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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO N.º 2 DO ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO E DE ACORDO COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35.º DA MESMA LEI 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

23 de setembro de 2022 

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
  

Situação relativa à gerência de 2022, reportada à data de 15 de setembro:  
 

RECEITA COBRADA 
 

 FEF1 FSM2 PART. IRS3 Art.º354 
PART. IVA5 

Art.º 26º 
 

OUTROS TOTAL 

CORRENTE 3.018.520€ 33.520€ 76.008€ 0,00€ 30.264€ 1.478.481,91€ 4.636.793,91€ 

CAPITAL 335.388€  0,00€ 0,00€ 213.122€ 0,00€ 671.457,75€ 1.219.967,75€ 

OUTRAS 
RECEITAS 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 243,43€ 243,43€ 

TOTAL 3.353.908€ 33.520€ 76.008€ 213.122€ 30.264€ 2.150.183,09€ 5.857.005,09€ 

 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS 

CORRENTE 4.276.269,11€ 

CAPITAL 2.497.590,78€ 

TOTAL 6.773.859,89€ 

 
 

Saldo do Ano Anterior 3.663.363,64€ 

Saldo Corrente Ano (5.857.005,09€ - 6.773.859,89€) -916.854,80€ 

Saldo Reportado a 15/09/2022 2.746.508,84€ 

 

Faturas por pagar a fornecedores------------------------------------------------------------------------------------------- 207.688,96€ 
(duzentos e sete mil seiscentos e oitenta e oito euros e noventa e seis cêntimos) 

 
Nota: Da importância por pagar a fornecedores, já se encontra liquidado o valor de 113.811,75€. 

                                                      
1 Fundo de Equilíbrio Financeiro 
2 Fundo Social Municipal 
3 Participação Variável no IRS 
4 Art.º 35 da Lei 73/2013 
5 Art.º 26 da Lei 73/2013 



 
 

– Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão – 

 
2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
2.1. Educação 
 

a. Transportes Escolares  

No âmbito dos transportes escolares, a Câmara Municipal manteve, à semelhança dos anos letivos 
anteriores, o apoio a todos os níveis do ensino, incluindo o Profissional e Superior. 

 Devido à situação de pandemia provocada pela COVID-19, e para o cumprimento das regras 
obrigatórias impostas pela DGS, o serviço de transportes escolares, na dimensão assegurada pelo 
Município, mantêm-se em funcionamento um autocarro em cada um dos circuitos Sarnadas de 
Ródão/Vila Velha de Ródão e Perais/Vila Velha de Ródão e vice-versa. Já no que respeita ao circuito 
Fratel/ Vila Velha de Ródão, este encontra-se assegurado pela RBI (Rodoviária da Beira Interior) com 
início, no corrente ano letivo, em Vermoim. 

Durante todo o ano letivo de 2022/2023, mantém-se em vigor o protocolo celebrado com a Santa Casa 
da Misericórdia, por forma a complementar as rotas não cobertas pelos transportes regulares.     
São aproximadamente 13 crianças as transportadas pela Santa Casa da Misericórdia do Ensino Básico, 
Pré-escolar e Creche. 
 

A Câmara Municipal mantém um autocarro diário para Castelo Branco, permitindo aos alunos do 
concelho que frequentam o Ensino Secundário e Superior utilizarem este transporte, sem qualquer custo 
adicional. 
 

Mantém-se também o apoio em 50% do valor do passe a todos os alunos que se encontravam a 
frequentar o Ensino Secundário e Superior, em Castelo Branco, e que utilizavam o autocarro da RBI. 
Para os alunos com comprovada carência económica, residentes no concelho, o transporte era gratuito, 
sendo pago a totalidade do valor do passe pela autarquia. 
 

Realçamos ainda o facto de todos os transportes municipais proporcionados aos estudantes do concelho 
de Vila Velha de Ródão serem efetuados a título gratuito, independentemente do nível de ensino que os 
mesmos se encontrem a frequentar. 
 
 

No que respeita ao funcionamento do transporte ao nível do Ensino Pré-escolar, o Município assegurou 
o mesmo desde o dia 1 de setembro, data em que se iniciou a Componente de Apoio à Família para os 
alunos que frequentam este ciclo de ensino e não residam na sede de concelho. 
 

 

b. Ação Social Escolar  

A Câmara Municipal manteve o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes 
medidas: 

o Oferta de kit de material escolar e livros de fichas aos alunos que frequentam o Ensino Básico no 
Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, com um encargo previsto de 20.394,00€ para 
o ano letivo que se inicia; 

o Isenção do pagamento da Creche e oferta do transporte de todas as crianças que necessitam 
deste recurso e residam no concelho. Esta medida que abrange 29 crianças. 

o Isenção do pagamento das mensalidades do Jardim-de-Infância de todas as crianças residentes 
no concelho de Vila Velha de Ródão. Estão abrangidas por esta medida 77 crianças. 

o Prolongamento do horário escolar – entre as 7h45m e as 9h00 e as15h30m e as 18h30m –  no 
Jardim-de-Infância; 

o Manutenção das Atividades Extracurriculares (AEC´s) no 1,º Ciclo e Jardim-de-Infância, as quais 
incluem atividade física desportiva e música;  

o Foi aprovado o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2022/2023. 
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No âmbito do processo de transferência de competências no domínio da Educação para os órgãos 
municipais e das entidades intermunicipais, conforme Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, que entrou 
em vigor no dia 1 de abril do corrente ano, o Município passou a assumir novas competências ao nível 
do planeamento, da gestão e da realização de investimentos em matéria de educação. 

Ainda em matéria de educação, entre 18 e 29 de julho, o Município assegurou a participação de 13 
alunos do concelho, que se encontram a frequentar o Ensino Básico e Secundário, nas Universidades 
de Verão das Universidades de Coimbra e do Porto. Para tal, a Câmara Municipal assumiu a 
totalidade das despesas, incluindo o pagamento das propinas de inscrição, o alojamento e a oferta do 
transporte.  

 

 

d.  Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) 
 

A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao 
Insucesso Escolar é constituída por uma psicóloga, terapeutas da fala e ocupacional, uma 
psicóloga e um professor de música, os quais desenvolvem um trabalho diário junto dos alunos 
que se encontram a frequentar o Agrupamento de Escolas.  
 

São objetivos deste projeto o desenvolvimento de ações tendentes ao combate do insucesso 
escolar. No decorrer do mesmo, têm vindo a ser desenvolvidas atividades lúdicas e experimentais, 
as quais têm contribuído para o enriquecimento e alargamento dos conhecimentos básicos e 
fundamentais à formação integral das crianças.  

 

2.2. Biblioteca Municipal  
 

 No período em referência, a Biblioteca Municipal José Baptista Martins tem vindo a organizar a 
11.ª edição do encontro «Poesia, um dia», com o qual celebra o seu 14.º aniversário de abertura ao 
público e cujo programa e convite à participação foi já remetido aos senhores deputados municipais. 

 Nos dias 5 e 7 de julho, foi promovido o workshop «Pintar, Escrever, Colar e Dobrar as 
Paisagens dos Nossos Dias», dinamizado pela professora e artista Rosário Maia e pelo jovem 
experimentador de origamis João Mendes Rodrigues. Foram muitos os que quiseram escrever 
(desenhando, dobrando, pintando, colando) coisas suas, tendo para tal as ajudas e os materiais de 
que necessitaram. O resultado foi muito livre e estimulante. 

 No dia 6 de agosto, decorreu mais uma sessão da iniciativa «Menos stress, mais saúde», 
ministrada por Sofia Lourenço. 

 Durante a época balnear, que decorreu entre 18 de junho e 11 de setembro, a Biblioteca Municipal 
José Baptista Martins, em colaboração com o Serviço de Desporto e as Piscinas Municipais de Vila 
Velha de Ródão e Fratel, promoveu a iniciativa «Agosto com Leituras», através da qual foi 
disponibilizada uma seleção de livros para os utilizadores das Piscinas Municipais de Velha de 
Ródão e Fratel. 

 Em junho, agosto e setembro, continuou a ser enviado pela Biblioteca Municipal – aos leitores que 
nesta iniciativa se quiseram inscrever – o Correio Poético e realizam-se as habituais Sessões de 
Biblioterapia, dinamizadas pela psicóloga clínica Joana Alves e pela bibliotecária Graça Batista. 

 Para além das atividades descritas, a Biblioteca Municipal assegurou ainda serviços que presta 
desde a sua abertura ao público, entre os quais: empréstimo domiciliário, leitura presencial, apoio à 
utilização de recursos tecnológicos, aquisições, catalogação documental e divulgação das suas 
atividades e serviços na Agenda Cultural, no Boletim Municipal e na sua página no Facebook. 

 

 
 

 
 

 

2.3 Gabinete de Informação e Relações Públicas 
 

 Conceção, produção e aplicação de suportes gráficos diversificados (cartazes, flyers e postais) para 
os eventos do Município; 

 Conceção de anúncios promocionais para jornais; 
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 Apoio gráfico e logístico à produção de suportes promocionais para o encontro literário Poesia, Um 

Dia e para o Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica de 2022; 
 Apoio Gráfico ao CMCD, CLDS E CPCJ; 
 Reportagem fotográfica e apoio logístico das atividades do município; 
 Elaboração de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Município e pelos 

diferentes serviços, que foram divulgadas pelos órgãos de comunicação social regionais e 
nacionais; 

 Elaboração mensal da Revista de Imprensa do Município, através do levantamento das notícias 
publicados nos diferentes órgãos de comunicação social (on-line e impressa) - relativa ao concelho 
e ao Município de Vila Velha de Ródão;  

 Inserção e atualização de conteúdos na plataforma TOMI World; 
 Inserção e atualização de conteúdos no site institucional do Município de Vila Velha de Ródão; 
 Apoio à preparação e elaboração de informações e publicações internas ou externas, de carácter 

geral ou específico, relacionadas com as áreas de intervenção do Município;  
 Elaboração de conteúdos para promoção das atividades do Município na sua página do Facebook 

e Instagram. 
 

2.4. Desporto e Tempos Livres  
O desporto assume um importante papel enquanto agente de socialização. Consciente desta 
importância, o Município tem como preocupação criar condições necessárias para o desenvolvimento 
desportivo no concelho e para que este se processe de forma integrada, coerente e sustentada a fim de 
responder às necessidades e interesses da população em geral. 
 

É responsabilidade das autarquias a criação de estratégias de boas práticas no desenvolvimento dos 
cidadãos, sensibilizando-os para comportamentos de âmbito social e pessoal que se traduzam em 
hábitos de vida saudáveis. Esse trabalho faz-se com a população em geral, através da criação de 
infraestruturas de qualidade e convidativas à prática desportiva, com as escolas, promovendo aulas de 
ginástica semanais desde o pré-escolar até ao 1.º ciclo, bem como junto dos alunos da Academia Sénior.  
 

É preocupação deste executivo a promoção de hábitos de vida saudável, acessíveis a todas as faixas 
etárias. 
 

a. Ginásio Municipal 
O Ginásio Municipal, local de excelência e rigor técnico, disponibiliza aos seus utilizadores um leque 
alargado de treinos, desde aulas de grupo, a treinos individualizados, avaliações físicas, bem como a 
realização de planos de treino, estas são apenas algumas das valências e dos serviços que estão 
disponíveis aos nossos utilizadores. 
 

Mantém-se algumas medidas preventivas e de controlo da pandemia, também elas recomendadas pela 
DGS, que contribuem para a sensação de conforto e bem-estar dos utilizadores que visitam aquele 
espaço. Regras como distanciamento, desinfeção obrigatória dos equipamentos, lotação do espaço 
condicionada, marcação obrigatória as aulas de grupo e a sala de cardio/musculação continuaram a ser 
observadas.   
 

As aulas de Pilates continuam a merecer uma boa adesão por parte dos utilizadores do ginásio e têm 
contribuído para a diversificação da oferta deste espaço desportivo. Assim, e por forma a dar resposta à 
elevada procura que se tem verificado nesta modalidade, têm sido realizadas duas sessões semanais, 
complementadas pela realização de uma sessão semanal de Stretching.  
 

 

No período de referência, mantiveram-se em funcionamento todas as aulas de grupo preconizadas, tais 
como Cycling, Pilates e GAP, Crosstraining e Funcional, as quais continuam a merecer elevada procura 
e frequência.  
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a. AEC’s Atividade Física e Desportiva 
O Município manteve em funcionamento as AEC’s até ao final do ano letivo, no que se refere à Atividade 
Física e Desportiva, tendo para o efeito dinamizado aulas junto dos alunos do 1.º ciclo do AEVVR, pois 
entendemos é essencial ao desenvolvimento das crianças e este assume uma importância ainda maior, 
nos tempos de pandemia como os que temos vivido no último ano. 
 

b. Projeto PÉ-NO-AR 
O projeto Pé-no-Ar foi dinamizado até ao final do ano letivo, com uma periodicidade de três vezes por 
semana. Este projeto direcionado para as crianças do Pré-Escolar pretende criar e desenvolver estímulos, 
através da atividade física desportiva, de forma permitir a aquisição de uma variedade de experiências 
motoras que contribuam para um desenvolvimento mais saudável. 
 
c. Atividades de Tempos Livres  

 

O fim do ano escolar e o início das férias de verão revelam-se um desafio para as famílias sobre a forma 
como vai ser preenchido o tempo disponível dos seus filhos, quando estas ainda se encontram em 
período laboral. Consciente desta realidade e da necessidade de criar respostas para as famílias, o 
Município tem concretizado iniciativas de ocupação dos tempos livres, destinadas às diferentes faixas 
etárias da população mais jovem. 
 

O Município, entre os dias 4 de julho e 12 de agosto, promoveu um conjunto de atividades de forma a 
ocupar os tempos livres das crianças e jovens do concelho, uma iniciativa que se desdobrou por dois 
grupos: o tradicional ATL de Verão direcionados para as crianças com idades entre os cinco e os 14 
anos e as atividades de verão destinadas às crianças dos três aos cinco anos, que frequentam o Jardim 
de Infância do Porto do Tejo. 
 

As atividades de verão do Jardim de Infância, dinamizadas pelo Setor de Desporto e Tempos Livres, em 
colaboração com os técnicos afetos ao Setor da Educação do município, foram desenvolvidas a pensar 
especificamente nos mais pequenos, contaram com a participação de 65 crianças por quinzena, as quais 
se caracterizaram por uma aposta na promoção de atividades sensoriais ao ar livre e de novas 
experiências diferenciadoras, não faltando as habituais idas às piscinas, os jogos de água, as atividades 
ligadas à culinária e à alimentação saudável ou as visitas dentro do concelho. 
 

Já o ATL promovido pelo Setor de Desporto e Tempos Livres do Município contou com a participação de 
80 crianças, entre os cinco e os 14 anos, em cada quinzena, que nestes dias puderam realizar atividades 
tão diversas como desportos radicais; canoagem; karting; dança; idas à piscina; jogos diversos; uma 
festa da espuma com insufláveis; uma visita aos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, onde 
aprenderam algumas noções de primeiros socorros; ou aventurarem-se na Fórmula Futuro, uma 
modalidade que promove a iniciação de crianças e jovens no mundo da motonáutica.  
 

Foram seis semanas repletas de muitas atividades e boa disposição, nas quais as crianças puderam 
desfrutar do verão da melhor forma possível e desenvolver as suas competências sociais e a 
autoconfiança. Todos os anos, o feedback que recebemos das crianças participantes e dos seus 
encarregados de educação é extremamente positivo e estamos certos de que estes são momentos que 
ficarão na memória de todos.  

 

d. Academia Sénior 
A Academia Sénior de Vila Velha de Ródão encerrou o ano letivo 2021/2022 com um balanço bastante 
positivo, num ano atípico e desafiante, não só para alunos como para professores, e ainda bastante 
marcado pela pandemia, o que obrigou a uma adaptação constante às condições ditadas pela mesma. 
Em 30 de junho, por forma a assinalar o encerramento do 7.º ano letivo, foi realizado um Almoço de Gala 
para alunos e professores. 
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À data de reporte da presente informação, encontram-se a ser preparadas as atividades do arranque do 
8.º ano letivo, com a abertura das inscrições entre os dias 5 e 15 de setembro. Com uma oferta 
diversificada de dezanove disciplinas – onde se incluem, por exemplo, o Inglês, a Ginástica e 
Hidroginástica, a Informática, a Pintura e as Artes Manuais ou Bordados –, prevê-se que o início do novo 
ano letivo possa ocorrer na segunda semana de outubro.  

 

e. Celebração da Semana internacional da Juventude 

Entre os dias 12 e 14 de agosto, o Município de Vila Velha de Ródão voltou a associar-se à Semana 
Internacional da Juventude, um evento promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, 
I.P que proporcionou a realização de muitas atividades aos utilizadores das Piscinas Municipais de Vila 
Velha de Ródão e Fratel e da Zona de Lazer da Foz do Cobrão. A iniciativa promoveu a realização de 
aulas de Zumba e Pilates e jogos de água, numa semana bastante animada e divertida e que mereceu 
uma boa adesão por parte dos utilizadores daqueles espaços. 

 
a. Campeonato do Mundo de Motonáutica 

À data de reporte da informação, encontram-se a ser desenvolvidos trabalhos preparatórios com vista à 
realização da última etapa do Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica, uma prova organizada 
pela Federação Portuguesa de Motonáutica, com o apoio do Município de Vila Velha de Ródão. Esta 
importante prova desportiva tem lugar nos dias 17 e 18 de setembro, em Vila Velha de Ródão, e trará ao 
concelho os principais pilotos desta modalidade. 

Esta é a 4.ª edição do Grande Prémio de Vila Velha de Ródão de F2, sendo esperados 18 pilotos em 
representação de 11 Países (Portugal, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos da América, Emiratos 
Árabes Unidos, Alemanha, França, Lituânia, Mónaco, Noruega e Austrália). 

O Grande Prémio de Vila Velha de Ródão é quarta e última prova do mundial de 2022, que irá definir o 
Campeão do Mundo desta categoria, após a passagem por Augustow (Polónia), Kupiskis (Lituânia) e 
Baião (Portugal). 

Em competição encontra-se o piloto internacional Duarte Benavente, único português em prova, que, em 
2020, se sagrou Campeão do Mundo F2 e, em 2021, Vice-Campeão do Mundo F2, ambos títulos inéditos 
para a motonáutica portuguesa e conquistados nas provas de Vila Velha de Ródão. 

 

2.5. Casa de Artes e Cultura do Tejo  

No período de referência e perante o cenário pandémico que ainda se registou, a Casa de Artes e Cultura do 
Tejo (CACTEJO) procurou dinamizar atividades culturais no concelho, sempre na observância das diretrizes 
emanadas pelo Governo e pela DGS, no que respeita ao funcionamento dos espaços culturais. 

Embora durante os meses de junho, julho, agosto e setembro não se tenham registado as habituais sessões 
de cinema, a CACTEJO foi palco de realizações diversas, internas e externas, das quais se destacam:  
 

 A afetação de candidatos do GIP – Gabinete de Inserção Profissional de Vila Velha de Ródão e receção 
de Convocatórias do IEFP – Exército; 

 Realização de Assembleias e Ações formação: Encontro Nacional de Coordenação da Rede de 
Bibliotecas Escolares; Reunião da Estrutura de Apoio da Comissão de Cogestão do PNTI - Parque 
Natural do Tejo Internacional; Formação de Vigilante de Transporte Coletivo de Crianças; Sessão de 
Informação – Incentivos à Agricultura (promovida pelo GADE, em parceria com a ADRACES). 
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2.6. Setor da Ação Social  
 

Gabinete de Ação Social 
 

Os serviços de Ação Social do Município, em parceria com o CLDS 4G de Vila Velha de Ródão, têm 
procurado dar uma resposta a todas as situações e pedidos de auxílio que diariamente chegam aos nossos 
serviços. Nesse sentido, o Gabinete de Ação Social do Município diligenciou visitas domiciliárias aos 
munícipes que se encontram em situações vulneráveis e de comprovada carência económica, com o 
intuito de efetuar um levantamento das necessidades e procurando, dentro do possível, atenuá-las. 

O Município tem ainda assegurado o transporte e o acompanhamento dos seus munícipes a consultas e 
Juntas Médicas, sempre que se comprove ausência de apoio disponível no que respeita à retaguarda 
familiar, bem como a ausência de meios próprios para realizar essa deslocação. Os pedidos de auxílio 
endereçados foram respondidos de forma célere e eficiente. 

No período de referência, manteve-se ainda em funcionamento o protocolo referente ao programa ABEM, 
programa de apoio de acesso ao medicamento, celebrado entre o Município e a Associação Dignitude, o 
qual auxilia os munícipes com baixos recursos económicos no apoio à compra de medicamentos. 
Encontram-se a beneficiar deste apoio 19 munícipes, que reúnem as condições de acesso ao mesmo. 

Encontramo-nos a desenvolver uma campanha de solidariedade com recolha de tampinhas para o “DINIS 
um principezinho com nome de Rei”, uma criança com problemas graves de crescimento, acompanhado 
por vários médicos, em que os custos são muito elevados. Trata-se de uma campanha de solidariedade 
realizada a nível nacional, a qual foi desenvolvida para auxiliar no pagamento dos custos com os 
tratamentos médicos, à qual nos associamos e estamos a dar o nosso contributo. Esta campanha de 
solidariedade está a ter uma elevada adesão por parte da comunidade local. 

 

Ao nível da Componente de Apoio à Família (CAF), estão a ser desenvolvidas diversas atividades no 
Jardim-de-Infância, nas quais o Gabinete de Ação Social, juntamente com o CLDS 4G de Vila Velha de 
Ródão, tem colaborado e prestado apoio. 

No âmbito da Saúde Mental, estão a ser realizadas ações mensais, em colaboração com a Biblioteca 
Municipal José Baptista Martins, que contam com a participação de uma psicóloga e outros profissionais 
da área.  

Continuamos a apoiar uma Jovem Ucraniana, tendo a restante família deixado o nosso país. 

Iniciámos os procedimentos para organização do 14º. Encontro das Gerações de Ródão, em parceria com 
o CLDS. 

 

a. Apoio à Fixação de Jovens e Famílias  

No âmbito das medidas de apoio implementadas através do Regulamento Municipal de Apoio à Fixação 
de Jovens e Famílias, continuamos a registar com apreço a elevada procura de informação, junto dos 
nossos serviços, sobre os apoios que o Município disponibiliza nessa matéria, bem como acerca das 
condições de atribuição e o modo de instrução das candidaturas. No período em questão, foram 
atribuídos mais quatro apoios ao arrendamento jovem e dois para aquisição de habitação. Beneficiam 
das medidas de apoio ao nível do arrendamento 24 jovens e famílias, enquanto ao nível da compra ou 
reconstrução de habitação beneficiaram dez famílias. 
 

b. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos 

A Câmara Municipal mantém em funcionamento o programa de apoio a famílias e jovens residentes no 
concelho, que se encontram em situação económica desfavorecida. No período em referência, foram 
dados apoios para a compra de óculos e pagamento de luz, assim como um apoio para reconstrução de 
uma habitação que tinha ardido. 
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c. Comissão de Reinserção Social 

Foram realizadas as reuniões presenciais da Comissão de Avaliação do RSI, para avaliação dos pedidos 
de apoio nesse âmbito. 

 

d. Comissão de Promoção e Proteção de Idosos 

A Comissão de Promoção e Proteção de Idosos continua a acompanhar a população mais idosa e mais 
vulnerável, através das visitas e encaminhamento de situações de maior complexidade.  

 

e. Cartões do Idoso/Social 
No âmbito do Regulamento do Cartão do Idoso/Social, foram concedidos apoios na redução das taxas e 
consumos de água.  
 

f. Loja Social de Vila Velha de Ródão 

A Loja Social de Ródão mantém o apoio à população mais vulnerável do concelho. Para o efeito, 
continuamos a contar com a solidariedade da população em geral e de algumas empresas, que nos 
fazem chegar os mais diversos tipos de bens, permitindo-nos dar continuidade a este projeto e ajudar 
quem mais necessita. 

 

g. Gabinete de Apoio à Vítima 

O Gabinete de Apoio à Vítima, em funcionamento no edifício da Casa Laia, continua a trabalhar no sentido 
de acompanhar e encaminhar algumas situações mais complexas, que necessitam de intervenção e 
apoio, tanto a nível psicológico, como jurídico. Este espaço encontra-se em funcionamento nas primeiras 
quartas-feiras de cada mês, todavia, sempre que solicitado o seu apoio pelo Gabinete de Ação Social e 
demais entidades do concelho, as técnicas deslocam-se ao concelho para avaliação/acompanhamento 
das situações identificadas. 
 

h. Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão 
O Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão encontra-se em funcionamento e conta com a inscrição de 
cerca de 30 utentes, residentes naquela freguesia. Este espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 
09h às 18h, e proporciona aos seus utentes a possibilidade de realizarem atividades de natureza diversa, 
visando a promoção do bem-estar, a ocupação dos tempos livres e a estimulação cognitiva dos seus 
utilizadores. Para o efeito, têm sido realizadas atividades desportivas, musicais, de estimulação cognitiva, 
bem como workshops de artesanato e jogos tradicionais.  
 

As atividades preconizadas seguem um planeamento mensal de forma sequenciada e não simultânea, 
por forma a garantir o cumprimento das normas de segurança recomendadas pela Direção Geral de 
Saúde. Para tal, contam com o apoio dos funcionários dos serviços de Ação Social e do Desporto do 
Município e com a colaboração das técnicas de Serviço Social do CLDS 4G e das colaboradoras do 
CMCD. 

  

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo   

No período de referência, o Lagar de Varas e o Posto de Turismo receberam um total de 1.445 visitantes, 
tendo pernoitado no Parque de Caravanismo cerca de 346 autocaravanas.  
 

As infraestruturas turísticas do Município são detentoras do selo Clean & Safe, uma ferramenta criada pelo 
Turismo de Portugal, envolvendo vários parceiros, com vista a promover a confiança em Portugal como 
destino turístico.  
 

Durante este período, o Centro de Interpretação de Arte Rupestre (CIART) não recebeu visitantes, uma vez 
que se encontrarem ainda a decorrer as obras de requalificação daquele espaço. Ainda assim, continua a ser 
possível visitar virtualmente a Arte Rupestre do concelho através da página do Facebook do CIART. 
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 MARCA TERRAS DE OIRO - A divulgação turística do concelho continua a merecer destaque por parte 

do Município, sendo a marca Terras de Oiro um dos elementos mais visíveis do trabalho desenvolvido. A 
pandemia veio revolucionar a forma como o mundo vive e se relaciona e acima de tudo veio acentuar a 
importância do e-commerce. Desta necessidade surgiu a loja online (www.terrasdeoiro.pt) que, em 
articulação com os empresários do setor agroalimentar, tem vindo a promover e a divulgar os produtos 
regionais, numa altura em que o comércio digital se afirma e conquista cada vez mais utilizadores. O 
volume de vendas nesta plataforma tem sido bastante apelativo e tem representado uma importante ajuda 
para os produtores locais que integram esta marca.  

Para além de adquirir os melhores produtos gastronómicos, através do site da loja online Terras de Oiro 
os visitantes podem também conhecer a oferta turística da região, agendar alojamento, descobrir 
restaurantes e planear experiências de oiro através do património natural e cultural do concelho ou dos 
seus percursos pedestres com paisagens únicas.  

As campanhas de marketing e a dinamização das redes sociais da marca Terras de Oiro, nomeadamente, 
o Facebook e o Instagram, assumem-se também como importantes ferramentas de divulgação da marca 
territorial e de promoção do património do concelho, agregando cada vez mais seguidores. 

 

 As Rotas das Visitas Guiadas e Encenadas, no âmbito do projeto Beira Baixa Cultural, regressaram ao 
concelho de Vila Velha de Ródão, no dia 15 de junho, com a “Caminhada Noturna Penedo Gordo”, entre 
Gavião de Ródão e a sede do concelho, um evento que procurou recriar o imaginário tradicional associado 
aos medos da noite. 

Como habitualmente, a iniciativa contemplou um percurso acessível de cerca de oito quilómetros, durante 
o qual os participantes foram surpreendidos com as encenações do grupo de teatro Vaatão, onde não 
faltaram, por exemplo, as referências aos lobisomens ou ao homem do saco, para referir apenas duas das 
mais conhecidas alegorias associadas aos medos noturnos. 

Esta caminhada foi uma das oito inseridas no projeto Caminhar por Terras de Oiro, que, ao longo de 
2022, pretende levar os munícipes e visitantes do concelho a contribuírem para a concretização do objetivo 
final de perfazer cinco milhões de passos entre todos. 

 
 

2.8. Setor de Apoio ao Desenvolvimento – Proteção Civil 
 
 

 Acompanhamento e fiscalização da execução das Faixas de Gestão de Combustível da Rede Viária 

Municipal – 2022; 

 Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 

de julho, de acordo com a atual redação; 

 Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, 

de acordo com a redação em vigor (Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios); 

 Gestão da Plataforma SOS Vespa e remoção de ninhos de Vespa Velutina detetados no concelho; 

 Assessoria nos procedimentos de acompanhamento da atividade relativa ao combate à pandemia de 

Covid-19 realizados a nível municipal; 

 Elaboração do Plano de Segurança consolidado da prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica 

(F2), organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, com realização no rio Tejo, em Vila 

Velha de Ródão, entre os dias 16 e 18 de setembro de 2022. 

 

 
 

 

http://www.terrasdeoiro.pt/
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2.9. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais  

 

Obras por administração direta – 23 de junho a 16 de setembro de 2022 
 

Concluídas: 

 Recuperação de calçadas, passeios, caixas de águas e saneamento, em diversos locais do 

concelho; 

 Lavagem e desinfeção dos contentores do lixo existentes no concelho;  

 Reparação de ruturas nas condutas de água; 

 Montagem e retirada de diversos contadores de água; 

 Limpeza de prédios rústicos do município; 

 Plantações em diversos espaços do concelho; 

 Limpeza de árvores nos terrenos rústicos do município; 

 Aplicação de herbicida nos arruamentos da sede do concelho; 

 Lavagem, desinfeção e desmatação dos reservatórios do concelho; 

 Ampliação do relvado da Piscina Municipal de Vila Velha de Ródão; 

 Instalação de Abrigo de Passageiros junto ao Jardim de Infância de Vila Velha de Ródão; 

 Desmatação das fossas sépticas do concelho; 

 Limpeza / manutenção do caminho de acesso à Capela da Sr.ª dos Remédios; 

 Apoio Logístico à realização dos Festejos da Sr.ª da Alagada; 

 Apoio Logístico à realização da Feira dos Sabores do Tejo; 

 Apoio Logístico às atividades desenvolvidas pelos Escuteiros; 

 Manutenção do recinto de Festas da Sr.ª da Alagada; 

 Substituição do Emissário de Águas Residuais Domésticas do Enxarrique; 

 Construção das instalações sanitárias na Associação Cultural da Riscada; 

 Construção de muro suporte de talude na Rua Principal, na Riscada;  

 Construção de muro de suporte na Rua da Estrada Nova, nas Vilas Ruivas. 
 

 

Em curso: 

 Recuperação de calçadas danificadas no concelho; 

 Execução de ramais de água e saneamento no concelho; 

 Recolha de RSU’s e de Monos; 

 Limpeza e higienização dos reservatórios do concelho; 

 Manutenção de abrigos de passageiros no concelho; 

 Transportes escolares e sociais no concelho; 

 Limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão; 

 Manutenção e limpeza de cemitérios do concelho; 

 Automatização e manutenção dos espaços ajardinados e dos sistemas de rega; 

 Recolha de animais errantes; 

 Movimentação de terras no espaço para construção do novo Estaleiro Municipal; 

 Reparação de calçada, em Tavila; 

 Trabalhos de apoio à construção da rede de gás natural, na sede de concelho; 

 Infraestruturas do loteamento da Tapada do Correio, em Fratel; 

 Infraestruturas do loteamento da Achada (construção de passeios); 

 Apoio logístico à realização do Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica; 

 Trabalhos de apoio ao início do novo ano letivo no Agrupamento de Escolas; 

 Construção de conduta de abastecimento de água à localidade Carepa; 
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 Estrutura de sustentação da margem direita rio Tejo, junto ao cais de Ródão; 

 Requalificação do Largo de Vermum. 
 

 
 

 

Empreitadas – 23 de junho a 16 de setembro de 2022 
 
Obras em fase de concurso 
 Reabilitação de 2 edifícios de habitação - Rua de Santo António, em Vila Velha de Ródão; 
 Requalificação da rua Comendador João Martins; 
 Valorização do largo da Sr.ª da Piedade, em Alvaiade. 

Obras em fase de execução 
 Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo; 
 Requalificação da Escola EB 2+3, de Vila Velha de Ródão; 
 Beneficiação do CM 1265 (Cebolais de Baixo); 
 Fornecimento e Aplicação de Sinalização Viária e Equipamentos de Segurança Rodoviária no 

Concelho. 

                         Obras concluídas 
 Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério; 
 Largo do Lagar, em Fratel; 
 Beneficiação da EM 553 (Perais / Alfrívida / Cebolais de Cima). 

 
 

3. Outras Iniciativas de Interesse – Desenvolvidas/Apoiadas pela Autarquia 
 

 Entre 1 e 4 de agosto, cerca de 250 escuteiros estiveram em Vila Velha de Ródão, onde realizaram diversas 
atividades e trabalhos em prol da comunidade. A iniciativa foi integrada na 24.ª edição do Acampamento 
Nacional (ACANAC) do Corpo Nacional de Escutas, o maior evento escutista nacional, que ocorre a cada 
cinco anos e se realiza este ano em Idanha-a-Nova. 

Embora o acampamento principal estivesse instalado no Campo Nacional de Atividades Escutistas, no Monte 
Trigo, em Idanha-a-Nova, numa área de 79 hectares, ao longo da semana os jovens realizaram também 
trabalho comunitário noutras localidades da região. 

Foi o caso de Vila Velha de Ródão, onde, nos dias 2 e 3 de agosto, um grupo de 250 escuteiros procedeu a 
alguns trabalhos de pintura nos muros da capela da Senhora da Alagada e de pintura exterior da capela da 
Senhora do Castelo, à limpeza do terreno envolvente aos passadiços da ribeira do Enxarrique e à pintura e 
limpeza de parte do recinto do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão. 

A par destas atividades foi também realizado um arraial com a participação das entidades locais que apoiaram 
a presença destes jovens, nomeadamente, a Câmara Municipal, os Bombeiros Voluntários, o Agrupamento de 
Escolas e a Paróquia de Vila Velha de Ródão. À boa disposição, voluntarismo e energia dos jovens escuteiros, 
que não deixou ninguém indiferente nestes dias, juntou-se a Tuna da Academia Sénior de Vila Velha de Ródão 
que brindou os presentes com uma animada atuação.   

O ACANAC contou com a participação de cerca 18.500 escuteiros nacionais vindos de todas as regiões e 650 
escutistas de 24 países diferentes que, durante uma semana e sob o lema “Construtores do amanhã”, 
partilharam experiências, aprendizagens e atividades na comunidade. 

 
 A Beiragás, uma empresa do grupo Galp Gás Natural Distribuição (GGND), e a Câmara Municipal de Vila Velha 

de Ródão assinalaram, a 19 de julho, a chegada da rede de distribuição de gás natural ao núcleo urbano 
da sede do concelho, que irá permitir abastecer cerca de 500 habitações, assim como estabelecimentos 
comerciais e industriais de pequena e média dimensão que, até agora, não tinham à disposição esta solução 
energética. 
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Graças a este projeto, as famílias e um número mais alargado de empresas e indústrias de Vila Velha de Ródão 
passam a poder ter acesso a uma fonte de energia mais económica, cómoda, segura e amiga do ambiente. A 
instalação desta rede contribui para acelerar a descarbonização da economia da região, pois, além da redução 
de emissões de CO2 que o gás natural permite face às soluções utilizadas atualmente no concelho, a nova 
rede está preparada para receber gases renováveis, como o biometano e o hidrogénio. 

A rede de distribuição de gás natural deste Município iniciou-se em 2009, com o abastecimento aos grandes 
clientes industriais do concelho, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da Zona Industrial de 
Vila velha de Rodão.  

Atualmente, as quatro grandes indústrias do concelho são responsáveis por um consumo médio de 24 milhões 
de m3/ano, constituindo-se como o principal polo de fornecimento da Beiragás. 

Com o alargamento da cobertura de rede da Beiragás à malha urbana da sede do concelho e, aproveitando 
parte da infraestrutura já existente, a empresa passa a abastecer 15 dos 59 concelhos da sua área de 
concessão. Este é mais um passo na concretização do propósito da GGND de promover comunidades mais 
sustentáveis, permitindo às empresas e famílias dispor de uma energia de baixo carbono e posicionando a 
empresa como uma referência no setor e na transição energética. 

O investimento global no projeto até 2021 foi de cerca 1,5 milhões de euros, aos quais se somará mais um 
milhão de euros até 2027. O alargamento da rede aos clientes domésticos e empresas de menor dimensão foi 
feito com o aproveitamento da infraestrutura já existente, maximizando os investimentos feitos anteriormente.  

 

 Vila Velha de Ródão recebeu, no dia 9 de julho, a Entrega de Prémios do 15.º Concurso de Vinhos da Beira 
Interior, organizado pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI). O Campo de Feiras foi o 
palco escolhido para a realização desta importante iniciativa, com as Portas de Ródão em pano de fundo, e 
neste local emblemático consagrou-se o vinho Adega 23 Reserva Tinto 2018 como o Melhor Vinho da Beira 
Interior. A iniciativa contribuiu para a divulgação dos produtos desta região e do território, assim como para a 
notoriedade da Beira Interior nesta matéria. 
A cerimónia foi presidida pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que salientou a importância do 
setor vitivinícola para a coesão dos territórios, para a fixação de pessoas e captação de novos investimentos, 
salientando também o papel da Rota dos Vinhos da Beira Interior como elo de ligação entre todo este vasto 
território. 
 

 A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão promoveu uma nova Campanha de Esterilização de Animais 
de Companhia, a qual se iniciou a 1 de julho. O município entende que a esterilização de animais de companhia 
assume um papel relevante, quer ao nível do bem-estar animal, quer como forma de garantir que os centros 
de recolha oficial de animais municipais não se encontram sobrelotados.  

Esta campanha visou um apoio financeiro do Município de 100 € por cada animal esterilizado, incluindo a 
identificação eletrónica, caso o animal não a detivesse, sendo aplicável aos animais de companhia, cães e 
gatos, cujos proprietários residam no concelho de Vila Velha de Ródão. 

 

 A Feira dos Sabores do Tejo regressou a Vila Velha de Ródão, no fim de semana de 24 a 26 de junho, após 
dois anos de interrupção devido à pandemia. O certame atraiu cerca de 25 mil visitantes e 80 expositores, que 
mostraram o que de melhor se produz na região, e contou com Bárbara Bandeira, D.A.M.A. e Pedro Abrunhosa 
& Comité Caviar como cabeças-de-cartaz da animação musical. 

A cerimónia de abertura decorreu ao final da tarde de dia 24 e contou com a presença do Secretário de Estado 
da Agricultura, Rui Martinho, que antes acompanhou o presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 
Luís Pereira, numa visita à Companhia do Lucriz, em Perais, empresa que se dedica à produção de nozes e é 
exemplar no que respeita ao investimento agrícola na região. 

Na sua intervenção durante a abertura do certame, o presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 
lembrou que esta unidade de 600 hectares representou um investimento de 12 milhões e meio de euros e criou 
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16 postos de trabalho, destacando ainda outros investimentos desenvolvidos no concelho, como é o caso da 
barragem do Açafal, que permitiu a constituição de 600 hectares de regadio; a intervenção de dois milhões de 
euros que está a ser feita na antiga Estalagem de Ródão, com a criação de 23 quartos; ou o anúncio feito pela 
Paper Prime de reforço do investimento em 60 milhões na unidade de Vila Velha de Ródão, nos próximos três 
anos, e a criação de 50 novos postos de trabalho. O autarca avançou ainda que o concelho irá receber, nos 
próximos tempos, um investimento de cerca de 160 milhões de euros na área do hidrogénio verde, que estará 
associado a um parque solar de 250 hectares e se espera possa criar 60 postos de trabalho. 

Já o Secretário de Estado da Agricultura, sublinhou importância do setor agropecuário para a economia 
nacional e apontou a Feira dos Sabores do Tejo como mais um sinal da vitalidade do setor e um reflexo dos 
progressos que se registaram na agricultura e agroindústria. 

No que concerne ao palco principal do certame, aos cabeças de cartaz juntaram-se os Karetus, DJ Fifty, DJ 
Zanova, DJ Tozo, Petter Nox e DJ JúniorK. Apesar das noites frescas, os artistas foram calorosamente 
recebidos pelo público que encheu o recinto do Palco Tejo durante os três dias do evento. 

A aposta na gastronomia da região, com a presença de seis restaurante e quatro tasquinhas, foi outro dos 
aspetos que o município manteve nesta edição, onde não faltou também a animação de rua e infantil ou o 
espaço babysitting, dedicado às famílias. 

Tal como em 2019, a Feira dos Sabores do Tejo de 2022 manteve como meta a minimização do impacto 
ambiental do certame, tendo sido renovada a parceria com a Valnor, de modo a garantir a sua classificação 
como EcoEvento, ao promover as melhores práticas no recinto e assumir o compromisso com a redução dos 
resíduos provenientes do público e das entidades participantes e a sua recolha seletiva e encaminhamento 
para reciclagem. 

 

 
 

Vila Velha de Ródão, 16 de setembro de 2022 
 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

 

 

(Luís Miguel Ferro Pereira) 
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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DO N.º4 DO Art.º 35 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO  

 

RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES 
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NOTA: À data de elaboração da presente informação não se havia registado qualquer 
alteração ao estado dos processos indicados na informação de 25/02/2022 
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