMENTOS/ACESSÓRIOS VENDIDOS 

2011 

DESIGNAÇÃO JAN. FEV. MAR ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

TRATAMENTOS DE BALNEOTERAPIA 

Imersão Geral 

Simples 
- 52 113 235 208 184 268 395 135 200 26 37 1853 

Hidromassagem - 86 
111

7 
1134 

124

4 

104

4 

100

6 
1131 

114

5 
1732 334 216 9189 

Hidromassagem 

Computorizada 
- 207 400 1034 

124

6 

114

4 
772 1505 

105

9 
2066 499 170 

10.10

2 

Vapor aos Membros - 11 73 247 466 208 156 362 265 594 94 18 2494 

Vapor à Coluna - 35 151 757 
106

9 
637 470 855 677 1467 360 69 6547 

Duche de 

Agulheta/jato 
- 17 953 109 116 126 541 237 203 348 63 45 2758 

Duche Subaquático - 7 - 71 218 131 162 174 123 273 17 - 1176 

Enteroclise - - 1 - 22 22 1 8 11 35 13 - 113 

Duche Massagem 

Vichy 
- 216 

126

4 
1314 

130

1 

139

1 

142

2 
1654 

106

7 
1882 562 189 

12.26

2 

TRATAMENTOS DE O.R.L. 

 

Irrigação Nasal - 180 128 1049 
127

6 

117

2 
617 1226 

107

5 
1925 356 84 9088 

Aerosol - 105 45 384 527 481 344 731 556 975 121 1 4270 

Nebulização 

individual 
- 197 155 1365 

157

4 

143

7 
685 1717 

137

5 
2331 382 104 

11.32

2 

TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA 
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Diatermia - 21 114 329 469 300 205 206 307 761 120 - 2832 

Massagem Geral - 114 218 741 848 607 475 
117

1 
561 980 183 276 6174 

Massagem Local - 21 23 151 191 130 66 132 311 293 20 26 1364 

Massagem Parcial 

(Facial) 
- 119 218 461 662 443 159 809 482 820 165 225 4563 

ACESSÓRIOS DIVERSOS 

Olivas de Irrigação 

Nasal 
- - - 5 10 6 8 7 6 16 2 - 60 

Máscaras - - 2 6 4 7 2 8 8 14 3 1 55 

Sonda Descartável - - 1 - 22 18 1 7 12 35 13 - 109 

Copo Graduado - 1 3 1 8 4 6 10 7 15 4 - 59 

Kit Completo - 6 2 5 8 7 5 6 9 13 1 - 62 

Kit s/tubo - 2 5 21 16 12 10 19 13 18 8 2 126 

Kit s/oliva - 1 1 3 4 4 1 4 2 4 1 - 25 

Tubo Aerosol - - - 3 5 5 - 4 7 16 - - 40 
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ESTABELECIMENTO TERMAL 

 

Termalismo clássico 
Bem-

Estar 

Produtos 

Termas do 

Carvalhal 

   

   

Cura 

Termal 

Acessório

s Termais 

Total 

c/IVA 
Total c/IVA TOTAL BAR TOTAL 

Fevereiro 

     6.490,93 

€  

    134,00 

€  

      662,40 

€  
             59,74 €  

     7.347,07 

€  

            -   

€  

        7.347,07 

€  

Março 

   12.035,86 

€  

    138,47 

€  

   6.761,00 

€  
           457,26 €  

   19.392,59 

€  

      104,00 

€  

      19.496,59 

€  

Abril 

   42.312,47 

€  

    479,10 

€  

   2.633,76 

€  
           187,80 €  

   45.613,13 

€  

      617,89 

€  

      46.231,02 

€  

Maio 

   51.300,79 

€  

    495,95 

€  

   1.993,50 

€  
           310,80 €  

   54.101,04 

€  

   1.611,12 

€  

      55.712,16 

€  

Junho 

   43.880,77 

€  

    427,40 

€  

   3.103,56 

€  
           265,00 €  

   47.676,73 

€  

   1.588,07 

€  

      49.264,80 

€  

Julho 

   32.557,85 

€  

    278,70 

€  

 11.002,92 

€  
             99,70 €  

   43.939,17 

€  

   1.907,50 

€  

      45.846,67 

€  

Agosto 

   56.142,26 

€  

    530,40 

€  

 11.397,80 

€  
           258,30 €  

   68.328,76 

€  

   3.241,25 

€  

      71.570,01 

€  

Setembro 

   44.453,88 

€  

    463,40 

€  

   3.450,40 

€  
           138,60 €  

   48.506,28 

€  

   1.773,27 

€  

      50.279,55 

€  

Outubro 

   73.058,24 

€  

    741,90 

€  

   3.593,53 

€  
           785,20 €  

   78.178,87 

€  

   2.340,53 

€  

      80.519,40 

€  

Novembro 

   14.688,14 

€  

    190,20 

€  

   1.565,40 

€  
               6,00 €  

   16.449,74 

€  

   1.133,89 

€  

      17.583,63 

€  

Dezembro 

     6.841,11 

€  

      36,50 

€  

   1.457,52 

€  
           342,20 €  

     8.677,33 

€  

      896,53 

€  

        9.573,86 

€  

TOTAL 

 383.762,30 

€  

 3.916,02 

€  

 47.621,79 

€  
        2.910,60 €  

 438.210,71 

€  

 15.214,05 

€  
  453.424,76 €  
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Receita 

As Termas do Carvalhal na época termal de 2011 faturaram 453.424,76€ em 

que 438.210,71€ são referentes às vendas do termalismo clássico, acessórios 

termais, bem-estar e produtos Termas do Carvalhal e 15.214,05€ são 

referentes ao bar. Podemos verificar que os meses em que se registou maior 

faturação foram em outubro, agosto, maio. 

As receitas provenientes dos tratamentos, acessórios e produtos representam 

96,64% da receita total e o bar 3,36% da receita total. 
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Animação Termal 

 

A animação termal tem como objetivo proporcionar momentos de 

entretenimento e descontração a todos os termalistas bem como todos os 

residentes e não residentes das Termas do Carvalhal.  

Pretende-se entreter e ao mesmo tempo divulgar a cultura e tradições do 

concelho de Castro Daire. Os cartazes são preparados tendo em conta os 

diversos públicos que participam nos eventos. Temos espetáculos de teatro, 

ranchos folclóricos e alguns grupos musicais. 

 

O calendário da animação termal de 2011 foi composto pelos seguintes 

espetáculos: 

 

Junho 

 Rancho Folclórico de Mosteirô 

 Cordas do Paivô 

 

Julho 

 Rancho Folclórico da Granja 

 Rancho Folclórico “Alegria do Montemuro” 

 Tuna de Cêtos 

 Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Relvense 

 Grupo de Cantares “Os Carvoeiros” 

 

Agosto 

 Teatro Montemuro “Herança de Jeremias” 

 Grupo Musical “Amigos Leais” 

 Rancho Folclórico das Termas do Carvalhal 

 

Setembro 

 - Grupo de Cantares, Dança e Arte de Bem-Falar do Mezio 
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 Rancho Folclórico de Santa Maria de Cabril 

 Rancho Folclórico “Morenitas de Alva” 

 Habillo 

 

 

Merchandising 

 

A linha de produtos das Termas do Carvalhal (chás, sabonetes, cremes, entre 

outros) é uma linha já disponível há algum tempo e foi criada com o intuito de 

permitir a todos os visitantes puderem levar lembranças da estância termal. 

Em 2011 devido às dificuldades económicas e pela contenção de despesas 

que verificámos nos nossos clientes, houve uma quebra nas vendas destes 

produtos.  

Verifica-se que o produto com maior saída comercial é o sabonete, pois é um 

produto com um preço acessível, uma embalagem apelativa e que permite ao 

clientes por um preço mais reduzido puder levar uma pequena lembrança da 

sua estadia nas Termas do Carvalhal. 
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Mapa Resumo Vendas de Produtos de Merchandising 

 

Produtos 
Quantidades 

Vendidas 

Total 

Faturado 

AROMATERAPIA 

Loção de Limpeza de Camomila 

Romana 

3 105,00€ 

Óleo de Massagem Celulite 0 0,00€ 

Óleo de Massagem Cacauterapia 1 40,00€ 

Óleo de Massagem Pés Cansados 1 40,00€ 

Óleo de Massagem Pernas 3 120,00€ 

Óleo de Massagem Lavanda 5 200,00€ 

Óleo de Massagem Rosa da 

Bulgária 

3 126,00€ 

Óleo de Massagem Zen 0 0,00€ 

Creme de Rosto Pele Sensível 3 195,00€ 

Creme de Rosto Pele Mista 0 0,00€ 

Creme de Rosto Pele Seca 1 65,00€ 

Creme de Rosto Anti-Idade Rosa 

da Bulgária 

2 146,00€ 

Creme Contorno de Olhos 1 45,00€ 

TOTAL 23 1082,00€ 

PORCELANAS 

Caneca 19 123,50€ 

Chávena com Pires 24 168,00€ 

Prato Cereais 7 56,00€ 

TOTAL 50 347,50€ 

DIVERSOS 
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Sabonetes 659 790,80€ 

Postais 31 15,50€ 

Panamá Criança Azul 10 13,00€ 

Panamá Criança Branco 6 7,80€ 

TOTAL 706 827,10€ 

CHÁS 

Chá Anti-Stress 11 35,20€ 

Chá Bétula 21 67,20€ 

Chá Carqueja 2 6,40€ 

Chá Cavalinha 0 0,00€ 

Chá Príncipe 8 25,60€ 

Chá Verde 4 12,80€ 

Chá Freixo 0 0,00€ 

Chá Giesta Branca 7 22,40€ 

Chá Hipericão do Gerês 1 3,20€ 

Chá Maravilha 0 0,00€ 

Chá Nogueira 4 12,80€ 

Chá Perpétua Roxa 6 19,20€ 

Chá Urze 6 19,20€ 

TOTAL 70 224,00€ 

CARTÕES DE OFERTA 

Cartão de Oferta 50€ 8 400,00€ 

Cartão de Oferta 30€ 1 30,00€ 

TOTAL 9 430,00€ 

  

TOTAL 2910,60€ 
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Conclusão 

 

As Termas do Carvalhal, apesar do país atravessar uma conjuntura de crise, 

conseguiram manter-se nos primeiros dez lugares no ranking da Associação 

das Termas de Portugal.  

As Termas continuam a dinamizar a sua promoção seja presencialmente em 

feiras de turismo e saúde com pequenas demonstrações de tratamentos, quer 

na internet, nas rádios e nos jornais sempre com intuito de divulgar as mais 

valias que as técnicas termais proporcionam na vida de todos os que nos 

procuram. 

Apostaram em campanhas promocionais com oferta de preços e programas 

atrativos tanto na vertente do termalismo clássico como do bem-estar. 

Para além de toda a oferta termal, as Termas continuam a apostar em ações 

de entretenimento, preparando cartazes diversificados de eventos que vão de 

encontro a todos os públicos.  
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2.3 Divisão Administrativa 

 

Durante o ano de 2011 a D.A. desenvolveu as seguintes atividades: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA: 

Em termos de contratação pública foram elaborados pelo Oficial Público – 

Chefe de Divisão – 33 contratos, sendo: 

 7 de adjudicação de empreitadas; 

 2 de trabalhos a mais; 

 16 de prestação de serviços; 

 7 de aquisição de bens; 

 1 de retificação 

 

NOTARIADO PRIVATIVO: 

Por força da publicação da Lei n.12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação 

dada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 

34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro e 64-B/2011, de 30 

de dezembro, as funções de Notário Privativo deixaram  de poder ser 

exercidas, por inexistência de norma legal que permita a designação do 

trabalhador  para o exercício dessas funções, em consequência da revogação 

do Decreto – Lei n.º 247/87, de 17 de junho, o qual previa as condições em que 

os funcionários autárquicos podiam exercer funções notariais (Informação 

Técnica n.º I-000611-2009, Processo n.º 811.004.09 DJMAJ, de 29.04.2009) da 

Direção Geral das Autarquias Locais, enviada a coberto do Of. Circular 

0601997, de 05.11.2009, DSAJAL 1971/09, Proc: CSJ 2009_0318_0060300, 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro). 

 

ATAS 
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Foram elaboradas 24 atas correspondentes ao mesmo número de reuniões do 

órgão executivo do município, e 

Foram elaboradas 6 atas correspondentes a igual número de sessões do órgão 

deliberativo do município. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Elaboração do mapa do pessoal do município para o ano de 2012; 

 Elaboração e gestão do mapa de férias do pessoal; 

 Organização de procedimentos concursais para: Estabelecimento 

Termal, AEC, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos, Assistentes 

Operacionais e Fiscais Municipais; 

 Elaboração de contratos individuais de trabalho; 

 Elaboração dos seguintes mapas: Balanço Social, mensais de 

despesa com pessoal ao serviço do município, anual do SIADAP, 

trimestrais e semestrais do SIOE no SIIAL/DGAL; 

 SGD (Sistema de Gestão Documental); 

 Controlo da assiduidade, através do sistema biométrico; 

 PEPAL (Programa de Estágios Profissionais na Administração 

Local); 

 Processamento de remunerações e abonos e envio dos respetivos 

mapas; 

 Comparticipações da ADSE; 

 Horas extraordinárias; 

 Organização e atualização dos processos individuais; 

 Inscrições na ADSE e Segurança Social; 
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 Compilação, organização e tratamento de todo o expediente nos 

processos de doença e aposentação; 

 Processamento de ajudas de custo e abono para transporte; 

 Estimativas orçamentais de despesas com pessoal; 

 Seguros de Autarcas e Trabalhadores; 

 Acidentes de trabalho e doenças profissionais; 

 Contratos de Emprego Inserção com o IEFP, I.P.; 

 Notificação individual da avaliação no âmbito do SIADAP; 

 Colaboração na implementação/aplicação do SIADAP. 

 

EXPEDIENTE GERAL: 

 Reconciliações bancárias, nos termos das disposições do POCAl, 

em colaboração com a Divisão Financeira; 

 Emissão de 257 licenças para queimas; 

 Receção, encaminhamento, liquidação e emissão das respetivas 

guias de recebimento de 236 pedidos de ligação de água e de ligação 

de esgotos; 

 Impressão e emissão de listagens de consumos de água; 

 Impressão e envio de avisos/postais para transferências bancárias; 

 Mudanças e restabelecimentos de contadores de água; 

 Renovação de cartões de feirantes; 

 Conferência e emissão de guias de receita do Estabelecimento 

Termal; 

 Emissão de guias de receita do Mercado Municipal (Lojas e Bancas); 
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 Rendas de imóveis (habitação e quiosque); 

 Publicidade; 

 Renovação de Licenças de Feirante; 

 Cemitério Municipal; 

 Inspeção e reinspeção de elevadores; 

 Serviço de almoço e prolongamento de horário; 

 Requisição e emissão de passes escolares para os alunos dos 

diversos ciclos de ensino básico e do secundário; 

 Emissão de 7.401 guias de recebimento, de diversas receitas 

municipais; 

 Táxis; 

 Máquinas de diversão; 

 Divertimentos na via pública; 

 Cartas de caçador; 

 Vistorias às viaturas de vendedores ambulantes; 

 Guias/Bancos dos Leitores-Cobradores; 

 Averbamentos diversos. 

 

OUTRAS ATIVIDADES: 

 SIADAP – O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública (SIADAP), aprovado pela Lei n.º 

66-B/2007, 28 de outubro, foi adaptado aos serviços da administração 

autárquica, através do Decreto – Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 

setembro. 
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 Decorrente destes diplomas foi aprovado o Regulamento do 

Funcionamento do Conselho de Coordenação de Avaliação (CCA).  A 

partir daí, foram tomadas diversas decisões e levadas a efeitos diversas 

reuniões.  

 Embora a aplicação do SIADAP se revista de alguma complexidade, 

tal não obstou a que o processo tivesse o seu desenvolvimento normal. 

 E, tanto assim foi, que a  ex-Inspeção Geral da Administração Local, 

na sua ação inspetiva ordinária ao município, que se iniciou em 

13.06.2011 e terminou em 22.07.2011, e que, entre outras, incidiu nesta 

matéria, detetou, apenas, pequenas e pontuais anomalias. 
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2.4 INFORMÁTICA 

 

 

No âmbito do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA) o 

Município de Castro Daire, reformulou a sua infraestrutura informática, tanto a 

nível de Hardware como Software. Adquiriu um datacenter, servidores e 

licenciamento Microsoft, para uma solução de virtualização, englobando os 

vários serviços disponibilizados.  

Adquiriu ainda o Sistema de Informação Geográfico (SIG) e o Portal Mynet e 

MyUrb para a criação de um Balcão Único de atendimento presencial e virtual.  

Também se está a modernizar a central de comunicações do Município a fim 

de se poder prestar um melhor serviço a todos os Munícipes. 

Com todas estas novas ferramentas e serviços o Município vai prestar maior 

qualidade de vida ao Munícipes a um menor custo, numa lógica de proximidade 

e facilidade face às exigências dos mesmos. 

No âmbito da Sociedade do Conhecimento também foram adquiridos 20 

quadros interativos para modernizar e apoiar as novas tecnologias para uma 

aprendizagem criativa dos alunos nas salas de aula das escolas EB1 do 

concelho. Com a aquisição destes quadros interativos os alunos passaram a 

usufruir de melhores ferramentas de preparação, atualização e transmissão de 

informação e conhecimentos. Assim o acesso aos meios multimédia fica mais 

facilitado, ficheiros de imagem, vídeo, e áudio, acesso a internet, tudo 

disponível através de um simples e pratico clique para toda a turma ver. 
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2.5 Divisão de Obras Municipais e Ambiente 

 

Em 2011 a Divisão de Obras Municipais e Ambiente colocou a concurso os 

seguintes procedimentos: 

 

 Elaboração Do Projeto De Requalificação E Ampliação Do Balneário 

Termal Das Termas Do Carvalhal 

 Reconstrução De Muro No Ameal - Cabril - Construção E 

Reconstrução De Muros - 03.331.2003/192 

 Conduta Em Pereiró - Ampliação E Reparação Da Rede De Água – 

02.244.2003/80 

 Requalificação Do Acesso À Costa - Acesso À Estação Elevatória De 

Águas Residuais – 03.331.2005/109 

 Requalificação Do Coreto – Infraestruturas De Apoio Ao Turismo – 

03.342.2003/362 

 Plinto De José Clemente Da Costa – Requalificação Da Antiga En2 – 

03.331.2003/233 

 Requalificação Do Parque Infantil Do Jardim Municipal 

 Requalificação Do Solar Dos Mendonças - 01.111.2009/5 

 Pavimentação Da Rua Das Eiras - Soutelo - Freg. Mões - 

03.331.2003/288 

 Movimento De Terras - Abertura E Pavimentação Da Ligação Faifa - 

Mós - 03.331.2004/61 - Freg. Ester/Parada De Ester 

 Prolongamento Do Ramal De Descarga De Esgoto Da Etar Ii Da 

Pereira - Freg. Pinheiro - 02.243.2003/39 

 Alargamento E Pavimentação Da Rua Dos Cavaleiros – Moura Morta 

– 03.331.2033/311 

 Aquisição De Mistura Betuminosa A Quente 

 Projeto Para Execução Da Requalificação Da Av. 25 De abril 

 Projeto Para Execução Da Requalificação Da Av. Francisco Sá 

Carneiro 

 Projeto Para Execução Das Piscinas Descobertas De Castro Daire 
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 Muro Em Courinha - Construção E Reconstrução De Muros - 

03.331.2003/192 

 Reconstrução De Muro No Mosteiro De Cima - Construção E 

Reconstrução De Muros - 03.331.2003/192 

 Rede De Esgotos Na Freguesia De Mesio E Vale Abrigoso- 2003/55 

- Alargamento Da Rua Srª. Da Lapa - Trabalhos Complementares 

 Abertura E Pavimentação Da Ligação Faifa - Mós - 03.331.2004/61 - 

Freg. Ester/Parada De Ester 

 Requalificação Da Estrada De Ligação De Sobrado A Sobreda -  

03.331.2008/41 - Freg. Cabril/Parada 

 Reparação De Estradas E Caminhos Municipais - 2003/194 - Baltar 

E Folgosa 

 Pavimentação Da R. Do Tojal, R. Do Aido E R. Da Pereira - Freg. 

Ribolhos - 03.331.2010/70 

 Reposição Do Abastecimento De Água Ao Centro De Coura - 

Ampliação E Reparação Da Rede De Água - 02.244.2003/80 

 Pavimentação Da Rua Das Eiras (Alargamento Da Plataforma)- 

Soutelo - Freg. Mões - 03.331.2003/288 

 

Durante o ano de 2011 a Divisão de Obras Municipais procedeu à fiscalização 

das seguintes empreitadas: 

 

 Sistema De Recolha E Tratamento De Esgotos A Cujó, S. Joaninho 

E Granja - 02.243.2003/47 

 Retificação Da Estrada Do Alto Da Portela  - Malhada - 1ª Fase (Do 

Rio Paiva À Malhada) - 03.331.2003/294 

 Retificação Da Estrada Do Alto Da Portela- Malhada - 2ª Fase (Do 

Alto Da Portela À Ponte Sobre O Rio Paiva)-03.331.2003/294 

 Retificação Da Estrada Do Alto Da Portela – Malhada – 1ª Fase (Do 

Rio Paiva À Malhada) – Redes De Águas E Esgotos  

 Parque Termal– Requalificação Urbana Da Envolvente Termal Das 

Termas Do Carvalhal – 03.342.2009/82  
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 Retificação E Beneficiação Da E.M. Mões - À E.N.2 - Troço Entre 

Moita E Rio De Mel - 331.2003/307  

 Requalificação Da Antiga En2 Dentro Da Área Urbana De Castro 

Daire – R. Dr. Pio Figueiredo + R. Padre Américo – 03.331.2003/233  

 Obras De Requalificação Da Escola Eb1 De Castro Daire  

 Reposição De Pavimento Na Rua Da Moirela - Ampliação E 

Reparação Da Rede De Águas E Esgotos - Lamas - 2003/80 + 2003/39  

 Mini Rotunda Em Codeçais (Mões) - Retificação Da Estrada Do Alto 

Da Portela - Malhada - 1ª Fase - 03.331.2003/294  

 Rede De Esgotos Na Freguesia De Mesio E Vale Abrigoso- 2003/55 

- Alargamento E Pavimentação Da Rua Srª. Da Lapa  

 Construção Do Parque Urbano De Castro Daire  

 Pavimentação Da Ligação De Vila Meã À E.M. - (Vila Meã/Casais Do 

Monte) - 2005/77  

 Reparação De Estradas E Caminhos Municipais - 2003/194 - 

Pavimentação Da R. Da Vinha Em Nogueirinha - Moledo 

 Ligação Da Carvalhosa À Cruz Do Rossão - Freg. Ermida - 

03.331.2005/43 

 Abertura E Pavimentação Da Ligação Faifa - Mós - 03.331.2004/61 - 

Freg. Ester/Parada De Ester 

 Requalificação Da Av. Maria Alcina E Da Ex En2 - 03.331.2008/81 

 Requalificação Da Estrada Granja – Mões – 03.331.2010/53 

 Projeto E Acompanhamento Das Obras Por Administração Direta 

 

Assegurou-se a tramitação dos processos das obras comparticipadas, 

nomeadamente dos pedidos de pagamento e as reprogramações físicas e 

financeiras, nomeadamente as abrangidas pelo Memorando de Entendimento 

que passaram de uma taxa de comparticipação de 80% para 85%. 

Por administração direta os Serviços Operativos da Divisão de Obras 

Municipais e Ambiente procederam aos seguintes trabalhos: 
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Limpeza de valetas e bermas, reparação de estradas e caminhos municipais, 

manutenção das redes de águas, esgotos e águas pluviais, ampliação e novas 

ligações de águas e esgotos, construção e reparação de muros de suporte, 

manutenção de edifícios, obras de conservação nos edifícios municipais e 

reparação de escolas, bem como assegurar os transportes escolares, na parte 

aplicável, e o serviço de refeições aos alunos. 

Assegurou-se a coordenação da segurança e higiene das obras municipais, 

bem como a implementação dos serviços de medicina no trabalho. 

 

AMBIENTE 

 

 Inscrição do Agrupamento de Escolas de Castro Daire no programa 

Ecoescolas, que incentiva a comunidade escolar a ter comportamentos 

ambientalmente corretos. 

 Realização de campanhas de sensibilização ambiental na EB2,3 de 

Castro Daire, EBI de Mões e Escola Secundária direcionadas à 

problemática dos Resíduos, tendo como temas centrais a reciclagem de 

materiais e a compostagem caseira. 

 Dinamização da campanha de recolha de medicamentos fora de uso 

em parceria com a Equipa do Ecoescolas. 

 Participação nas Férias divertidas, com o tema: “O nosso Ecocentro”. 

 Comemoração do Dia Mundial do Ambiente na povoação de S. 

Joaninho. 

 Dinamização do Trilho dos Carvalhos, PR3, em parceria com as 

bibliotecas escolares. 

 Realização de uma visita de estudo ao Centro de Interpretação 

Geológica de Canelas. 

 Apoio ao Projeto “Ecótono – Gestão de habitats ripícolas para a 

conservação de invertebrados ameaçados”. 

 Apoio ao projeto “Higro”- Ações de conservação para habitats 

prioritários localizados na Serra do Montemuro. 
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 Organização das XII Jornadas sobre Conservação da Natureza e 

Educação Ambiental/Educação para a Sustentabilidade. 

 Realização dos panfletos dos 6 Percursos Pedestres de Castro 

Daire. 

 Colocação de novos contentores de recolha indiferenciada e 

alteração dos circuitos de recolha de resíduos em todo o concelho. 

 Alteração da localização de contentores na via pública e lavagem de 

contentores. 

 Recolha de cartão nas áreas comerciais de Castro Daire e Mões, 

com posterior colocação no Ecocentro, bem como a recolha porta-à-

porta de monos urbanos. 

 Pesquisa de informação e posterior envio para clientes sobre o 

pagamento da tarifa de RSU. 

 Colocação de novos Ecopontos nas Freguesias de Castro Daire, 

Mões, Gosende, Ester e Moledo. 

 Procedeu-se à gestão de veículos em fim de vida em Castro Daire. 

 Realização da formação “Aplicação de produtos fitofarmacêuticos” 

nos serviços de Limpeza Urbana, Jardinagem e Cemitérios. 

 Elaboração do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) 

para consumo humano e realizadas análises em todas as zonas de 

abastecimento, bem como os relatórios por trimestre e por Zona de 

Abastecimento e posterior envio dos resultados analíticos à Autoridade 

de Saúde e Juntas de Freguesia. 

 Limpeza de depósitos de água. 

 Realização do cadastro do património de infraestruturas urbanas de 

água do Município. 

 Procedeu-se à colocação de placas informativas “Água Controlada” 

nos fontenários das povoações com origem de água única. 

 Realização do Controlo analítico em todas as Estações de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s) do município. 

 Realização de obras de melhoria na ETAR de Castro Daire. 

 Envio de informação a beneficiários para a realização dos contratos 

de ligação à rede de drenagem de águas residuais. 

 Desratização do armazém, mercado municipal e escolas primárias. 
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 Realizaram-se vistorias às pedreiras sitas na Cela, juntamente com 

os serviços do Ministério da Economia – Centro e CCDR-C. 

 

 

SAÚDE E DEFESA SANITÁRIA 

 

                SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL 

 No âmbito da execução das medidas de profilaxia médico-sanitária 

foram vacinados e identificados electrónicamente os canídeos 

presentes nas concentrações determinadas pelo edital da campanha 

antirrábica 2011; 

 Captura de cães vadios e envio para o canil de Lamego; 

 Vistoria dos locais licenciados para centro de hospedagem e para 

fins comerciais de animais de companhia; 

 Elaboração de pareceres sobre a instalação de aviários. 

 

 Saúde pública e da higiene e segurança alimentar: 

  Vistoria, em conjunto com o agrupamento ACES Dão Lafões II de 

estabelecimentos comerciais. 

 Auxilio técnico e participação na legalização de estabelecimentos 

mencionados anteriormente que se encontravam em situação irregular.  

 Vistorias a veículos (isotérmicos, de transporte de animais, de pão, 

de peixe, de carne, de frutas e legumes); 

 Vistoria, em conjunto com o agrupamento ACES Dão Lafões II de 

modo a verificar algumas queixas existentes, nomeadamente queixas 

de insalubridade;  

 Acompanhamento a pedido da ASAE em algumas vistorias 

efetuadas neste  concelho onde ouve suspeita de insalubridade 

alimentar. 

 Inspeção aos vendedores de comidas e bebidas e veículos de 

transporte de aves nas feiras que se realizaram em Castro Daire; 

 Inspeção ao pescado da praça; 
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3- Outras: 

Na sequência do protocolo estabelecido entre a Autarquia e a Cooperativa 

Agrícola de Castro Daire foram executadas as seguintes ações: 

   Elaboração de um projeto sanitário anual; 

   Rastreio sanguíneo para despiste de brucelose, leucose, 

intradermotuberculinização e epidemiovigilância à tuberculose a todos 

os bovinos do concelho; 

   Rastreio sanguíneo a todos os ovinos e caprinos do concelho; 

   Vacinação para a doença da língua azul de todos os ovinos do 

concelho; 

   Apoio técnico aos agricultores do concelho. 

Legalização de dois concursos de bovinos de raça arouquesa (Parada de Ester 

e Cabril). 
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2.6 Divisão de Planeamento e Urbanismo e Ordenamento do 

Território 

 

Quantificação das Atividades Desenvolvidas pela Divisão de 

Planeamento, Urbanismo e Ordenamento do Território – Ano 2011 

 

Sendo esta Divisão uma das divisões da Câmara Municipal de Castro Daire, 

cujo funcionamento é mais visível ao nível dos munícipes, quer pela quantidade 

diversificada de processos, quer pela influência direta nos problemas de quem 

é obrigado a recorrer a estes serviços, nomeadamente ao nível das 

comunicações previas, licenciamento e autorizações de utilização de 

operações urbanísticas, licenciamento comercial, industrial, certidões de vária 

natureza, vistorias e muitas outras tarefas que são executadas por esta, abaixo 

se descrevem e quantificam as atividades desta: 

 

 Informações ao abrigo do Decreto-Lei 64/2003 (Copropriedade)– 31 

 Informações para definição e atribuição de topónimo e numeração 

de polícia (incluindo ofícios) – 72 

 Informação para definição dos processos de destaques - 12 

 Informações e Pareceres (não incluindo informações de processos 

de obras) – 132 

 Emissão de autorização de utilização – 88 

 Processo de libertação de caução de obras – 88 

 Processo de Ruínas – 11  

 Levantamento da localização de terrenos com GPS para informação 

de viabilidade de construção. 

 Atendimento de munícipes para informação da viabilidade de 

construção através do SIG Municipal. 

 Elaboração e fornecimento de cartografia para os diversos serviços 

e divisões da Câmara Municipal. 
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 Fornecimento ao público de extratos cartográficos (Plantas de 

Localização, Plantas 1/25000, Cartografia do PDM, Ortofotomapas, 

etc) para fins diversos. 

 Análise inicial de todos os processos de operações urbanísticas, 

bem como a análise inicial dos documentos subsequentes entregues e 

processamento das respetivos pareceres/informações 

 Gestão do Sistema de Informação Geográfica (S.I.G.) do Município 

e manutenção e atualização da cartografia Municipal. 

 Colaboração com as diversas divisões e serviços do Município na 

análise e resolução de situações concretas relacionadas com a 

aplicação dos Instrumentos de Gestão Territorial e Cartografia/SIG, 

designadamente com a Divisão de Obras Municipais e Ambiente, 

Gabinete Jurídico e Contencioso e Gabinete Técnico Florestal. 

 

 Atualização da Base Cartográfica do Município de Castro Daire, no 

âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. 

 Vistorias referentes ao Programa Municipal de Apoio à Melhoria 

Habitacional – 11 

 Participação em 21 concursos públicos 

 Vistoriais a parques de jogos e recreio - 10 

 Autos de Medição na Requalificação do Parque Industrial da 

Ouvida2 

 

 Estudos/Projetos 

 Coordenação, acompanhamento e validação dos trabalhos de 

Elaboração do Plano de Urbanização da Vila de Castro Daire 

 Coordenação, acompanhamento e validação dos trabalhos de 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Castro Daire 

 Realização da 2.º Reunião Plenária da Comissão de 

Acompanhamento do Plano Diretor Municipal de Castro Daire, na sede 

da C.C.D.R.-Centro, tendo a Divisão efetuado todos os trabalhos 
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inerente à coordenação e preparação da mesma com a C.C.D.R.-

Centro e a equipa do plano. 

 Inicio da implementação do Sistema de Informação Geográfica na 

Câmara Municipal, no âmbito do projeto de modernização 

administrativa. 

 Criação e disponibilização da plataforma eletrónica para 

disponibilização e consulta de forma desmaterializada dos documentos 

relativos à revisão do Plano Diretor Municipal. 

 

Acompanhamento dos processos de revisão dos Plano Diretores 

Municipais (no âmbito do  previsto no artigo 75.ºe 75.ºA do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na  sua atual redação) 

 Arouca   

 Cinfães 

 Lamego 

 Moimenta da Beira 

 Resende 

 Tarouca 

 Vila Nova de Paiva 

 

 

 Estudo e Projeto do Albergue em Ribolhos (candidatura). 

 Orçamento para a requalificação do coreto do Parque de 

Merendas da Termas 

 Projeto de arquitetura do Solar dos Mendonça. 

 Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 

 Projeto do Parque Infantil do Jardim Municipal 

 

 

SECÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO À D.P.U.O.T. 

 

 Processos de licenciamento de obras de Edificação – 93 

 Emissão de licenças de obras – 82  
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 Prorrogação de alvarás de licença – 25   

 Aditamentos – 8  

 Prorrogações de alvará – 25   

 Admissão de comunicação prévia – 5 

 Alteração de autorização de utilização – 9 

 Registo de atividade industrial – 2  

 Licenciamento de postos abastecimento/armazenamento de  

Combustíveis – 4 

 Certidões – 80 

 Comunicação de realização de obras (isentas) – 294  

 Programa de Apoio à Melhoria Habitacional – 11 

 Pedidos de autorização para passagem de tubos subterrâneos – 15 

 Processo de licenciamento do ruído – 83 

 Emissão de alvarás do Ruído – 83 

 Processos de propriedade horizontal, autos de vistoria e certidão 15 

 Processos de ocupação de via publica – 16 

 Demolição de obras – 4 

 Processamento de autos de vistoria de propriedade horizontal – 15 

 Total de guias de pagamento emitido – 1141 

 Entrada de requerimentos internos dos Serviços - 2480 

 Arquivamento dos Processos 

 Buscas no Arquivo 

 Fornecimento de Plantas de localização e fotocópias simples e/ou 

autenticadas 

 Fornecimento de cópia de plantas para efeitos de IMI ou 

Empréstimos 

 Envio mensal ao Serviço Local de Finanças do Concelho de Castro 

Daire de: 

  - Relação dos projetos assinados pelos Engºs 

  - Relação dos alvarás de licença de obras emitidas 

  - Relação dos alvarás de licença/autorizações utilização emitidas 

 Serviço enviado ao Instituto Nacional de Estatística 
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 Explosivos – Renovação de cédulas e requisição de explosivos 

 Anexação a alvará sanitários e licença/autorização de utilização de 

declaração prévia.  

 Atendimento do público que se dirige á Secção e encaminhamento 

quando o assunto a tratar é com a DOM, GAP e/ou Sr. Presidente da 

Câmara. 

 Preenchimento de formulários 

 Introdução de dados no Sistema de Processamento de Obras – 

SPO de todos os processos relativos a: Obras, certidões, destaques, 

ocupação da via pública, Apoio à melhoria habitacional, licença 

especial do ruído, pedido de copropriedade, autorização de utilização, 

alojamento local, licenciamento de postos de combustíveis, 

comunicação de execução de obras, tubos subterrâneos e registo de 

atividade industrial, respetivas anexações, movimentação e pesquisas. 

 Os elementos da secção participarem em algumas ações de 

formação, no âmbito das tarefas que desempenham. 
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2.7 Divisão de Desenvolvimento Social, Cultural e Humano 

 

2.7.1- AÇÃO SOCIAL 

 Atendimento e encaminhamento de situações de Ação Social; 

 Análise de processos de isenção de tarifa de RSU’s e posterior 

informação dos mesmos; 

 Integração do estagiário Pepal da área de nutrição; Organização de 

Plano de Estágio e calendarização das atividades; 

 Orientação do estágio curricular da área de serviço social; 

 Participação numa ação de informação acerca do cancro, na Escola 

Secundária de Castro Daire. 

 

Rendimento Social de Inserção (RSI) e Equipa Local de Intervenção (ELI) 

 

 Participação nas reuniões semanais e acompanhamento de acordos 

de inserção no âmbito da Habitação, do Rendimento Social de Inserção; 

 Visitas domiciliárias conjuntamente com o Serviço Local da 

Segurança Social de Castro Daire, no âmbito de situações de cariz 

social; 

 Participação nas reuniões mensais da Equipa Local de Intervenção. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

 Realização de reuniões da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, modalidade restrita e modalidade alargada; 

 Abertura de novos processos no âmbito da CPCJ; 

 Aplicação de Medidas de Promoção e Proteção; 

 Celebração de Acordos de Promoção e Proteção; 
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 Visitas domiciliárias e acompanhamento de famílias no âmbito da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

 Informatização de Processos; 

 Presença em audiências e conferências nos Serviços do Ministério 

Público e no Tribunal Judicial de Castro Daire; 

 Responder em tempo útil às solicitações dos Serviços do Ministério 

Público e à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens; 

 Colaboração com instituições de acolhimento de menores; 

 Colaboração com a Policia Judiciária, Segurança Social, PSP, GNR; 

 Realização de 7 Ações de informação e sensibilização – “Sinais e 

Sintomas da Crianças Vítimas de Maus-Tratos”, junto de 140 

Assistentes Operacionais (auxiliares de ação educativa) do 

Agrupamento de Escolas de Castro Daire e da Câmara Municipal de 

Castro Daire.  

 

 

Programa de Apoio à Melhoria Habitacional 

 

 Atendimento a munícipes no âmbito do Programa de Apoio à 

Melhoria Habitacional e respetivas visitas domiciliárias; 

 Elaboração de relatórios sociais no âmbito do Programa Municipal de 

Apoio à  

 Melhoria Habitacional. 

 

Programa de Conforto Habitacional para Idosos (PCHI) 

No âmbito do PCHI, em 04 de julho foi estabelecido protocolo, com o Instituto 

de Segurança Social, sendo este programa desenvolvido em estreita 

cooperação e articulação entre aquele organismo e a Autarquia. Neste sentido, 
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no decurso do segundo semestre de 2011 foram despoletados alguns 

procedimentos: 

 Articulação com as IPSS para um levantamento de necessidades 

junto dos utentes de apoio domiciliário; 

 Análise técnica das necessidades e realização de visitas 

domiciliárias, conjuntamente com a técnica do serviço local de 

segurança social. 

 

Rede Social 

Durante o ano 2011, continuámos a integrar o Grupo Operativo da Plataforma 

Supraconcelhia de Dão Lafões, composta por 4 concelhos da respetiva 

plataforma, a saber: Carregal do Sal, Castro Daire, S. Pedro do Sul e Viseu, 

tendo reuniões periódicas, agendadas pelo Centro Distrital de Segurança 

Social de Viseu. Participámos igualmente nas reuniões da Plataforma 

Supraconcelhia de Dão Lafões, de acordo com o agendado pelo CDSS de 

Viseu, entidade que coordena a referida Plataforma. 

 

 

Gabinete de Apoio ao Emigrante 

 Atendimento e encaminhamento de situações no âmbito do 

Gabinete de Apoio ao Emigrante. Durante 2011 foram efetuados 31 

atendimentos e abertos 8 novos processos. Este Gabinete está em 

permanente contacto com a Direção Geral de Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas no Porto. 

 

 Registo dos atendimentos efetuados, diretamente no portal dos 

Gabinetes de Apoio ao Emigrante.  

 

Formação Profissional 
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 Articulação com a Comunidade Intermunicipal da Região Dão 

Lafões, no II projeto de formação supramunicipal (POPH - Medida 3.4 – 

Qualificação dos Profissionais da Administração Pública): Divulgação de 

ações de formação pelos colaboradores do município; inscrições de 

formandos nas ações de formação; preenchimento e envio de mapas de 

encargos salariais dos formandos afetos ao projeto, bem como diversa 

documentação necessária para constar no  processo individual do 

formando. 

 

Banco Local de Voluntariado 

 Receção de inscrições de voluntários no Banco Local de 

Voluntariado; 

 

Atendimento de Cidadãos da União Europeia 

 Durante o ano 2011, foi efetuado atendimento a cidadãos da União 

Europeia, tendo sido renovado, por um período de três anos um 

certificado de residência (cidadã norueguesa). 

 

Cartão Jovem Municipal 

 O cartão Jovem Municipal, destina-se aos jovens concelhios entre os 

13 e os 30 anos de idade, permitindo-lhes usufruir de vantagens em 

alguns serviços municipais e entidade aderentes, conforme consta no 

Guia Informativo entregue com o cartão. Neste âmbito, em 2011 foram 

efetuadas 39 novas inscrições para o Cartão Jovem Municipal e 11 

pedidos de renovação do mesmo. 

 

Programa Viver Mais 

Cartão concelhio do Idoso 
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O cartão concelhio do Idoso é utilizável nos serviços da Câmara Municipal, 

bem como em todos os estabelecimentos comerciais que estabeleceram 

protocolo com a autarquia e que constam no guia informativo entregue a cada 

idoso. Mediante a categoria atribuída (Viver +; Viver++; Viver +++), em função 

dos rendimentos apresentados, assim as percentagens de desconto a usufruir 

com este cartão. Durante o ano 2011 foram efetuadas 55 novas inscrições, 

análise de processos e entrega dos respetivos cartões/comprovativos. Foram 

ainda renovados 121 cartões, pois têm a validade de dois anos. 

 

Dia Viver Mais. 

Realizou-se no dia 02 de julho, o convívio anual para as pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos. Esta iniciativa consistiu numa visita ao santuário de 

N.ª Senhora da Penha, em Guimarães, seguido de almoço convívio nos 

espaços verdes e parques de merendas do santuário. Esta ação contou com a 

participação de mais de 1500 idosos oriundos das diversas freguesias do 

concelho. 
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2.7.2 -SAÙDE 

 Dinamização da Unidade Móvel de Saúde (UMS). 

 Realização de aconselhamento alimentar aos utentes da Termas do 

Carvalhal. 

 Redação de  artigos para a Revista Municipal. 

 Aconselhamento alimentar na Unidade Móvel de Saúde de 17 de 

junho a 8 de agosto a acerca de 600 utilizadores da UMS. 

 

2.7.3 - EDUCAÇÃO 

 Atribuição de subsídios de funcionamento às Escolas do 1º CEB e 

Jardins de Infância; 

 Análise e confirmação da faturação referente à educação (refeições 

escolares; transportes escolares, fruta escolar, gás e outras despesas) 

 Substituição das assistentes operacionais ao serviço da educação 

que asseguram serviço de almoço, prolongamento de horário e 

vigilância em transporte escolar; 

 Substituição dos professores das Atividades de Enriquecimento 

Curricular; 

 Organização dos transportes dos alunos do 1º CEB para as Provas 

de aferição realizadas nos dias 6 e 11 de maio; 

 Atualização da informação do site do Município referente à 

Educação; 

 Elaboração da estimativa orçamental para 2012 referente à 

educação 

 

 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares 

aos Alunos do 1º CEB 

 Elaboração do 1º Relatório do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB – 

Ministério da Educação; 
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 Elaboração do 2º Relatório do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB – 

Ministério da Educação; 

 Elaboração do 3º Relatório do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB – 

Ministério da Educação; 

 Elaboração da candidatura ao Programa de Generalização do 

Fornecimento de refeições Escolares aos Alunos do 1º CEB para o ano 

letivo 2011/2012; 

 Elaboração de um diagnóstico do funcionamento do serviço de 

almoço através da realização de 18 visitas aos refeitórios escolares e 

respetiva intervenção; 

 Realização da ação de formação “Refeições Escolares – da teoria à 

prática” para 46 assistentes operacionais que asseguram serviço de 

almoço; 

 Apetrechamento dos 25 refeitórios escolares com equipamento e 

material de limpeza; 

 Participação no concurso para adjudicação das refeições escolares 

para o letivo 2011/2012, nomeadamente na elaboração do caderno do 

caderno de encargos (parte técnica); 

 Supervisão contínua das unidades de confeção da EUREST e 

Restaurante “O Pastor”; 

 Verificação do cumprimento dos requisitos do caderno de encargos 

das refeições escolares; 

 Monitorização do serviço de refeições escolares (marcação e 

comunicação diárias do número de refeições a servir, confirmação do 

número de refeições servidas) 

 

 

Componente de Apoio à família (Serviço de Almoço e Prolongamento 

de horário) – Pré-Escolar 
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 Levantamento das necessidades de material de desgaste e didático 

para as 15 salas de Prolongamento de Horário e posterior 

apetrechamento; 

 Organização e criação do Serviço de almoço e Prolongamento de 

horário no Jardim de Infância de Cujó; 

 Organização e criação do Prolongamento de horário no Jardim de 

Infância de Reriz; 

 Organização e criação do Prolongamento de horário no Jardim de 

Infância de Savariz; 

 Organização e criação do Prolongamento de horário no Jardim de 

Infância de Ribolhos; 

 Participação nas reuniões de avaliação da Componente de Apoio à 

Família (serviço de almoço e prolongamento de horário) nos Jardins de 

Infância; 

 Organização do prolongamento de horário para a interrupção letiva 

da Páscoa 

 

Transportes Escolares 

 

 Elaboração da rede de Transportes Escolares para o ano letivo 

2011/2012: 

 Organização dos boletins de inscrição; 

 Contabilização do n.º de alunos por localidade e escola a frequentar; 

 Elaboração dos circuitos 

 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

 Acompanhamento do Programa das Atividades de Enriquecimento 

Curricular; 
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 Participação na elaboração do relatório pedagógico e financeiro para 

apuramento da 3ª tranche do financiamento do Programa das 

Atividades de Enriquecimento Curricular relativo ao ano letivo 

2010/2011; 

 Elaboração da candidatura ao Programa das Atividades de 

Enriquecimento Curricular Ministério da Educação, para o ano letivo 

2011/2012; 

 

Regime de Fruta Escolar 

 

 Elaboração do 1º Pedido de Ajuda ao Instituto de Financiamento de 

Agricultura e Pescas no âmbito do Programa Regime de Fruta Escolar; 

 Elaboração do 2º Pedido de Ajuda ao Instituto de Financiamento de 

Agricultura e Pescas no âmbito do Programa Regime de Fruta Escolar; 

 Elaboração do 3º Pedido de Ajuda ao Instituto de Financiamento de 

agricultura e pescas no âmbito do Programa Regime de Fruta Escolar; 

 Apresentação de uma candidatura ao Regime de Fruta Escolar, do 

Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas para o ano letivo 

2011/2012; 

 Participação no concurso de adjudicação do fornecimento de fruta 

escolar, nomeadamente na elaboração do caderno de encargos; 

 Monitorização do programa  

 

 

Ação Social Escolar 

 

 Receção das inscrições para o Serviço de Almoço e Prolongamento 

de Horário para o ano letivo 2011/2012 (Educação Pré-escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico); 
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 Organização e elaboração dos mapas dos Serviços de Almoço e 

Prolongamento de Horário para os alunos inscritos no Ensino Pré-

Escolar e 1º Ciclo; 

 Análise de candidaturas a Auxílios Económicos (Livros e material 

escolar); 

 Receção e análise das candidaturas para atribuição de Bolsas de 

Estudo ao Ensino Superior, no ano letivo 2011/2012. 

 

 

Dia da Criança 

 

No dia 1 de junho, o Jardim Municipal transformou-se num enorme parque de 

diversões para as cerca de 1100 crianças das Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardins de Infância do Município que participaram nas comemorações 

do Dia Mundial da Criança. 
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A manhã começou com a receção aos participantes e a distribuição de um 

brinde às crianças e professores que foi enchendo de cor e alegria este espaço 

dedicado aos mais novos.  

Seguiu-se a diversão nos insufláveis, onde não faltaram as atividades mais 

radicais como o touro mecânico e a parede de escalada. Simultaneamente, os 

palhaços deram largas à imaginação com as esculturas de balões e as pinturas 

faciais. 

A manhã terminou com a realização de uma mega largada de balões associada 

às comemorações do Dia Mundial da Criança e ao 20º aniversário da 

ADRIMAG.  

O almoço que foi servido nos diversos restaurantes da Vila de Castro Daire a 

todos os participantes. 

Durante a tarde decorreu o espetáculo musical da Gala Infantil, no qual 

participam várias crianças previamente selecionadas das Escolas do 1º CEB 

que animaram os presentes. 

 

Festa de Natal 

Realização da Festa de Natal para as crianças do 1.º CEB e jardins de Infância 

do concelho de Castro Daire, no dia 16 de dezembro. A Festa de Natal contou 

com um espetáculo muito animado, de música, magia e malabarismo, reunindo 

a comunidade educativa no espaço do pavilhão gimnodesportivo da EB 2,3 de 

Castro Daire. 
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Férias Divertidas 

Este projeto teve como finalidade proporcionar um conjunto de atividades de 

ocupação de tempos livres a crianças com idades compreendidas entre os 6 e 

os 10 anos, englobando áreas como a fotografia, o património histórico e 

cultural, o ambiente, o desporto, a higiene e segurança, a proteção civil, as 

tradições, o livro e a leitura. 
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Manutenção e Reparação dos Edifícios Escolares 

 Colocação de chão e pintura das instalações do jardim de Infância 

de Mões; 

 Remodelação/adaptação de espaço para instalação de duas salas 

do J.I. De Castro Daire 

 Construção de uma sala para instalação do Prolongamento de 

Horário do J.I. De Carvalhas; 

 Reparações/manutenções em diversas em várias escolas e Jardins 

de Infância do Concelho. 

 

 

 

2.7.5- TURISMO 

O Setor de Turismo do Município de Castro Daire tem-se preocupado em 

desenvolver ações profícuos em prol da promoção e divulgação turística do 

concelho. 

O presente relatório tem como objetivo dar a conhecer o conjunto de atividades 

levadas a cabo na área do Turismo no ano de 2011. 

 

I - Atendimento ao público 

 

II- Visitas Guiadas e Informação Turística 

 Organização, acolhimento e acompanhamento de visitas guiadas ao concelho: 

18 de janeiro – Visita  aos Munumentos da Vila de Castro Daire, solicitada 

pelo Agrupamento de Escolas de Castro Daire à Turma de Turismo Ambiental 

e Rural (20 alunos e um professor). 
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23 de fevereiro – Visita ao Artesanato do Mezio, Ervital, Jardim Municipal e 

Centro Histórico, solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Castro Daire no 

âmbito do Programa de intercâmbio “Comenius Meeting 2011”, cerca de 45 

alunos e 6 professores. 

 

15 de março – dinamização do PR3 – Trilho dos Carvalhos integrado na VI 

Semana Florestal, com a participação de 17 pessoas da turma de Turismo 

Ambiental e Rural da Escola Secundária. 

 

 

22 de março – Visita às Casas de Turismo Rural do concelho 

O Agrupamento de Escolas de Castro Daire organizou uma visita, no dia 22 de 

março,  às Unidades de Turismo em Espaço Rural do concelho solicitando o 

acompanhamento da Técnica de Turismo da Câmara para uma melhor 

perceção das características e importância destas unidades. Os alunos que 

efetuaram esta visita frequentam o Curso Profissional de Turismo Rural e 

Ambiental. 

As Casas visitadas foram as seguintes: 
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- Quinta da Rabaçosa (Mões) 

 

- Casa Carolina (Vila Seca) 

 

- Casa Campo das Bizarras (Fareja) 

 

Os alunos, desta forma, ficaram a conhecer as Casas existentes neste 

concelho e o seu funcionamento e demonstraram uma grande satisfação nesta 

visita. 
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26 de março – Dinamização do PR3 – Trilho dos Carvalhos a cerca de 25 

professores, atividade integrada no “Festa do Livro e da Leitura”. 

A 5ª Edição da Festa do Livro e da Leitura decorreu entre os dias 19 a 23 de 

abril e pretendeu ser, no seguimento das edições anteriores, um encontro de 

ilustradores e escritores que envolveu todas as escolas do 1º ciclo do concelho 

de Castro Daire, na Biblioteca Municipal de Castro Daire, na Biblioteca Escolar 

da Escola EB 2,3 de Castro Daire e na Biblioteca Escolar de Mões. 

Com esta iniciativa, promove-se a escrita, a leitura, missão das Bibliotecas 

Públicas Municipais e Escolares. De forma a encerrar esta semana, foi  

solicitado ao setor do Turismo da Câmara Municipal a dinamização do PR4 

Trilho dos Carvalhos de forma a dedicarem a Leitura de livros sobre o 

ambiente. Ao longo do percurso decorreram várias visitas, nomeadamenta à 

Aldeia Turística do Codeçal, Turfeiras, Capuchinhas e Teatro Regional da 

Serra de Montemuro. 

5 de maio - Organização de uma visita à Igreja da Ermida ao grupo “Beira 

Gardening Friends” composto por 38 pessoas,  de vários concelhos 

nomeadamente de Oliveira do Hospital, Arganil, Tábua, Seia, Carregal do Sal, 

entre outros. Colaboração do Prof. Abílio de Carvalho para a realização desta 

visita. 

 

 

 

12 de maio – Acompanhamento numa visita à aldeia de Picão com a Turma de 

Turismo da Escola Secundária. 
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Visitas guiadas ao Museu a grupos do INATEL a 17 de maio, 31 de maio 

 

 

 

15 de setembro – Acompanhar um grupo de Professores e auxiliares da Escola 

Profissional de Aveiro, cerca de 90 pessoas, às Capuchinhas de Campo 

Benfeito, à aldeia de Campo Benfeito, Calvário, Igreja Matriz de Castro Daire 

com passagem no Forno da Serra. 

 

III - Colaboração na organização das XII Jornadas Conservação da 

Natureza e Educação Ambiental/Educação para a Sustentabilidade, que se 

realizaram nos dias 7 e 8 de maio. 

 

IV - Manutenção dos Percursos Pedestres 

Para que os Percursos Pedestres estejam aptos a serem utilizados procedeu-

se à remarcação dos mesmos. 

 

V - Organização/Realização do evento maio Pedestre  

 

Com o objetivo de divulgar o património natural, cultural, arquitetónico e 

paisagístico do concelho, promoveu-se o maio Pedestre.  

Calendarização: 
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- 08 – PR4 – Trilho dos Lameiros, Moura Morta, cerca de 30 participantes 

(visita ao moinho e Ervital, prova de chá) 

 

 

 

- 14 – PR6 – Trilho dos Moinhos, Eiriz – Parada de Ester (percurso 

interpretativo aos moinhos , cerca de 40 participantes) 

 

- 21 – PR1 – Trilho do Varosa, Almofala, (percurso interpretativo sobre fauna e 

flora, prova da bola tradicional de almofala, cerca de 38 participantes) 
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- 28 – PR2 – Percurso das Minas, Cabril (prova das sopas secas e vitela 

arouquesa, cerca de 20 participantes) 

 

Os Percursos visam proporcionar a prática de uma atividade salutar como é o 

pedestrianismo incentivando o Turismo de Natureza e os meios rurais 

promovendo o património paisagístico, natural e cultural do concelho através 

de uma estratégia assente no princípio do desenvolvimento sustentável. São 

fundamentais para desenvolver as potencialidades turísticas bem como a 

promoção dos produtos endógenos do concelho.  

A iniciativa do maio Pedestre conta com um balanço positivo, feito não só pela 

organização mas também pelos participantes que manifestaram o seu agrado e 

uma vontade de repetir a experiência. 

VI - 7 abril – Sessão de Apresentação e Assinatura de Protocolo do 

Caminho Português Interior de Santiago entre os vários Municípios envolvidos 

no projeto em Vila Pouca de Aguiar. 

 

Este protocolo tem como objetivo definir os princípios orientadores de 

cooperação a estabelecer entre os municípios atravessados pelo Caminho 

Português Interior de Santiago.  

 



 

Relatório de Gestão 2011 

84 Município de Castro Daire 

Compromissos dos municípios 
 

1. Proceder ao levantamento e reconhecimento do percurso, com base em 

documentação bibliográfica; 

2. Elencar pontos de interesse para o turismo e infraestruturas de 

alojamento e restauração existentes nas imediações do caminho; 

3. Elencar escolas e edifícios que, ao longo do caminho, sejam passíveis 

de reconversão em albergues, para alojamento de peregrinos; 

4. Proceder à limpeza e marcação do caminho. 

 

VII – Projeto Caminho Português Interior de Santiago 

 

Os Caminhos de Santiago são trilhos percorridos pelos peregrinos que afluem 

a Santiago de Compostela, desde o Séc. IX, tendo recuperado, recentemente, 

grande protagonismo, constituindo um itinerário espiritual e cultural de primeira 

ordem. 

O Caminho tornou-se muito popular nos últimos anos devido a vários fatores: 

as autoridades espanholas e as juntas locais trabalham para atrair peregrinos, 

publicitando o Caminho e melhorando as infraestruturas para os receber, já que 

são estes “turistas” que mantêm vivas muitas das aldeias ao longo da rota. 

Outra das razões prende-se com o surgimento de cada vez mais associações 

que promovem peregrinações em grupo. Existe também uma mudança de 

mentalidade que promove a ligação com a natureza e publicita este tipo de 

rotas. 

Existem vários Caminhos que percorrem toda a Europa e que desembocam em 

Santiago de Compostela. Em Portugal, existem pelo menos 2 troços principais, 

bem identificados na literatura: um pelo litoral, que entra em Espanha por Tui; e 

outro, interior, que entra em Espanha por Feces de Abaixo, e desemboca no 

Caminho da Prata.  

O Caminho Português de Interior atravessaria o território dos Concelhos de 

Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila 

Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves, sendo que neste último concelho o trilho 

atravessaria a fronteira. De facto, a partir desse ponto, em território espanhol, o 
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percurso já se encontra assinalado com painéis e marcações, conduzindo o 

peregrino até Santiago. 

O principal objetivo visa projetar o Caminho Português Interior como uma via 

de peregrinação a Santiago de Compostela, fomentando o desenvolvimento 

económico, social e ambiental das regiões atravessadas, bem como de toda a 

região. 

Objetiva-se, também, contribuir para o desenvolvimento de um produto 

estratégico, em termos turísticos, que permita complementar a oferta da região, 

simultaneamente nas vertentes Turismo Religioso, Turismo de Natureza e 

Touring Cultural e Paisagístico. 

O território do Projeto de Marcação e Dinamização do Caminho Português 

Interior de Santiago a ser implementado no Interior de Portugal abrange 205 

quilómetros (entre Viseu e Chaves) que integram a área geográfica dos 

Distritos de Viseu e Vila Real. Os concelhos que fazem parte desta rede que 

está a ser desenvolvida são os Municípios de Viseu, Castro Daire, Lamego, 

Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e 

Chaves.  

O concelho de Castro Daire terá cerca de 40 quilómetros de caminho 

repartidos por cinco freguesias, estando ainda previsto um albergue situado em 

Ribolhos. 

Esta iniciativa inédita no território nacional surge sustentada pelas autarquias 

que vão conjugar esforços ao disponibilizar recursos próprios nas respetivas 

áreas de intervenção, e que vão desde as infraestruturas aos recursos 

humanos necessários para a dinamização deste projeto de turismo religioso e 

de lazer. Os recursos próprios das autarquias e as sinergias com projetos 

locais em curso levam a que novos investimentos sejam ínfimos. No caso do 

nosso concelho fez-se uma candidatura ao PRODER que foi aprovada. 

A par da marcação e dinamização no caminho, é de realçar a reconversão de 

edifícios públicos que estão a definhar, nomeadamente antigas escolas, casas 

florestais e apeadeiros, em futuros albergues de peregrinos que vão revitalizar 

as aldeias atravessadas.  
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Com a implementação da rede são esperadas milhares de pessoas que 

caminhem em segurança ao longo do percurso e, além de aproveitar a marca 

internacional Caminhos de Santiago, o projeto – como o caminho – tem duplo 

sentido que leva à utilização da via na Peregrinação a Fátima.  

Ambas as situações vão reforçar as potencialidades transfronteiriças e de 

desenvolvimento social que advirão da implementação deste caminho no 

Interior de Portugal e que surge como uma vontade intraconcelhia de resiliência 

à desertificação e aos pacotes turísticos já massificados.  

A Inauguração oficial do Caminho esta prevista para o mês de abril, ocorrendo 

a sessão de apresentação em Viseu, seguindo-se a realização do Percurso 

desde Viseu até Verin, por diversas Jornadas. 

 

VIII - Realização de Palestras no Hotel Montemuro solicitado pelo INATEL no 

âmbito do Programa "SAÚDE E TERMALISMO SÉNIOR - 2010 / 2011 " - 

"Apresentação da Região". Datas: 14 de abril; 28 de maio; 12 de maio; 26 de 

maio; 13 de outubro e 3 de novembro. 

 

IX - Magazine “Montemuro, Arada e Gralheira – Montanhas Mágicas” – 

ADRIMAG –  

 

Este Magazine resulta de um desejo formulado pela ADRIMAG em criar um 

instrumento de informação, promoção e divulgação das Serras de Montemuro, 

Arada e Gralheira, que fosse ao encontro dos interesses de um público 

alargado, quer interno quer externo à região: turistas e visitantes, 

investigadores, empresas hoteleiras e da área da restauração, empresas de 

animação turística e organização de eventos, entre outros. 

O Magazine aborda temas relacionados com quatro grandes áreas: Turismo; 

Ambiente; Cultura e Projetos. 

Tem uma periodicidade trimestral e a sua distribuição coincide com o início de 

cada estação do ano. 
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As sete Câmaras Municipais associadas da ADRIMAG assumem um papel 

fundamental na concretização este projeto, quer através do apoio financeiro 

quer através do apoio à edição.  

 

X - Análise de documentação para a qualificação dos produtos regionais 

 

Num mercado onde a competitividade é cada vez maior torna-se necessário de 

encontrar maneiras de aportar mais valias aos produtos e de os tornar 

diferenciadores no mercado. Assim, a competitividade tem de se basear em 

critérios de qualidade mais exigentes.  

Os consumidores estão cada vez mais exigentes com a qualidade e a origem 

dos alimentos exigindo uma alimentação livre de riscos e que contribua para a 

sua saúde. 

Desta forma, o Município de Castro Daire tem como um dos grandes objetivos 

certificar dois produtos regionais, broa de milho e bolo podre, como forma de os 

valorizar. 

 

XI- Preparação da atividade a realizar no dia 25 de julho 

- Sessão de sensibilização local do Caminho Português Interior de 

Santiago realizada no dia 25 de julho – locais visitados: Vila Meã, Moledo, 

Mões, Vila Franca, Ribolhos, Castro Daire e Mezio. 

Englobado no projeto de revitalização do Caminho Interior Português de 

Santiago a Câmara Municipal de Castro Daire assinalou o dia de Santiago com 

uma campanha de divulgação do projeto de dinamização do Caminho de 

Santiago no Concelho. 

Visitando as freguesias do Concelho por onde passa a rota dos peregrinos, 

esta ação de promoção visou percorrer alguns dos trilhos do Caminho de 

Santiago e ao mesmo tempo informar as populações locais do que consta o 

projeto, bem como deixar cartazes e desdobráveis com a informação e a rota 

dos Caminhos no Concelho de Castro Daire. 

XII - Comemoração do Dia Mundial do Turismo  
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O PR1 Trilho dos Moinhos foi a atividade escolhida pela  Câmara Municipal de 

Castro Daire para assinalar o Dia Mundial do Turismo, no dia 27 de setembro.  

Esta iniciativa insere-se num leque muito variado de atividades que se 

realizaram por todo centro de  Portugal, promovidas pelo Turismo do Centro, 

que procedeu à divulgação das mesmas. 

O concelho de Castro Daire é um concelho previlegiado pela natureza, estando 

bem patente em todos os percursos pedestres que este Município 

desenvolveu, conciliando a natureza, a ruralidade, as tradições e a cultura. 

 Grupo de participantes: Turma da área de Turismo Ambiental e Rural da 

Escola Secundária de Castro Daire, com o total de 15 alunos e 1 professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portoenorte.pt/client/skins/geral.asp?page=20
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Concelhos abrangidos pelo CRER: 

 

 

 

 

 

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

empreendedores criem e desenvolvam um negócio de forma sustentável,  

 Quer através de acompanhamento à elaboração de um plano de 

negócios,  

 Quer através do teste e experimentação de ideias de negócio 
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O CRER destina-se a potenciais criadores de empresas, que tenham a 

intenção de desenvolver uma atividade económica, permitindo aos 

empreendedores 

 Analisar a sua viabilidade, ao mesmo tempo que se  

 Apropriam de competências na área da criação e gestão de 

empresas. 

 

Objetivos: 

Fomentar o empreendedorismo 

 Promover e incentivar a cultura empreendedora a nível local 

 Dinamizar a criação de novas empresas 

 Reinserir pessoas na vida ativa 

Proporcionar recursos e aquisição de competências 

 Apoiar na procura de financiamento para a criação de negócios 

 Facultar competências na área de gestão e contabilidade da empresa 

 Efetuar um acompanhamento na elaboração de um plano de 

negócios 

 Testar e experimentar ideias de negócio 

 Testar um projeto de criação de empresas, em contexto real 

 Proporcionar um enquadramento jurídico e comercial a 

empreendedores 

 Prestar um acompanhamento contínuo, individual e personalizado ao 

teste de uma ideia de negócio, num período limitado de tempo. 

 Facultar meios necessários para averiguar a pertinência e a 

viabilidade económica de um projeto de empresa  

 

 Esta metodologia, desenvolvida pela Parceria de Desenvolvimento 

do projeto CRER pretende ser uma metodologia integrada de apoio 

ao empreendedor com três vertentes distintas: 

 Uma vertente de informação e sensibilização para o 

empreendedorismo e criação de empresas 
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 Uma vertente para maturação e finalização de um projeto de 

criação de empresas – Plano de Negócios, consubstanciada no apoio 

à preparação e elaboração de um plano de negócios. Formação-ação 

individual e personalizada de 9 sessões, de duas horas cada, 

perfazendo um total de 18 horas. 

 Uma vertente para teste e experimentação de ideias de negócio, 

concretizada no apoio ao teste de uma ideia de negócio, sem que o 

empreendedor tenha necessidade de constituir uma empresa. 

Duração máxima de 9 meses. 

 

 

 

 

Durante o ano de 2011 foram algumas as pessoas que entraram em contacto 

com o CRER, quer pessoalmente quer telefonicamente, para obterem 

informações relativamente à elaboração do Plano de Negócios. 
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O CRER também apoiou e colaborou com a ADRIMAG na divulgação e 

esclarecimentos relativamente ao programa PRODER do novo Quadro 

Comunitário. 

O CRER recebeu uma distinção da Comissão Europeia que veio dar 

mais visibilidade e reconhecer a importância deste projeto a nível nacional e 

europeu, um ano após ter recebido uma menção honrosa nos European 

Enterprise Awards 2010, na categoria “Iniciativa Empresarial responsável e 

inclusiva”. 

Parque de Campismo 

O Parque de Campismo das Termas do Carvalhal abriu as suas portas em 

maio de 2011 e encerrou no início de novembro. Pela sua localização, o 

Parque de Campismo é uma mais valia no apoio ao alojamento na área das 

Termas, permitindo aos visitantes que não conheçam a estância termal ficarem 

a conhecê-la e até mesmo experimentar os serviços. 

Receita 

Relativamente à receita de 2011 o Parque de Campismo faturou 4.232,08€, um 

aumento de 7,8% face ao ano anterior. Tendo sido o mês de agosto o que 

melhor faturação apresentou. 

 

Mapa Resumo Faturação Parque de Campismo 2011 

      

  Meses Faturação   

  Maio 229,85€   

  Junho 821,01€   

  Julho 421,75€   

  Agosto 1.488,67€   

  Setembro 811,74€   

  Outubro 450,76€   

  Total 4.232,08€   
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Número de Clientes 

O Parque de Campismo das Termas do Carvalhal verificou em 2011 um 

aumento de clientes de 9,6% face ao ano de 2010. O mês que verificou maior 

fluxo de clientes foi o mês de agosto. 

 

Nº de Clientes do Parque de Campismo 2011 

      

  Meses Nº de Clientes   

  Maio 22   

  Junho 28   

  Julho 36   

  Agosto 81   

  Setembro 39   

  Outubro 40   

  Novembro 1   

  Total 247   
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 2.7.5 -DESPORTO 

Considerando o desporto uma atividade social de extrema importância na 

melhoria da qualidade de vida do cidadão e um fator de valorização humana e 

social, tem sido preocupação deste executivo dinamizar um processo de 

desenvolvimento desportivo coerente, integrado e sustentado, afirmando-se 

pela sua transversalidade. 

 

 

 

 

 

 

Beneficiando das excelentes infraestruturas que temos ao nível das Piscinas 

Municipais, a missão desta estrutura organizacional, é contribuir para a 

melhoria de qualidade de vida da população, para isso apresentamos ao longo 

do ano um leque de oferta de variados serviços para toda as idades de acordo 

com as modalidades e horários a seguir apresentados; 
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Piscinas Municipais 

È através da escola de natação, que se têm conseguido criar hábitos de 

natação nos Munícipes, principalmente nas camadas mais jovens e aumentar o 

número de utentes, mesmo na difícil conjuntura económica que atravessamos. 

Escola Municipal de Natação – atividades regulares desenvolvidas: 

 Natação Bebes 

 Natação Crianças 

 Natação Jovens 

 Natação Adultos 

 Hidroginástica / Hidroterapia. 

 

Outras modalidades fora da escola de natação: 

 Natação Livre. 

 Aluguer de Espaço 

 Natação para as Escolas do 1º e 2º Ciclo com Necessidades 

Especiais 

 Desporto Escolar 

UTENTES 

         

         

 ESCOLA DE NATAÇÃO 

   2011    

 REGISTO DO Nº DE INSCRITOS  POR ATIVIDADE 

MÊS HIDROG N/ADULTOS N/BEBES N/CRIANÇAS N/JOVENS U/LIVRE L/TRANSITO TOTAL 

JANEIRO 25 39 7 94 119 91 0  375 

FEVEREIRO 28 39 7 100 118 70 2  364 

MARÇO 29 42 8 99 124 99 0 401 

ABRIL 22 43 8 98 110 100 0 385 

MAIO 32 37 9 93 108 112 0 391  

JUNHO 34 38 9 92 105 121 0 399 

JULHO 16 13 5 39 47 121 0 241 

AGOSTO                 

SETEMBRO 7 6 6 39 48 58 0 164 

OUTUBRIO 26 24 12 66 106 61 0 295 

NOVEMBRO  29 30 10 75 113 65 0 322 

DEZEMBRO 19 19 5 63 105 71 0 281 
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RECEITA 

Durante o ano 2011, as Piscinas Municipais registaram uma faturação de  

43.218,76€. De acordo com os registos internos, as modalidades que 

apresentaram maior faturação foram a natação jovem (12.114,01€) e a natação 

crianças (10.490,85€). 

Mapa de faturação da Escola de Natação: Discriminado por mês e 

atividades 

                    

               

Item Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

Venda de Cartões 180,00 € 122,50 € 240,00 € 96,00 € 144,00 € 132,00 € 12,00 € 132,00 € 276,00 € 156,00 € 120,00 € 1.610,50 € 

Joias/Inscrições de 

Classes 200,00 € 50,00 € 90,00 € 40,00 € 30,00 € 50,00 € 50,00 € 

1.012,00 

€ 990,00 € 300,00 € 130,00 € 2.942,00 € 

HIDROGINASTICA   

(HIDROG) 183,90 € 289,30 € 174,90 € 168,30 € 259,42 € 269,56 € 163,67 € 28,00 € 204,90 € 207,55 € 196,00 € 2.145,50 € 

NATACAO ( Livre 

transito)   60,00 €                   60,00 € 

NATACAO ADULTO   

(NATA) 628,12 € 586,25 € 569,25 € 505,50 € 549,82 € 465,15 € 214,51 € 52,04 € 305,71 € 353,20 € 242,95 € 4.472,50 € 

NATACAO BEBES   

(NATB) 63,00 € 77,00 € 84,00 € 70,00 € 74,40 € 82,80 € 56,32 € 39,00 € 151,44 € 150,00 € 77,20 € 925,16 € 

NATACAO 

CRIANCAS   (NATC 1.207,05 € 1.179,90 € 

1.186,57 

€ 

1.151,40 

€ 

1.266,78 

€ 

1.021,77 

€ 436,36 € 379,91 € 867,93 € 1.000,90 € 792,28 € 10.490,85 € 

NATACAO JOVEM   

(NATJ) 1.330,90 € 1.276,80 € 

1.422,80 

€ 

1.215,85 

€ 

1.412,70 

€ 

1.100,25 

€ 470,72 € 339,66 € 1.049,83 € 1.311,62 € 

1.182,88 

€ 12.114,01 € 

NAT 

HIDROGINASTICA   

(NHG) 313,50 € 312,40 € 288,75 € 326,15 € 257,33 € 286,98 € 183,13 € 88,45 € 295,05 € 363,33 € 314,44 € 3.029,51 € 

Utilização Livre 290,10 € 246,40 € 414,40 € 161,40 € 182,00 € 226,58 € 154,25 € 69,72 € 213,00 € 195,90 € 211,50 € 2.365,25 € 

Reserva de Espaços 188,12 € 188,12 € 188,12 € 188,12 € 0,00 € 376,24 € 188,12 € 0,00 € 0,00 € 148,08 € 358,16 € 1.823,08 € 

Venda de Materiais 119,50 € 130,50 € 156,00 € 363,00 € 102,50 € 100,50 € 126,00 € 43,50 € 54,50 € 27,50 € 75,00 € 1.298,50 € 

Outros Débitos 29,20 € 4,00 € 16,00 € 6,20 € 5,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,50 € 3,75 € 0,00 € 66,40 € 

Outros Créditos -92,00 € -2,50 € -10,00 € -10,00 € -10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -124,50 € 

TOTAL 4.641,39 € 4.520,67 € 4.820,79 € 4.281,92 € 4.274,70 € 4.111,83 € 2.055,08 € 2.184,28 € 4.409,86 € 4.217,83 € 3.700,41 € 43.218,76 € 
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Verificamos, assim, que as classes com maior frequência continuam a ser a 

natação crianças e jovens. O mês de março continua a ter a frequência mais 

alta, a partir de abril começa a  notar-se uma redução, já constatamos que em 

período de férias escolares, também se regista pausa  nas restantes 

atividades, nomeadamente da natação, sendo notório no período da Pascoa, 

Natal e verão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desporto Escolar: 

As Piscinas municipais foram utilizadas semanalmente, pelo Agrupamento de 

Escolas de Castro Daire, durante o ano de 2011, com os alunos do desporto 

escolar para a pratica de natação e para outras atividades  aquáticas 

direcionadas para alunos com necessidades especiais. 

 

Aluguer de Espaços: 

FATURAÇÃO ANUAL  DE 2011

4.217,83 €

4.641,39 €

4.520,67 €

4.820,79 €

4.281,92 €

4.274,70 €
4.111,83 €

2.055,08 €

2.184,28 €

4.409,86 €

3.700,41 € Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro



 

Relatório de Gestão 2011 

98 Município de Castro Daire 

Durante o ano de 2011 alugámos à Stª. Casa da Misericórdia, dois módulos 

semanais no tanque de aprendizagem, que permitiu o primeiro contato com o 

meio aquático a uma média de 50 crianças, entre os 3 e os 5 anos. 

Os Jovens e Adultos com deficiência integrados no Centro de Atividades 

Ocupacionais (CAO), da Stª Casa da Misericórdia de Castro Daire, durante o 

ano de 2011, gozaram de uma vinda semanal à piscina para praticarem  

natação  e outras atividades  aquáticas, apoiados pelos técnicos do Município. 

 

Circuito Municipal de Escolas de Natação: 

Circuito Municipal de Escolas de Natação foi um projeto criado com o objetivo 

de incentivar os jovens à prática da Natação no distrito de Viseu, através da 

realização de concentrações nas várias Piscinas Municipais aderentes ao 

projeto. 

Este ano a nossa Escola de Natação participou em todos os torneios, sempre 

com o número máximo de Atletas permitido, tendo vindo a melhorar o seu 

posicionamento no renque das escolas participantes. 

 

Calendarização do Circuito Municipal: 

 

Data Local da Prova 

16 janeiro Sátão 

12 

fevereiro 

Forlaife-Viseu 

12 março S.João da 

Pesqueira 

9 abril Vouzela 

7 maio Penalva do Castelo 

2 julho Carregal do Sal 
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Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha: 

Este projeto foi criado com o objetivo de possibilitar a participação de atletas 

mais novos e de outros que não participarão no circuito municipal de natação. 

Em 2011, a Escola Municipal de Natação de Castro Daire, participou, nos 

meses de janeiro a maio, de acordo com a seguinte calendarização: 

 

Calendarização: 

   Data Local da Prova 

20 janeiro 

 

Armamar 

 

26 março 

 

Moimenta da Beira 

14 maio Sernancelhe 
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Jogos sem Fronteiras Municipais: 

Com o objetivo de incentivar os castrenses à prática da natação e atividades 

aquática, promover o associativismo na vertente social e reduzir 

significativamente custos, realizou-se a II.ª Edição dos Jogos Sem Fronteiras 

Municipais, com regras cumpridas e objetivos largamente superados. Os jogos 

foram estruturados e elaborados atendendo aos recursos disponíveis do 

Município, sempre no espaço aquático das magníficas instalações das Piscinas 

Municipais, com uma grande adesão e envolvimento das Associações, sem 

esperar qualquer retorno. Em 2011 contamos com a participação de 17 

equipas, durante quatro noites de excessiva animação, onde todos estiveram 

ao rubro, tanto participantes como publico. 
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Festa “Aqua Natal VI I“ 

Atividade criada com o objetivo de reforçar os afetos e o conceito de partilha 

entre a ”família da Escola de Natação”, reforçando o espírito natalício aliado à 

prática desportiva. Valores fundamentais que são cultivados ao longo de todo o 

ano, mas nesta época fazemos questão de os fortalecer, através da festa 

aquática e um lanche partilhado, entre atletas, familiares e amigos, registando-

se um aumento do número de participantes. 

 

VIII JOGOS DESPORTIVOS 

 Com o objetivo de implementar políticas de dinamização da prática 

desportiva através do associativismo, este ano realizou-se a VIII edição dos 

jogos desportivos, uma das maiores atividades desportivas do Município, teve 

inicio a 17 de abril e terminou a 19 de junho. De acordo com o calendário de 

provas, contou com a participação de 40 Associações e 1100 atletas, 

distribuídas por mais de 19 modalidades. Atendendo à constante preocupação 

com a formação em valores sociais e culturais, foram criadas novas 

modalidades onde, de uma forma transversal, todos puderam participar e 

interagir, desde o neto ao avô. Como exemplo tivemos a inclusão de alguns 

jogos tradicionais da região (o cântaro, o pião, a cavilha e o prego), onde foi 

notória a elevada participação conjugada com um clima de festa e euforia. 
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CALENDÁRIO DE PROVAS 
 
 

DATAS DOS JOGOS 

DATAS HORA COMPETIÇÃO LOCAL 

17 de Abril – Domingo 16.00 Cerimónia de Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Castro Daire 

14.00 Ténis de Mesa Pavilhão da E.B. 2,3 de Castro Daire 

30 de Abril – Sábado 
14.00 Andebol Pavilhão da Escola Secundária de Castro Daire 

1 de Maio – Domingo 9.00 Atletismo – Cross  Grande Prémio da Granja – Cross de São Brás 

9.30 Voleibol – Esc. A e J  Pavilhão da Escola Secundária de Castro Daire 

7 de Maio – Sábado 
15.00 Voleibol – Esc. V e S Pavilhão da Escola Secundária de Castro Daire 

14 de Maio – Sábado 14.00 Basquetebol 3x3 Complexo Desportivo de Castro Daire 

9.00 BTT Termas do Carvalhal 

15 de Maio – Domingo  
15.00 

Jogos Tradicionais – Esc. V e S 

Pião, Cavilha, Cântaro e Prego 
Feira das Vacas 

21 de Maio – Sábado 15.00 Natação  Piscinas Municipais de Castro Daire 

15.00 Jogo da Malha  Campo de Jogos de Picão 

22 de Maio – Domingo  
15.00 Jogo da Malha Campo de Jogos de Vila Boa 

9.00 
28 de Maio – Sábado 

14.00 

TRIBOL – Futebol, Voleibol e 

Andebol de Praia – Escalão S e V 
Praia Fluvial de Folgosa 

9.00 Atletismo – KM Castrense Complexo Desportivo de Castro Daire 

9.00 Jogos Tradicionais – Esc. C,B,A,J,V,S Complexo Desportivo de Castro Daire 29 de Maio – Domingo  

15.00 Orientação / Pedy-paper Jardim do Calvário 

14.00 Futsal – Esc. B e C Pavilhão E.B. 2,3 e Secundária de Castro Daire 

4 de Junho – Sábado 
20.00 Dança Bairro do Castelo 

8.30 Pesca Desportiva Praia Fluvial de Folgosa 

10 de Junho – Sexta 
9.00 Atletismo – Estafeta Partida – Jardim Municipal 

14.00 
Futsal – Esc. A Masculino  /  B A 

e J Feminino 
Pavilhão E.B. 2,3 e Secundária de Castro Daire 

11 de Junho – Sábado 

14.00 Futebol de 7 – Esc. A e J Masc. Complexo Desportivo de Castro Daire 

12 de Junho – Domingo 14.00 
TRIBOL – Futebol, Voleibol e 

Andebol de Praia – Escalão S e V 
Praia Fluvial de Folgosa 

18 de Junho – Sábado 9.00 Futsal – Esc. J Pavilhão Secundária de Castro Daire 

15.00 Jogo da Malha – Final  Feira das Vacas 

19 de Junho – Domingo 
17.30 Cerimónia de Encerramento Complexo Desportivo de Castro Daire 
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UP AND DOWN BTT – 3ª ETAPA – CASTRO  DAIRE 

 

Pelo segundo ano consecutivo o Município de Castro Daire, organizou mais 

uma das etapas do “UpanDown de BTT, quadro competitivo oficializado pela 

INATEL e que agrupa, de maio a outubro de cada ano, das melhores e mais 

concorridas competições do BTT. Esta atividade visa o aproveitamento das 

potencialidades do Concelho para a prática da modalidade. A prova contou 

com aproximadamente 310 bttistas, divididos pela Maratona (75 Km) e meia 

Maratona (40Km). Em jeito de balanço final, a prova foi um êxito. Descrita pelos 

próprios participantes como das melhores e mais bem organizadas de todo o 

campeonato, pois, apesar da “ dureza “ do percurso, este era compensado com 

paisagens extraordinárias, que maravilhavam os atletas e todos aqueles que os 

acompanhavam. 
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II.ª Edição da Taça Municipal de Futebol  

Decorreu durante os fins de semana do mês de julho a II edição da Taça 

Municipal de Futebol, que levou a emoção e a paixão do Futebol a algumas 

localidades do nosso Concelho. 

A Competição contou com a participação de sete Associações e decorreu num 

clima de festa e entusiasmo, onde se enaltece o espírito de competitividade e a 

qualidade do futebol praticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexo Desportivo 

O complexo desportivo de Castro Daire é uma infraestrutura desportiva 

apetrechada com relvado sintético, pista de atletismo, balneários e várias salas 

de apoio. 

Infraestrutura de apoio aos Clubes federados do nosso Concelho, também se 

trata de um espaço “verde” que acolhe múltiplas e variadas atividades 

promovidas pelas diversas associações deste Município. Este serviço traduz-se 

numa ocupação semanal de cerca de 770 atletas, como podemos verificar na 

seguinte tabela. 
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Ocupação semanal de utilização do Complexo Desportivo Municipal: 

 

DIA HORA ATLETAS POR 

CLUBE 

PRÁTICA 

DESPORTIVA 

Nº TOTAL DE 

ATLETAS 

 

2ª FEIRA 

17h-20h O Crasto (95) Treino de Futebol  

135 20h-22h Veteranos Castrenses 

(20) 

Treino de Futebol 

20h-22h G.D. Parada (20) Treino de Futebol 

3ª FEIRA 17h-20h O Crasto (84) Treino de Futebol 128 

20h-22h A. D.Castro Daire (24) Treino de Futebol 

4ª FEIRA 17h-20h O Crasto (108) Treino de Futebol 128 

20h-22h G.D.Parada (20) Treino de Futebol 

 

5ª FEIRA 

17h-20h O Crasto (120) Treino de Futebol  

164 20h-22h A.D.Castro Daire (24) Treino de Futebol 

20h-22h A.C.D.R.Lamelas (20) Treino de Futebol 

 

6ª FEIRA 

17h-20h O Crasto (75) Treino de Futebol  

119 20h-22h A.D.Castro Daire (24) Treino de Futebol 

20h-22h A.C.D.R.Lamelas (20) Treino de Futebol 

 

SÁBADO 

10h-13h O Crasto (24) Jogo Futebol  

62 15h-17h O Crasto (18) * Jogo Futebol 

15h-17h Veteranos Castrenses 

(20)* 

Jogo Futebol 

DOMINGO 10h-13h O Crasto (18) Jogo Futebol 36 

 

 

15h-17h A.D.Castro Daire (18)* Jogo Futebol 

DOMINGO 

29 maio 

09h-13h Jogos Desportivos Atletismo KM 

Castrense e Jogos 

Tradicionais  

350 
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2.7.6 - Cultura 

 

Biblioteca Municipal  

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

Pública, atualmente coordenada pelo DGLB (Direção-Geral do Livro e das 

Bibliotecas). A Biblioteca Municipal de Castro Daire tem como missão, de 

acordo com o manifesto da UNESCO sobre as Bibliotecas Públicas, criar e 

fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância; 

assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa; possibilitar o 

acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do espetáculo, entre 

outras. 

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 é composta de um átrio, uma sala 

polivalente e de exposições, uma secção infantil (e juvenil) que integra um 

espaço para a Hora do Conto e anfiteatro ao ar livre, secção multimédia, 

secção periódicos, secção adultos, zonas de trabalho, de depósito e de 

manutenção. 

A secção multimédia dispõe de 6 computadores com acesso à Internet, 1 TV, 1 

vídeo/DVD, 2 impressoras, 1 scanner e um posto de trabalho reservado aos 

serviços. A secção de adultos dispõe de 3 computadores com acesso à 

Internet, 1 impressora a laser e um posto de trabalho reservado aos serviços. A 

secção de infantil dispõe de 1 impressora a laser e um posto de trabalho 

reservado aos serviços. 

Em termos de equipamento a Biblioteca Municipal de Castro Daire dispõe 

ainda de um posto de trabalho na receção, com fax e fotocopiadora. O sistema 

integrado de gestão de biblioteca nos postos de trabalho é o Bibliobase, com o 

módulo de catalogação e pesquisa, o módulo de circulação e empréstimo, 

OPAC e Publicações Periódicas. 
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A Câmara Municipal dispõe também de uma viatura (Bibliomóvel) equipada 

com livros, CD’s, cassetes de vídeo, DVD’s e software educativo, que percorre 

as Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Castro Daire. 

Leitores inscritos 

A Biblioteca Municipal de Castro Daire possuia, no final de 2011,  4128 leitores 

inscritos. 

Frequência 

Entre janeiro e dezembro de 2011 a frequência de leitores presenciais 

apresenta os valores indicados no gráfico representado em baixo: 

 

 

 

 

              

 

Empréstimo domiciliário 

 De janeiro a março 2011 – 3497 empréstimos 

 De abril a junho 2011 – 1595 empréstimos 

 De julho a setembro 2011 – 559 empréstimos 

 De outubro a dezembro 2009 – 1055 empréstimos 
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Ações desenvolvidas na Biblioteca Municipal de Castro Daire  

Projetos 

 Baús Pedagógicos (Alimentação – 2 e Descobrir a Ciência - 1) 
 

 Hora do Conto e Oficina de Expressões (Nº de participantes: 
1113) 
 

 Hora do Conto nos Jardins de Infância (Nº de participantes: 609) 
 

 “Leituras de Ida e Volta” 
 Baús Pedagógicos:   

 Sentimentos Fortes (requisitados pela EB1 Castro Daire Sala 2 
e Sala 6; J.I Moledo); 

 Animais / Natureza (requisitados por EB1 Castro Daire Sala 4, 
Sala 3 e Sala 6; J.I Castro Daire Sala 1; J.I Termas do Carvalhal; 
J.I Cujo/Almofala); 

 Histórias Bonitas para meninos traquinas (requisitados por J.I 
Termas do Carvalhal e J.I Lamelas); 

 Princesas e Bruxas (Requisitado por J.I Cujo/Almofala e J.I 
Castro Daire Sala 2; 

 Poesia (requisitado por EB1 Castro Daire Sala 6) 

 

Exposições 

 

MÊS EXPOSIÇÃO 

Janeiro “Viva a República…em Digressão” 

Fevereiro “Ilustração de Elsa Lé “ 

Fevereiro “Espelhos com Poemas de Amor” 

Fevereiro “Tributo ao Amor” 

Fevereiro “Máscaras de Carnaval” 

Março “Viva a primavera” 

Abril “Ilustração de Elisabete Ferreira e Catarina 
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Fernandes” 

Maio 

 
“Um Mundo de Insetos”  

Junho “Passeios” 

Julho “Ilustração de Bernardo Carvalho” 

Agosto “Olha para a pobreza com olhos de ver” 

Setembro “400 anos do livro antigo” 

Setembro “Retrospetiva de pintura relativa à Festa das 

Colheitas” 

Outubro “Sonhos a cores” 

Outubro/no

vembro 

“Ilustração de Fedra e Abigail” 

Dezembro “Presépios” 

 

Outras ações desenvolvidas 

Mês Atividade 

Março Organização do Desfile de Carnaval 

Abril “Chá com letras e saberes” 

Abril Semana do Livro e da Leitura 

Abril Projetos desenvolvidos com formandos da ASSOL 

 julho Projeto leitura a par  

 julho Concurso Concelhio de Leitura – ler mas no 1º ciclo 

 julho Férias divertidas 

Outubro 10º Aniversário da Biblioteca Municipal de Castro Daire 



 

Relatório de Gestão 2011 

110 Município de Castro Daire 

Outubro Monte(muro) de leituras – Encontro de Bibliotecas 

 dezembro Espaço Natal 

 

AUDITÓRIO MUNICIPAL 

 

Ações desenvolvidas no Auditório Municipal no ano de 2011: 

Dia 9 de janeiro de 2011 

 Apresentação “Gala Infantil” 

Dia 18 de janeiro de 2011 

 Documentário “Mulheres do Montemuro” 

Dia 7 de fevereiro de 2011 

 Debate “O Estado do Futebol Português” – Associação Desportiva de 

Castro Daire 

Dia 11 de março de 2011 

 II Simpósio de Educação Integrado do Concelho de Castro Daire 

“Educar para a Felicidade” - promovido pela Autarquia em parceria 

com o Agrupamento de Escolas de Castro Daire e Associação 

Empresarial de Castro Daire e Beiras. 

Dia 23 de março de 2011 

 Sarau para a comunidade integrado na “Festa do Livro e da Leitura – 

2011”  

Dia 28 de março de 2011 

 Parlamento Jovem 

Dia 29 de março de 2011 

 “Concurso Concelhio de Leitura Ler +”- Prova escrita dos alunos do 

1º ciclo do ensino básico  

Dia 3 de abril de 2011  

 Entrega de prémios aos alunos classificados  
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Dia 17 de abril 2011 

 Concerto de Solidariedade Orquestra de Sopros 

 Dia 6 de maio de 2011 

 II Simpósio Educar para a Felicidade, versando os temas da 

“Mediação de conflitos: gestão de afetos entre colegas e amigos” e 

“O problema do Bullying nas relações: escola, namoro, envolvências 

em geral”; 

Dia 14 de maio de 2011 

 “Concerto das Maias”, pela Banda Filarmónica de Mões,  

Dia 15 de maio de 2011 

 Gala Infantil  

Dia 28 de maio de 2011 

 “Remendos”, Peça de teatro, pelo grupo de Teatro Regional Serra do 

Montemuro 

 

Dia 29 de maio de 2011 

 II Edição do Enxoval do bebé 

 

Dia 2 de setembro de 2011 

 10 º Aniversário do Centro Municipal de Cultura; 

 

Dias 28 e 29 de outubro de 2011 

 “Monte(muro) de Leituras” 

 

Museu e Espaço Internet 

 

MUSEU MUNICIPAL 
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O Museu Municipal de Castro Daire constitui-se num local vivo onde existem 

memórias de uma comunidade e que, de forma interativa e lúdica, pretende ser 

de fácil acesso a todos. 

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

conquistar novos públicos contemplando duas áreas de atuação: a área 

pedagógica dirigida ao público escolar (crianças, professores e educadores); a 

área de intervenção Comunitária dirigida ao público em geral. 

N.º de Visitantes do Museu em 2011 

245
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722
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 Total de visitantes: 4.961 

 

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

indubitavelmente, maior número de visitantes registou. Fatores predominantes: 

mês de agosto e setembro há uma maior aglomeração de pessoas em Castro 

Daire (férias); Feira de Atividades Económicas e Culturais – Mostra Castro 

Daire realizada do dia 10 a 14 de agosto onde houve um alargamento de 

horário de forma a coincidir com a programação existente. 

Durante o ano 2011, registaram-se as seguintes visitas ao Museu Municipal: 

Janeiro 
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No Dia 18 - Turma de 14 alunos do SEF Curso de Turismo da Escola 

Secundaria de Castro Daire  

Abril 

Grupo do Turismo Sénior – INATEL, marcou presença no dia 19 grupo de 21 

visitantes provenientes de Viana do Castelo 

Maio  

Grupo do Turismo Sénior – INATEL, marcou presença no dia 04 grupo de 44 

visitantes provenientes de Beja e Portalegre 

Grupo do Turismo Sénior – INATEL, marcou presença no dia 17 grupo de 30 

visitantes provenientes de Aveiro. 

Grupo do Turismo Sénior – INATEL, marcou presença no dia 31 grupo de 44 

visitantes provenientes de Lisboa e Madeira 

Agosto 

Exposição integrada no âmbito da “Mostra Castro Daire “, Foi Visitado por um 

total de 1750 visitantes durante os cinco dias da realização da Mostra Castro 

Daire 

 

 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. 

  Desta forma, o Espaço Internet de Castro Daire tem proporcionado aos seus 

utilizadores um maior aproveitamento e conhecimento das TIC’s e Internet, 
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bem como, uma maior aproximação das pessoas, traduzindo-se igualmente 

num espaço de convívio. 

O Espaço Internet de Castro Daire, desde o início do ano, tem vindo, de dia 

para dia, a aumentar o seu número de Utilizadores, fruto divulgação efetuada, 

nomeadamente no Boletim Municipal e também através dos utilizadores que 

frequentam este Espaço. 

Nº Total de Utilizadores por faixas etárias: 

Idades 

<13 Anos 14-25 Anos 26-35 Anos 36-50 Anos >51 Anos TOTAL 

M F M F M F M F M F 

Janeiro 83 15 145 56 38 11 6 13 0 0 522 

Fevereiro 69 31 257 64 16 17 0 3 0 0 457 

Março 122 46 230 39 23 13 0 1 2 1 477 

Abril 223 64 149 45 31 8 1 6 5 0 532 

Maio 126 22 246 38 28 13 1 18 3 1 496 

Junho 168 28 125 98 34 8 3 12 1 0 477 

Julho 218 65 64 118 20 9 0 7 1 0 502 

Agosto 168 56 48 59 22 9 8 11 0 6 387 

Setembro 162 40 99 88 35 13 7 14 1 0 459 

Outubro 84 12 147 67 36 17 9 10 4 1 387 

Novembro 67 12 119 43 37 12 10 11 5 0 316 

Dezembro 115 23 79 64 45 12 5 9 1 0 353 
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Nº Total de Utilizadores por faixas etárias 

 

 

 

Durante o ano 2011, o Espaço Internet registou 5365 utilizadores, sendo os meses de abril (532)  janeiro 

(522), e julho (502) os de maior afluência de utilizadores. Na sua maioria, os utilizadores são estudantes, 

pertencentes às faixas etárias até 25 anos. 
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3- Finanças Municipais 

3.1 Análise Orçamental 

 

Os documentos de suporte para esta análise são o Orçamento da Receita e da 

Despesa e as Grande Opções do Plano. 

 

3.1.1 Receita 

 

O Município de Castro Daire, ao longo do exercício de 2011, recebeu 15 624 

220.52€. As Receitas Correntes representam 62.17 % do total da receita 

cobrada e as Receitas de Capital representam 37.82%. 

As outras receitas, com a exclusão do saldo da gerência do ano anterior, 

totalizaram 672.33€, as reposições não abatidas aos pagamentos 4 844.38 € 

assumindo fraca expressão na execução orçamental. 

 

Classificação Receita Cobrada  Montante % 

01 Impostos diretos 1 023 912.20€ 6.4513 % 

02 Impostos indiretos 23 211.55 0.1462 % 
04 Taxas, multas e outras penalidades 168 098.85 1.0591 % 

05 Rendimentos de propriedade 633 960.63 3.9944 % 

06 Transferências correntes 6 427 666.43 40.4984 % 
07 Venda de bens e serviços correntes 1 436 489.62 9.0508 % 

08 Outras receitas correntes 672.33 0.0042 % 

Receitas Correntes 9 714 011.61 € 61.20% 

09 Venda de bens de investimento 7 000.00 0.0441 % 

10 Transferências de capital 5 898 364.53 37.1634 % 

12 Passivos Financeiros 0 0.00 % 
15 Reposições não abatidas aos pagamentos 4 844.38 0.0305 % 

Receitas de Capital 5 910 208.91 37.24 % 

  Total 15 624 220.52 € 98.44 % 

16 Saldo da gerência anterior 247 195.51 € 1.56 % 

 Total 15 871 416.03 100.00 % 

 

 

O peso de cada uma das componentes da Receita é apresentado no seguinte 

gráfico. 
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1,5575%0,0305%
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0,0042%
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Impostos directos Impostos indirectos

Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos de propriedade

Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes

Outras receitas correntes Venda de bens de investimento

Transferências de capital Passivos Financeiros

Reposições não abatidas aos pagamentos Saldo da gerência anterior
 

Analisando a estrutura das Receitas Totais por natureza económica destacam-

se as Transferências correntes (40.4984 %), as Transferências de capital 

(37.1634%) e os Venda de bens e serviços correntes (9.0508 %). 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

 

Em 2011, em termos gerais, a Receita teve uma execução de 57.798 %.  

 

 

 

RECEITA 

2011 

Previsão Execução Grau de Execução 

Correntes 10.335.504,00 €  9.714.011,61 € 93,816% 

Capital 16.846.032,00 €  5.910.208,91 € 35,055% 

Outras 248.159,51 €  247.195,51 € 101,564% 

Total 27.429.695,51 €  15.871.416,03 € 57,798% 
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3.1.1.1 Receita Tributária  

 

Constituem receitas tributárias o produto da cobrança dos impostos municipais 

cuja receita tem direito por lei. Fazem parte das Receitas Tributárias os 

seguintes Impostos: 

 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 

 Impostos Único de Circulação (IUC); 

 Imposto Municipal sobre Transmissões onerosas de Imóveis (IMT); 

 Impostos abolidos 

 

O Imposto Municipal sobre Imóveis incide sobre o valor patrimonial tributário 

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

O Impostos único de Circulação é uma tributação automóvel e veio extinguir o 

Imposto Municipal sobre Veículos, Imposto de Circulação e o Imposto de 

Camionagem. Este imposto incide sobre os veículos registados na área 

geográfica do município variando o imposto segundo a cilindrada e antiguidade 

dos veículos.  

O Imposto Municipal sobre Transmissões onerosas de Imóveis é o imposto que 

tributa as transmissões onerosas do direito de propriedade ou de figuras 

parcelares desse direito.  

Nos impostos abolidos estão incluídos a Contribuição Autárquica, Impostos 

Municipal de SISA e o Imposto Municipal sobre Veículos.  

Em 2011, a Receita Tributária arrecadada pelo Município foi de 1 023 912.20 €. 

Esta receita continua a ser uma fonte importante de receita da autarquia. 

IMPOSTOS DIRETOS 

2011 

Previsão Execução Grau de Execução 

IMI 625.000,00€ 642.957,27€ 101,748% 

IUC 176.000,00€ 199.483,64€ 113,343% 

IMT 184.000,00€ 181.471,29€ 93,955% 

IMPOSTOS ABOLIDOS 4.600,00€ -€ 0,00% 

Impostos diretos diversos 1.000,00€ -€ 0,00% 

Total 990.600,00€ 1.023.912,20€ 102,219% 
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Evidencia-se a arrecadação de receita respeitante ao Imposto Único de 

Circulação (IUC) que excedeu as expectativas de cobrança. 

Em termos gerais, a Receita Tributária teve um aumento em relação à 

previsão. 

 

3.1.1.2 Receita Patrimonial 

 

Em 2011, a Receita Patrimonial representou 10.98 % da Receita Total 

perfazendo 1.741.205.07 €. 

Esta receita resulta da administração do património municipal, sendo este o 

conjunto de bens e direitos, capazes de produzirem rendimentos monetários ou 

gerarem utilidades económicas.  

 

RECEITA PATRIMONIAL 

2011 

Previsão Execução Grau de Execução 

05 Rendimentos de Propriedade 1.002.900,00€ 633.960,63€ 63,213% 

0601 Sociedades e quase-soc não Financeiras 803.100,00 €  732.971,14€ 91,268% 

0701 Venda de Bens 306.700,00 €  335.488,51€ 109,387% 

0703 Rendas 39.700,00 €  31.112,46€ 78,369% 

08 Outras Receitas Correntes 6.100,00 €  672,33€ 11,022% 

09  Venda de Bens Investimento 1.594.600,00 €  7.000,00€ 0,439% 

13 Outras Receitas de Capital 1.200,00 €  0,00€ 0,000% 

Total 3.754.300,00 €  1.741.205,07€  

 

 

3.1.1.3 Receita proveniente da Atividade Desenvolvida 

 

Este tipo de receita tem origem na arrecadação da receita proveniente de 

taxas, tarifas e preços cobrada no âmbito de bens e serviços prestados, 

assumindo um peso de 9.57 % nas receitas do Município, com o valor de 1 518 

149.49 €. 
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RECEITA PROVENIENTE DA 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

2011 

Previsão Execução Grau de Execução 

02 Impostos Indiretos 35.100,00€ 23.211,55€ 64,800% 

04 Taxas, multas 224.000,00€ 168.098,85€ 74,347% 

0702  Serviços 996.300,00€ 1.069.888,65€ 107,386% 

15 Reposição não abatida 964,00€ 4.844,38€ 502,529% 

16 Saldo da Gerência anterior 247.195,51€ 247.195,51€ 100,00% 

060202 Companhias de 
seguros e fundos de pensões 3.000,00€ 4.910,55€ 163,685% 

Total 1.506.559,51€ 1.518.149,49€  

 

 

3.1.1.4 Transferências Financeiras  

 

As Transferências Financeiras são umas das maiores fontes de financiamento 

do Município, representando 77.66% da receita total de 2011, comprovando 

uma grande dependência do Município face a terceiros e provêm 

principalmente da administração central.  

 

 

 

  3.1.1.5 Receitas Próprias  

 

Designam-se por Receitas Próprias todas as receitas que o Município arrecada 

através de meio próprios e sem influência de organismos externos.  

Em 2011, o Município obteve 4 023 554.54 € de receitas próprias. Esta Receita 

corresponde a 25.35 % da receita total. Apesar do Município possuir Receitas 

Próprias ainda está muito dependente dos financiamentos externos. 

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

detém a maior percentagem a nível de Receitas Próprias. 

  

2011 

Previsão Execução Grau de Execução 

06 Transferências correntes 6.738.304,00€ 6.427.666,43€ 95,39% 

10 Transferência de Capital 15.247.232,00€ 5.898.364,53€ 38,68% 

Total 21.985.536,00€ 12.326.030,96€ 56,06% 
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Receita Própria Montante 

Impostos diretos                        1.023.912,20 €  

Impostos indiretos                            23.211,55 €  

Taxas, multas e outras penalidades                          168.098,85 €  

Rendimentos de propriedade                        1.366.931,77 €  

Venda de bens e serviços                       1.436.489,62 €  

Companhia de seguros e fundos de pensões                             4.910,55 €  

TOTAL                  4.023.554,54 €  

 

Estrutura da Receita Própria

0,12% 25,45%

0,58%

4,18%

33,97%

35,70% Impostos directos
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Venda de bens e

serviços
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pensões

 

 

INDICADORES 

 

Rácios % 

Receitas Próprias/ Despesa Total 25,99% 

Receitas Próprias/ Receita Total 25,35% 

Receitas Cobradas Localmente / Receita Total 18,95% 

Fundos Municipais / Despesa Total 51,64% 

Fundos Municipais / Receita Total 50,38% 

Pessoal / Fundos Municipais Correntes 86,22% 

Aquisição de Bens e Serviços Correntes / Fundos 

Municipais Correntes 
77,28% 

Fundos Municipais de Capital /Aquisição de Bens e 

Serviço de Capital 
50,74% 
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3.1.2 Despesa 

 

O Município de Castro Daire, ao longo do exercício de 2011, pagou 15 483 

710.01€ do compromisso assumido. As despesas correntes representam 58.12 

% do total da despesa paga e as despesa de capital representam 41.88%.   

Em termos gerais, 64.66 % do compromisso assumido foram pago em 2011. 

 

 

Classificação Despesa Compromisso assumido Despesa Paga % 

01 Despesa com o Pessoal 4.304.537,84 €                         4.299.822,04 €  99,89% 

0201 Aquisição de bens 1.298.943,92 €                           942.065,74 €  72,53% 

0202 Aquisição de serviços 4.210.201,22 €                           2.911.980,45 €  69,16% 

03 Juros e encargos 67.694,42 €                             67.694,42 €  100,00% 

04 Transferências correntes 717.396,70 €                            659.616,40 €  91,95% 

06 Outras despesas correntes 118.403,53 €                             117.379,43 €  99,14% 

Despesas Correntes 10.717.177,63 € 8.998.558,48 € 83,94% 

07 Aquisição de bens de capital 11.766.495,43 €                         5.064.638,79 €  43,04% 

08 Transferências de capital 909.082,83 €                            866.410,54 €  95,31% 

10 Passivos financeiros  554.102,20 €                            554.102,20 €  100,00% 

Despesas de Capital 13.229.680,46 € 6.485.151,53 € 49,02% 

TOTAL  23.946.858,09 € 15.483.710,01 € 64,66% 

 

 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 

Em 2011, a despesa teve uma execução de 56.449 %. As despesas correntes 

tiveram uma execução de 81.063 % e a despesa de capital de 39.716 %. 

 

 

DESPESAS 

2011 

Dotação Despesa Paga Grau de Execução 

Correntes 11.100.695,51€ 8.998.558,48€ 80,91% 

Capital 16.329.000,00€ 6.485.151,53€ 39,72% 

Total 27.429.695,51€ 15.483.710,01€ 56,39% 
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3.1.2.1 Despesas de Funcionamento 

 

Consideram-se despesas de funcionamento todas as despesas correntes e 

essenciais para o funcionamento e desenvolvimento do Município. Em 2011, as 

despesas de funcionamento atingiram o valor de 8 930 864,06€. 

Em termos gerais houve uma execução de 80,95 %.  

 

Despesas de Funcionamento 

2011 

Dotação Despesa Paga Grau de Execução 

Despesas com pessoal 4.366.700,00€ 4.299.822,04€ 98,47% 

Aquisição de bens e serviços  5.764.595,51€ 3.854.046,19€ 66,86% 

Transferências correntes 772.400,00€ 659.616,40€ 85,40% 

Outras Despesas correntes 128.500,00€ 117.379,43€ 91,35% 

Total 11.032.195,51€ 8.930.864,06€ 80,95% 

 

 

INDICADORES 

Através do cálculo de Rácios conclui-se que as receitas correntes cobrem na 

totalidade as despesas de funcionamento, ficando uma margem de 8,76% para 

outro tipo de despesa e que as despesas de funcionamento representam 57,68 

% da despesa total. 

 

Rácios Valor  

Receita corrente/Despesas de Funcionamento 108,76% 

Despesas de funcionamento/Despesa total 57,68% 

 

3.1.2.2 Despesa com o Pessoal 

A  despesa com o pessoal do ano de 2011, apresentou-se da seguinte forma 

Despesas com Pessoal 

2011 

Dotação Despesa Paga Grau de Execução 

Remunerações certas e permanentes 3.483.700,00€ 3.470.306,51€ 99,615% 

Abonos Variáveis  ou eventuais 
98.200,00€ 94.241,17€ 95,969% 

Segurança Social 
784.600,00€ 735.274,36€ 93,713% 

Total 4.366.500,00€ 4.299.822,04€ 98,569% 
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INDICADORES 

 

Rácios Valor  

Despesas com pessoal / Despesa total 27,77% 

Rem.Certas e Permanentes / Despesa total 22,41% 

Pessoal / Fundos municipais correntes 86,22% 

Pessoal / Receita cobrada localmente 142,99% 

 

3.1.2.3 Despesa com Aquisição de Bens e Serviços Correntes 

 

Em termos gerais, o município gastou em aquisição de bens e serviços 

correntes 3 853 927.39 €. A aquisição de bens representou 24.44% das 

aquisições correntes e a aquisição de serviços 75.56%. No que diz respeito ao 

crescimento em ambas as rubricas houve um decréscimo. Analisando o desvio 

também houve em ambas as rubricas um decréscimo, ou seja, a dotação 

prevista foi superior a despesa paga. 

Despesas com Aquisição de Bens e 

Serviços Correntes 

2011 

Dotação Despesa Paga Grau de Execução 

Aquisição de Bens 
1.323.400,00€ 942.065,74€ 71,185% 

Aquisição de Serviços 4.440.995,51€ 2.911.861,65€ 65,568% 

Total 5.764.395,51€ 3.853.927,39€ 66,86% 

 

 

Na Aquisição de Bens destacam-se as seguintes rubricas: combustíveis e 

lubrificantes (384.582,61€), Alimentação – Refeições confecionadas 

(199.766,95 €) e matérias-primas e subsidiárias (143.782,71 €).  

Na rubrica aquisição de serviços destacam-se os encargos das instalações 

(845.040,11€), transportes (672.298,79€),e trabalhos especializados 

(562.532,10 €). 

 

INDICADORES 
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Rácios % 

Aq. Bens e Serviços Correntes / Despesa Total 24,89% 

Aq. Bens e Serviços Correntes / Fundos Municipais 

Correntes 
77,28% 

Aq. Bens e Serviços Correntes / Receita cobrada 
Localmente                                

128,15% 

 

A aquisição de Bens e Serviços correntes representam 24,89% da despesa 

total. 77,28 % dos Fundos Municipais correntes são canalizados para cobrir 

despesas com aquisição de bens e serviços correntes. Em relação à receita 

cobrada localmente, o valor desta é ultrapassado pela despesa com a 

aquisição de bens e serviços correntes. 

 

 

3.1.2.4 Serviço da Dívida 

 

O serviço da divida é constituído pelas amortizações (capital) e os juros da 

dívida, refletindo o peso que o recurso ao crédito tem para o Município no 

desenvolvimento da sua atividade. 

Em 2011, os juros da divida registaram um valor de 67.694,42 € e as 

amortizações registaram um valor de 554.102,20 €. Somando as duas 

componentes perfaz 621.796,62 € constituindo assim o Serviço da Dívida. 

 

INDICADORES 

 

Rácios % 

Serviço da dívida / Despesa total 4,02% 

Serviço da dívida / Receita total 3,92% 

Amortizações / Despesa total 3,58% 

 

O serviço da divida corresponde a 4.02 % da despesa total, representando 3.92 

% da receita total e as amortizações representam 3.58 % da despesa total. 
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3.1.2.5 Endividamento 

 

De acordo com o artigo 50º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro o Município 

envia trimestralmente à Direção geral das Autarquias Locais, pela aplicação 

SIIAL, a informação sobre o endividamento. O quadro seguinte contém os 

dados retirados do report da DGAL, referente ao período de prestação de 

contas, ano 2011, com atualização da Lei nº 60-A/2011. 

 

Limite do endividamento Valor 

Limite do endividamento Líquido (Lei nº60-A/2011, artº53 de 30 de 

novembro.) 
a) 6.139.750,00  

Incluindo montante legalmente excecionados (município) 6.395.020,00 

SM + AM + SEL 202.981,00 

Incluindo contribuição SM + AM + SEL 6.598.001,00 

Incluindo montantes legalmente excecionados b) 6.598001,00 

Capital em dívida excecionado c) 899.682,00 

Excluindo montantes legalmente excecionados d) 5.698.319,00 b)-c) 

Margem endividamento liquido 441.431,00 a)-d) 

 

 

 

 

3.1.2.6 Apoios concedidos a Entidades Terceiras 

 

As transferências para as entidades subdividem-se em correntes e de capital. 

Em 2011, as transferências correntes registaram um valor de 659.616.40 € 

representando 43,22 % das Transferências Totais, enquanto  que as 

transferências de capital registaram um valor de 866.410,54 € representando 

56,78% das Transferências Totais. 

A rubrica das transferências para as instituições sem fins lucrativos destaca-se 

nas transferências correntes , atingindo o valor de 547.070,47 €. 

Nas transferências de capital destaca-se a rubrica Administração Local que 

atingiu o valor de 801.592,88 €. Nesta rubrica estão as transferências para as 

freguesias. 
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INDICADORES 

 

Rácios % 

Transferências Correntes / Despesa total 4,260% 

Transferências Capital. / Despesa total 5,595% 

 

 

As transferências correntes assumiram 4,26% da despesa total, enquanto que 

as transferências de capital assumiram 5,595 % da despesa total. 

 

3.1.2.7 Investimento Direto 

O Investimento Direto é refletido pela rubrica 07 do Orçamento da despesa. 

Investimento Direto 

2011 

Dotação Despesa Paga Grau de Execução 

Terrenos 117.500,00€ 15.801,31€ 13,45% 

Habitações 
5.000,00€ 3.905,67€ 78,11% 

Edifícios 
673.000,00€ 165.482,19€ 24,59% 

Construções Diversas 
13.284.700,00€ 4.446.012,02€ 33,47% 

Material de Transporte 
56.500,00€ 47.513,07€ 84,09% 

Equipamento de Informática 
275.300,00€ 164.933,22€ 59,91% 

Software informático 
182.000,00€ 117.378,40€ 64,49% 

Equipamento Administrativo 
6.500,00€ 2.904,51€ 44,68% 

Equipamento Básico 
180.000,00€ 98.193,44€ 54,55% 

Investimentos incorpóreos 
5.000,00€ 540,00€ 10,80% 

Outros Investimentos 
5.500,00€ 0,00€ 0,00% 

Locação Financeira 
1.000,00€ 0,00€ 0,00% 

Total 14.792.000,00€ 5.064.638,79€ 34,24% 

Apoio concedidos a Entidades 

Terceiras 

2011 

Dotação Despesa Paga Grau de Execução 

Transferências Correntes 
772.400,00€ 659.616,40€ 85,398% 

Transferências de Capital 
979.100,00€ 866.410,54€ 88,491% 

Total 1.751.500,00€ 1.526.026,94€ 87,126% 
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Do compromisso assumido o que se distingue a nível de despesa paga é a 

rubrica Construções diversas que representam 87,79 %, do total dos 

pagamentos. Dentro da rubrica construções destacam-se os viadutos, 

arruamentos e obras complementares, captação e distribuição de água e os 

sistemas de drenagem de águas residuais. 

 

INDICADORES 

 

Rácios % 

Investimento Direto/Despesa Total 32,709% 

 

 

O investimento direto representa 32,709 % do total da despesa paga em 2011. 

 

3.1.2.8 Investimento Municipal Total 

 

O investimento total é constituído por investimento direto e pelas transferências 

de capital. 

Ao analisarmos a seguinte tabela verifica-se que 85,39% do investimento 

municipal total se refere à aquisição de bens de capital e os restantes 14,61% 

às transferências de capital. 

 

Investimento Municipal Total 

2011 

Dotação Despesa Paga Grau de Execução 

Aquisição de Bens de Capital 14.792.000,00€ 5.064.638,79€ 34,239% 

Transferências de Capital 979.100,00€ 866.410,54€ 88,491% 

Total 15.771.100,00€ 5.931.049,33€ 37,607% 

 

 

INDICADORES 
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O Investimento Municipal Total, como se verifica no quadro seguinte, 

representou 38,3 % das despesas totais. 

 

Rácio % 

Investimento Municipal / Despesa Total 38,305% 

Transferências de Capital /Despesa Total 5,596% 

Aquisição de Bens de Capital / Despesa Total 32,709% 

 

3.1.2.9 Grau de Financiamento do Investimento 

 

INDICADORES 

Rácios % 

Fundos Mun. de Capital / Aquisição Bens de Capital 59.41% 

Venda Bens de Invest. / Aquisição Bens de Capital 0,14% 

 

Os Fundos Municipais de Capital estão incluídos na rubrica Transferências de 

Capital. Em 2011 estes fundos cobriram 59,41 % das despesas com aquisição 

de bens de capital.  

 

3.1.3 Equilíbrio Orçamental  

 

O POCAL no ponto 3.1.1., prevê que as autarquias cumpram o princípio do 

equilíbrio orçamental: “o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir 

todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às 

despesas correntes”. 

Da aplicação desta regra, resultou uma poupança corrente no Município de 

Castro Daire em 2011 de 715.453,13 €. As receitas correntes cobriram a 

totalidade das despesas correntes, sobrando ainda uma margem de 0.08% 

canalizadas para as despesas de Capital.  

 

Equilíbrio Orçamental 2011 

Receitas Correntes               9.714.011,61 €  
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Despesas Correntes 8.998.558,48 € 

Poupança Corrente           715.453,13 €  

 

3.1.4 Execução das Grandes Opções de Plano 

 

As Grandes Opções do Plano (G.O.P.`s) representam o programa de ação da 

intervenção municipal previsto pelo executivo 

 

Execução Anual das Grandes Opções do Plano por Objetivo/Programa 

Obj. Prog. Designação 
Montante 

Previsto 

Montante 

Executado 

% Exec. 

Anual 

      

1   FUNÇÕES GERAIS 1.077.700,00€ 565.920,45€ 52,51% 

  111 Administração Geral 829.200,00€ 360.981,20€ 43,53% 

 121 Proteção Civil e Luta Contra Incêndios 248.500,00€ 204.939,25€ 82,47% 

      

2   FUNÇÕES SOCIAIS 6.240.300,00€ 2.984.482,81€ 47,83% 

  211 Ensino não Superior 196.000,00€ 142.481,00€ 72,69% 

  212 Serviços Auxiliares de Ensino 1.432.500,00€ 816.635,53€ 57,01% 

  220 Saúde 34.500,00€ 19.462,49€ 56,41% 

  232 Ação Social 190.000,00€ 96.451,50€ 50,76% 

  241 Habitação 5.000,00€ 3.905,67€ 78,00% 

 242 Ordenamento do Território 111.500,00€ 91.556,77€ 82,11% 

  243 Saneamento 1.757.800,00€ 792.768,01€ 45,10% 

  244 Abastecimento de Água 749.600,00€ 132.947,47€ 17,74% 

  245 Resíduos Sólidos 702.600,00€ 388.261,06€ 55,26% 

  246 Proteção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza 245.500,00€ 11.377,71€ 4,63% 

  251 Cultura 143.800,00€ 116.999,91€ 81,36% 

 252 Desporto, Recreio e Lazer 671.500,00€ 371.635,69€ 55,34% 

      

3   FUNÇÕES ECONÓMICAS 12.141.900,00€ 4.801.865,74€ 39,55% 

  310 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, caça e Pesca 109.000,00€ 11.520,40€ 10,57% 

  320 Indústria e Energia 577.000,00€ 531.540,20€ 92,12% 

  331 Transportes e Comunicações (Transp. Rodoviários) 8.141.300,00€ 2.621.964,21€ 32,21% 

  341 Mercados e Feiras 742.000,00€ 316.048,26€ 42,59% 

  342 Turismo 1.809.100,00€ 588.369,54€ 32,52% 

  350 Outras funções económicas 3.000,00€ 0,00€ 0,00 % 

 420 Transferências entre administrações 760.500,00€ 732.423,13€ 96,31% 

           

TOTAL 19.459.900,00 € 8.352.269,00 € 42,92% 
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Em termos de intervenção por setores estruturais, assume particular destaque 

os transportes e comunicações, abastecimento de água e saneamento, 

serviços auxiliares de ensino o qual incluiu os transportes escolares, a 

agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca e  o desporto, recreio e lazer. 

 

3.4 Análise da Situação Económica – Financeira 

 

3.4.1 Balanço 

  

O ativo líquido total do Município de Castro Daire em 2011 atinge o valor de 

93.355.312,37 € com um acréscimo relativamente a 2010 de cerca de 7,98 %.

  

Em termos de Resultados Líquidos houve um decréscimo de 44,25 %. 

 

 

DESCRIÇÃO 
2011 2010 ∆ (Variação) 

VALOR PESO % VALOR PESO % % 

            

ATIVO           

            

Imobilizado      

Bens de domínio público 72.861.905,27€ 78,05% 68.263.439,62€ 78,96% 6,74% 

Imobilizações Incorpóreas 113.233,00€ 0,12% 41.731,51€ 0,05% 171,34% 

Imobilizações Corpóreas 16.397.555,57€ 17,56% 16.439.953,27€ 19,02% -0,26% 

Investimentos financeiros 0,00€ 0,00% 0.00-€ 0,00% 100,00% 

       

Circulante      

Existências 124.816,68€ 0,13% 76.146,23€ 0,09% 63,92% 

Dívidas de terceiros Curto Prazo 1.540.480,80€ 1,65% 8.983,31€ 0,01% 17048,25% 

Depósitos em Insituições Financeiras 1.290.087,42€ 1,38% 1.251.318,45€ 1,45% 3,10% 

Acréscimos e Diferimentos 1.027.112,88€ 1,10% 373.098,64€ 0,43% 175,29% 

TOTAL DO ATIVO 93.355.312,37€ 100,00% 86.454.671,03€ 100,00% 7,98% 

       

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO      

       

Fundos Próprios       

Património 64.849.179,78€ 69,47% 64.849.179,78€ 75,01% 0,00% 

Reservas 545.331,45€ 0,58% 495.669,50€ 0,57% 0,00% 

Resultados Transitados 6.305.596,15€ 6,76% 4.726.093,59€ 5,47% 34,47% 

Resultado Líquido de Exercício 553.682,22€ 0,59% 993.239,09€ 1,15% -44,25% 

       

Passivo      
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Dívidas a Terceiros - MLP 4.423.147,86€ 4,74% 4.977.250,06€ 5,76% -11,13% 

Dívida a Terceiros - Curto Prazo 5.613.345,06€ 6,01% 3.275.463,16€ 3,79% 71,38% 

Acréscimos e Diferimentos 11.065.029,85€ 11,85% 7.137.775,85€ 8,26% 55,02% 

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 93.355.312,37€ 100,00% 86.454.671,03€ 100,00% 7,98% 

 

3.4.1.1 Rácios de Análise 

 

Rácios % 

Liquidez Geral 52,65% 

Liquidez Reduzida 50,43% 

Liquidez Imediata 22,98% 

Endividamento 10,75% 

Estrutura do Endividamento 6,01% 

Autonomia Financeira 342,41% 

Cobertura Imobilizado pelos permanentes 85,79% 

 

Relativamente à situação financeira do Município em 2010 podemos retirar as 

seguintes conclusões:  

 O ativo circulante cobre cerca de 52,65 % dos dívidas de curto 

prazo. 

 Se ao ativo circulante for retirada o valor das existências este 

permitirá uma cobertura de 50,43 % das dívidas de curto prazo. 

 As disponibilidades permitem a cobertura imediata de 22,98 % das 

dívidas a curto prazo do Município.  

 O Município recorre apenas a 10,75% de capital alheio para financiar 

a sua atividade.  

 As dívidas de curto prazo representam 6,01 % do capital do 

Município.  

 A autonomia financeira da Autarquia face aos seus credores é 

elevada, atingindo 342,41 %.  

 Em relação à cobertura do imobilizado pelos capitais próprios, 

verifica-se que o imobilizado é coberto quase na sua totalidade pelos 

capitais permanentes.  

 

3.4.2 Demonstração de Resultados 
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Em 2011,a Demonstração de Resultados apresenta um Resultado Líquido do 

Exercício de 553.682,22 €. 

Da análise do quadro seguinte destacam-se as transferências obtidas que 

representam 74,37 % do total dos proveitos refletindo uma forte dependência 

do Município face ao exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 
2011 2010 DESVIO ∆ (Variação) 

VALOR PESO % VALOR PESO % VALOR %  (09-10) 

              

Custos e Perdas       

Custos Mercadorias Vendidas  e das Matérias 

Consumidas 523.624,43€ 3,99% 270.303,19€ 2,03% 253.321,24€ 93,72% 

Fornecimentos e Serviços Externos 3.467.776,34€ 26,44% 3.639.694,02€ 27,30% -171.917,68€ -4,72% 

Custos com Pessoal 4.268.042,34€ 32,54% 4.296.883,55€ 32,23% -28.841,21€ -0,67% 

Transferências e subsídios correntes  concedidos e 
prest.soc 645.982,33€ 4,93% 441.035,97€ 3,31% 204.946,36€ 46,47% 

Amortizações do exercício 2.724.441,25€ 20,77% 2.550.182,72€ 19,13% 174.258,53€ 6,83% 

Provisões do Exercício 3.433,83€ 0,03% 2.445,05€ 0,02% 988,78€ 40,44% 

Outros Custos e Perdas Operacionais 43.876,30€ 0,33% 48.048,63€ 0,36% -4.172,33€ -8,68% 

Custos e Perdas Financeiras 99.376,32€ 0,76% 86.257,96€ 0,65% 13.118,36€ 15,21% 

Custos e Perdas Extraordinárias 785.168,94€ 5,99% 1.002.675,79€ 7,52% -217.506,85€ -21,69% 

Resultado líquido do exercício 553.682,22€ 4,22% 993.239,09€ 7,45% -439.556,87€ -44,25% 

TOTAL 13.115.404,30€ 100,00% 13.330.765,97€ 100,00% -215.361,67€ -1,62% 

        

Proveitos e Ganhos       

Vendas e prestações de serviços 1.356.239,95€ 10,34% 1.339.263,67€ 10,05% 16.976,28€ 1,27% 

Impostos e taxas 1.163.538,36€ 8,87% 1.154.957,30€ 8,66% 8.581,06€ 0,74% 

Tarbalhos para a própria entidade -€ 0,00% 116.008,92€ 0,87% -116.008,92€ -100,00% 

Transferências e subsídios obtidos 9.753.648,15€ 74,37% 9.943.346,24€ 74,59% -189.698,09€ -1,91% 

Proveitos e Ganhos Financeiros 536.906,34€ 4,09% 526.300,85€ 3,95% 10.605,49€ 2,02% 

Proveitos e Ganhos Exraordinários 305.071,50€ 2,33% 250.888,99€ 1,88% 54.182,51€ 21,60% 

TOTAL 13.115.404,30€ 100,00% 13.330.765,97€ 100,00% -215.361,67€ -1,62% 
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3.5- Aplicação de Resultados 

 

No exercício de 2011 o Resultado Líquido apurado foi de 553.682,22 €. 

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

1.  A sua aprovação; 

2. que o mesmo seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados; 

3. que a conta 59 – Resultados transitados reforce as Reservas Legais no 

montante de 27.684,11 € (5 % do Resultado Líquido do Exercício); 

4. que o saldo da conta 51 – Património, por ser superior ao limite mínimo 

imposto pelo POCAL (20 % do Ativo Liquido), não seja objeto de reforço. 

 


