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RELATÓRIO DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS DO ANO DE 2017 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento das diversas normas legais em vigor, que regulamentam a atividade administrativa 

e financeira das autarquias locais, nomeadamente o seu regime jurídico financeiro, o POCAL, a LCPA, 

a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, e outras não menos importantes, procede-se 

à apresentação deste Relatório, com a súmula de atividades desenvolvidas durante a gestão do ano 

económico de 2017.  

Com o presente Relatório, que faz parte integrante da Prestação de Contas do exercício económico 

do ano de 2017, pretende-se: 

Evidenciar resumidamente as atividades desenvolvidas;  

Facilitar a interpretação dos mapas e outros anexos da prestação de contas; 

Evidenciar e esclarecer as estratégias da gestão municipal. 

 

De salientar que em setembro de 2013, foram publicadas duas leis essenciais, no contexto da 

reforma da administração local: 

Lei nº 73/2013, de 3/9, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais; 

Lei nº 75/2013, de 12/9, que aprova, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais e o estatuto 

das entidades intermunicipais; 

Nesta última, as alterações fizeram-se sentir no âmbito das atribuições e competências dos órgãos 

das autarquias locais – freguesia e município – bem como na transferência de competências. 

Continua, no entanto, em vigor, a parte de instalação dos órgãos autárquicos, nos artigos não 

revogados da Lei nº 169/99, de 18/9, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/2.  

A Lei nº 73/2013, de 03/09, substitui a Lei das Finanças Locais – Lei nº 2/2007, de 15/01 – com 

alterações significativas ao nível dos limites de endividamento e do equilíbrio corrente da execução 

orçamental. 

 

Cumpre ao abrigo dos referidos instrumentos legais e do disposto no ponto 13 do POCAL elaborar o 
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relatório de gestão do exercício de 2017, relatório esse a apresentar pelo órgão executivo ao 

deliberativo e que deve contemplar os seguintes aspetos:  

a situação económica relativa ao exercício, analisando em especial, a evolução da gestão nos 

diferentes setores de atividade da autarquia local, designadamente no que respeita ao investimento, 

condições de funcionamento, custos e proveitos;  

análise da situação financeira da autarquia, considerando os indicadores de gestão financeira 

apropriados à análise de balanços e de demonstração de resultados;  

a evolução das dívidas de curto, médio e longo prazos de terceiros e a terceiros nos últimos três 

anos, individualizando, naquele ultimo caso, as dívidas a instituições de crédito das outras dívidas a 

terceiros;  

a proposta fundamentada de aplicação do resultado líquido do exercício;  

os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. 

  

O essencial da atividade camarária foi sendo relatado nas informações que nas Assembleias 

Municipais de fevereiro, abril, junho, setembro e dezembro de 2017 o Presidente da Câmara ali levou 

(Anexo I), bem como do ponto de vista económico, financeiro e orçamental nos relatórios de 

acompanhamento trimestral apresentados também durante o ano de 2017 à Câmara e à Assembleia 

Municipal, bem como o respectivo relatório anual apresentado, informações e relatórios esses que 

aqui se dão por integralmente reproduzidos. 

 

No ano de 2017 as preocupações fundamentais da atual gestão autárquica continuaram a ser 

aquelas que em compromisso foram assumidas nas eleições de setembro de 2013, nelas se 

concretizando tudo o que, na nossa opinião, contribui para o desenvolvimento e fortalecimento 

económico, social e cultural da comunidade municipal, compromissos esses, que no essencial, se 

mantêm como linhas estratégicas- e até exigência-para o mandato autárquico de 2017-2021, 

sufragados que foram maioritariamente nas eleições autárquicas entretanto realizadas em outubro 

passado. 

 

 

Prosseguiu, assim, uma grande preocupação no rigor e recuperação da saúde financeira da Câmara, 

declarada em final de 2012 em situação de desequilíbrio financeiro estrutural (Despacho n.º 14763 – 

C/2012, proferido em 15 de novembro de 2012 pelos Secretários de Estado da Administração Local e 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS DO ANO DE 2017 

 

Página 4 de 81 

Reforma Administrativa, do Orçamento e do Tesouro, publicado no DR, 2.ª Série n.º 222, de 

16/11/2012) o que a obrigou a um Plano de Ajustamento Financeiro (PAF) que foi cumprido no 

mandato 2013-2017, cumprimento esse que está evidenciado no essencial na redução do 

endividamento de 15,3 milhões de euros para um valor próximo dos 10 milhões de euros. 

O despacho de 2012 acima referido tinha o teor seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resultado do cumprimento dos objectivos impostos e da gestão realizada em agosto de 2017 o 

Município de Nelas viu suspenso o Plano de Ajustamento Financeiro bem como o Plano de 
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Reequilíbrio Financeiro, despacho esse cujo teor é o seguinte:  
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Assim sendo, o Município de Nelas viu restabelecida plenamente a sua autonomia administrativa e 

financeira, recuperando todos os direitos e obrigações decorrentes das leis gerais aplicáveis a 

qualquer uma das autarquias locais. 

Foi em função disso que foi possível diminuir a carga fiscal sobre as pessoas, as famílias e as 

empresas, procedendo-se em setembro de 2017 à redução da taxa de IMI para os imóveis avaliados 

ao abrigo do CIMI de 0,45% para 0,33%, constituindo esta medida política um custo orçamental 

previsivelmente superior a 600 mil euros em benefício, em 2018 e seguintes, como se referiu, quer 

dos munícipes e empresas, quer do estimulo à economia local, no arrendamento e construção que 

tal medida fiscal é suscetível também de potenciar.   

 

Os bons resultados financeiros, económicos e orçamentais evidenciam-se também no prazo médio 

de pagamento a fornecedores que no decurso do ano de 2017 se com tiveram dentro dos limites 

legais, contribuindo a Câmara Municipal para alavancar a saúde financeira de todos os fornecedores 

(relembre-se que em 2012 o PMP chegou a 219 dias conforme relatório de controlo do 

endividamento e da situação financeira realizado pela IGF aos anos 2010/2013) com o crédito e 

ganhos daí inerentes para todas as instituições. 

 

Só o investimento e a criação de emprego fixam as populações e atraem novas famílias para o 

nosso concelho com vista a regenerar o tecido social e a criar condições para que aqui os cidadãos 

se desenvolvam em termos pessoais, profissionais e familiares, afinal o desígnio de qualquer gestão 

autárquica. Neste particular toda a estrutura politica, técnica, financeira e de recursos humanos 

foram colocados ao dispor desta preocupação empreendedora, com, felizmente, os resultados que 

se conhecem em termos de economia privada, com a criação pelas empresas instaladas e pelas 

novas empresas que entretanto se instalaram, em todo o concelho de muitas centenas de postos de 

trabalho, sendo significativo que no final do ano de 2017 o número de desempregados inscritos 

residentes no nosso Concelho atingiu o valor de 406, valor mais baixo alguma vez alcançado e que 

constitui uma redução de mais de 50% relativamente aos inscritos em Setembro de 2013.  
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De realçar que até final de 2017 foram adquiridos para fins de desenvolvimento económico, em 

particular cedência para atividade industrial, mais de 40 hectares de terreno, reforçando-se por esta 

via a atratividade do nosso território em benefício de todas as freguesias, que vêem nos postos de 

trabalho criados a oportunidade para o desenvolvimento pessoal, profissional e familiar, ganhando o 

Concelho maior coesão sócio económica. 

 

Ambiente e qualidade de vida foi outro dos compromissos que afirmamos com a população do 

Concelho nas eleições de 2013, pois só com esta prioridade verdadeiramente assumida na gestão 

autárquica é possível garantir um desenvolvimento sustentável para as gerações de hoje e 

sobretudo as do futuro. É conhecido o investimento que foi feito nos últimos anos em 

infraestruturas do ciclo urbano da água, obras essas financiadas pelo PT 2020 PO SEUR, 

consignadas durante aquele ano e cuja construção se encontra em curso.  

Como resulta do PPI e das GOP estão neste momento em construção por empreiteiros a qual foram 

consignadas as respectivas obras a ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor, a ETAR de Casal Sancho, 

a ETAR de Santar, a ETAR de Vilar Seco, a ETAR de Moreira, a ETAR de Aguieira e Carvalhal Redondo, 

a ETAR de Lapa do Lobo, acompanhando-se o funcionamento da ETAR nova de Canas de Senhorim 

já realizada, bem como a recuperação das fossas séticas em todo o Concelho. 

 

Estão candidatadas ainda intervenções ao nível da construção de um grande reservatório de água 

em Nelas, bem como uma nova ETAR na Zona Industrial da Ribeirinha, bem como recuperações de 

expansão da rede de água e saneamento. 

 

Para acompanhamento desta grande preocupação ambiental é fundamental a existência do 

cadastro da rede águas e saneamento que se encontra em elaboração. 

 

Em matéria ambiental realça-se ainda o investimento aprovado pelo PO SEUR à Associação de 

Municípios do Planalto Beirão para substituição de contentores e contentores enterrados de cerca 

de 500.000€ e que vai realizar-se no calendário acordado com aquela instituição. 

 

Durante o ano de 2017 foi ainda possível garantir investimentos no Concelho de Nelas decorrentes 

de compensações pela não construção da Barragem de Girabolhos e da Bogoeira por parte da 
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Endesa/Hidromondego, investimentos esses que se encontram todos em fase de conclusão. 

 

No âmbito da politica de Modernização Administrativa encontram-se implementados e em 

funcionamento a Loja do Cidadão em Nelas e os Espaços do Cidadão em Canas de Senhorim e 

Santar, em instalações requalificadas. 

 

Em matéria de reabilitação urbana, mobilidade, acessibilidade e qualidade do espaço urbano, 

continuam os investimentos contratualizados com a CCDR, com o PO Regional e com a CIM Viseu 

Dão Lafões no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial. 

 

Para além dos projetos de construção de infraestruturas em curso, levar-se-á a cabo no futuro todo 

um conjunto de investimentos, por um lado inscritos no financiamento do limite da capacidade de 

endividamento em curso, e por outro lado da reprogramação orçamental que resultar do 

financiamento a que se recorreu também para a componente nacional de projetos financiados nos 

fundos europeus estruturais e de investimento.  

 

A preocupação social continuou, e continua, ao nível das prioridades já enunciadas, tendo-se 

promovido iniciativas para todas as gerações e níveis distintos de necessidades. 

 

Realça-se ainda a excelente dinâmica associativa, cultural e recreativa existente no concelho, 

dinâmica essa a que não foi estranho certamente o reforço dos meios financeiros e logísticos 

atribuídos e cedidos pela câmara municipal às associações e outras instituições, como os 

Agrupamentos de Escolas, tendo sido possível com o apoio do Ministério da Educação a 

substituição do fibrocimento nas escolas do Agrupamento de Nelas. 

 

Uma referência especial, ainda, às dificuldades excepcionais sentidas especialmente no último 

trimestre do ano de 2017, relativamente aos danos causados pelos fogos florestais, bem como às 

preocupações e necessidades acrescidas decorrentes da falta de água sentida na região. 

 

A essas dificuldades reagiu toda a estrutura municipal com o auxilio das instituições 

governamentais no sentido de dar apoio aos lesados, procurar que os mesmos fossem 

compensados ao mais elevado nível e também que não houvesse falta de água quer no consumo 
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doméstico quer no consumo empresarial, o que se conseguiu. 

 

Boas contas, investimento e emprego, amigos do ambiente e apoio social são os pilares da nossa 

gestão refletidos nos documentos de prestação de contas e nas despesas e investimentos que 

foram realizados com os recursos de que dispusemos neste ano de 2017, preparando o futuro, e em 

especial com a redução já concretizada da carga fiscal que incide sobre as famílias e as empresas e 

a existência de meios disponíveis para realizar os investimentos que se exigem,  para um Concelho 

que vai continuar a crescer. 

 

Para que isso possa suceder imperioso se torna continuar a captar todos os financiamentos 

disponíveis nos quadros comunitários para realização de infraestruturas absolutamente essenciais 

a um concelho moderno, com qualidade de vida e atrativo.  

 

Manter a qualidade da prestação do serviço municipal e continuar a realizar os referidos 

investimentos estruturais que garantam o futuro tornam obrigatório o recurso a financiamento no 

limite da capacidade de endividamento do Município, capacidade essa, recorde-se, libertada para 

esse efeito no mandato anterior (2013/2017), e, por isso, a aprovação recente dos contratos de 

financiamento bancário de aproximadamente 3,3 milhões de euros que se encontram, neste 

momento, no Tribunal de Contas para emissão do respectivo visto. 

 

Desenvolvimento sustentável e coesão territorial são pilares para o que acreditamos ser a 

continuidade da responsabilidade de gestão autárquica que assumimos com as populações na 

defesa do interesse publico. Por isso o que a seguir se refere e o que consta dos documentos de 

prestação de contas concretizam as nossas opções de gestão e, acreditamos, serão partilhados por 

todos os Senhores Membros da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, e por todos os 

munícipes, especialmente por terem todas as nossas opções as Pessoas no centro de toda a nossa 

acção politica. 
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1. A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 2017 

1.1. A receita  

No ano económico de 2017, o Orçamento Municipal inicial foi objeto de modificações, resultantes da 

sua adequação a novas realidades e à dinâmica da estratégia de gestão, conforme Quadro I, abaixo: 

 

Quadro I (em euros) 

Orçamento para o ano de 2017 Inicial Modificações Total 

Receita corrente 9.868.203,00 0,00 9.868.203,00 

Receita de capital  3.795.818,00 478.820,15 4.274.638,15 

saldo da gerência anterior 0,00 206.311,85 206.311,85 

Receita total 13.664.021,00 685.132,00 14.349.153,00 

Despesa corrente 7.127.367,00 165.000,00 7.292.367,00 

Despesa de capital 6.536.654,00 520.132,00 7.056.786,00 

Despesa total  13.664.021,00 685.132,00 14.349.153,00 

 

Na receita corrente, os montantes estimados, foram executados em cerca de 98%, tendo a receita de 

capital sido realizada em quase 17% do previsto (Quadro II): 

 

Quadro II - Execução orçamental da receita    

Receita bruta ( € ) Orçamento Execução 

Grau de 

Exec. % 

Impostos diretos 2.802.442,00 2.540.562,33 90,66% 

Impostos indiretos 58.001,00 61.345,28 105,77% 

Taxas, multas e outras penalidades 53.747,00 45112,66 83,94% 

Rendimentos de propriedade 389.600,00 395.002,36 101,39% 

Transferências correntes 4.952.068,00 4.967.376,05 100,31% 

Venda de serviços e serviços correntes 1.608.341,00 1.671.453,71 103,92% 

Outras despesas correntes 4.004,00 5.182,74 129,44% 

Total das receitas correntes 9.868.203,00 9.686.035,13 98,15% 

Venda de bens de investimento 21.604,00 11.014,50 50,98% 
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Transferências de capital 4.250.881,15 712.386,94 16,76% 

Passivos financeiros 2.150,00 0,00 0,00% 

Outras receitas de capital 2,00 0,00 0,00% 

Total das receitas de capital 4.274.637,15 723.401,44 16,92% 

Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 880,00 0,00% 

Saldos das gerências anteriores 206.311,85 206.311,85 100,00% 

Total de outras receitas 206.312,85 207.191,85 100,43% 

Total das receitas 14.349.153,00 10.616.628,42 73,99% 

 

Considerando a evolução da receita entre anos, verifica-se que em 2017, relativamente ao ano 

anterior, houve uma diminuição total de 6,50 % na receita cobrada. No entanto, salienta-se que a 

diferença para menos em 2017, na rubrica Rendimentos de propriedade, corresponde à renda de 

concessão da EDP do último trimestre de 2015, que só foi recebida em 2016, não existindo em 2017, 

na rubrica citada, qualquer diminuição efetiva de receita. 

A outra grande diferença em 2017, é o montante da rubrica de Transferências de capital, que no 

presente ano corresponde a cerca de metade de 2016, contando para isso a comparticipação do 

POVT na “Construção da ETAR de Canas de Senhorim”, recebida em 2016, sendo que os 

investimentos consignados em 2017 se encontram em curso em processo de execução financeira 

com as entidades financiadoras. 

 

Quadro III - Evolução da receita    

Receita bruta ( € ) 
Execução 

2016 

Execução 

2017 

Variação 

2017-2016 

Impostos diretos 2.598.420,82 2.540.562,33 -2,23% 

Impostos indiretos 48.731,34 61.345,28 25,88% 

Taxas, multas e outras penalidades 59.799,27 45.112,66 -24,56% 

Rendimentos de propriedade 485.540,13 395.002,36 -18,65% 

Transferências correntes 4.879.807,11 4.967.376,05 1,79% 

Venda de serviços e serviços correntes 1.626.386,55 1.671.453,71 2,77% 

Outras receitas correntes 4.355,63 5.182,74 18,99% 

Total das receitas correntes 9.703.040,85 9.686.035,13 -0,18% 
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Venda de bens de investimento 19.275,00 11.014,50 -42,86% 

Transferências de capital 1.410.749,08 712.386,94 -49,50% 

Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00% 

Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00% 

Total das receitas de capital 1.430.024,08 723.401,44 -49,41% 

Total das receitas anuais 11.133.064,93 10.409.436,57 -6,50% 

Reposições não abatidas nos pagamentos 2.208,35 880,00 -60,15% 

Saldos das gerências anteriores 605.011,60 206.311,85 -65,90% 

Total de Outras receitas 607.219,95 207.191,85 -65,88% 

Total receitas anuais+outras receitas 11.740.284,88 10.616.628,42 -9,57% 

 

Gráfico I – Evolução da receita, por natureza, de 2016 e 2017 
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Quadro IV – Receitas correntes 

Evolução das receitas correntes 2015 2016 2017 
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Receita corrente cobrada 8.176.200,31 9.703.040,85 9.686.035,13 

Variação absoluta entre anos   1.526.840,54 -17.005,72 

Variação relativa entre anos   18,67% -0,18% 

 

1.2. A despesa 

A execução orçamental da despesa, em pagamentos, está dependente da realização da receita, em 

recebimentos, ou seja, de disponibilidade de Tesouraria, tendo o montante total de despesa paga, em 

2017, diminuído em cerca 10,3%. 

 

Quadro V - Evolução da despesa     

Despesa realizada paga 
2016 2017 

Variação 

2017-2016 

Despesas com pessoal: 2.806.856,57 2.865.088,30 2,07% 

   Remunerações certas e permanentes 2.079.143,68 2.113.188,43 1,64% 

   Abonos variáveis ou eventuais 99.839,29 133.003,19 33,22% 

   Segurança social 627.873,60 618.896,68 -1,43% 

Aquisição de bens e serviços correntes: 4.122.023,12 3.274.530,22 -20,56% 

   Aquisição de bens 1.054.404,60 820.381,17 -22,19% 

   Aquisição de serviços 3.067.618,52 2.454.149,05 -20,00% 

Juros e outros encargos 291.874,00 263.502,28 -9,72% 

Transferências correntes 761.607,59 776.210,52 1,92% 

Subsídios 0,00 900,00   

Outras despesas correntes 158.519,71 67.448,86 -57,45% 

Total das despesa correntes 8.140.880,99 7.247.680,18 -10,97% 

Aquisição de bens de capital 2.121.533,98 1.510.084,26 -28,82% 

Transferências de capital 102.766,28 405.418,78 294,51% 

Ativos Financeiros 69.733,00 69.733,00 0,00% 

Passivos financeiros  1.082.321,85 1.020.311,47 -5,73% 

Outras despesas de capital 16.736,93 88.149,77 426,68% 

Total das despesas de capital 3.393.092,04 3.093.697,28 -8,82% 

Total das despesas pagas  11.533.973,03 10.341.377,46 -10,34% 
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De notar a diminuição das despesas pagas com a aquisição de bens e serviços e os juros da dívida 

de médio e longo prazos. 

 

Em 2017, os passivos financeiros pagos incluem, a quantia de 6.846,12 €, relativa ao subsídio 

reembolsável correspondente ao contrato de partilha da poupança líquida no âmbito da eficiência 

energética, projeto realizado no ano de 2015, comparticipado pelo POVT, e as amortizações de 

empréstimos a médio e longo prazos, na quantia de 1.013.465,35 €. 

 

Gráfico 2 – Despesa realizada paga em 2016 e 2017 

 

 

1.3. As receitas/despesas de capital 

 

Conforme consta do seguinte Quadro VI, em 2017 as receitas correntes cobradas suportaram a 

maior fatia de despesas de capital pagas, no montante de 2.370.295,84 €. 

As receitas de capital são insuficientes para suportar as despesas de capital, com um peso relativo 

superior, dado a sua relação direta com a estratégia política e as necessidades concelhias de 

investimento. As transferências de capital da receita incluem o Fundo de Equilíbrio Financeiro, no 
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valor de 446.521,00 €, e as comparticipações comunitárias recebidas, do PO SEUR, no valor de 

153.039,42 €, e do PO CENTRO 2020, no valor de 15.826,52 €. 

As receitas de capital integram ainda as receitas de vendas de bens de investimento, relativas à 

venda de terrenos na Zona Industrial. 

Nas despesas de capital, os pagamentos de passivos financeiros foram integralmente suportados 

por receitas correntes. 

 

Quadro VI – Comparação receitas de capital/despesas de capital 

Receitas de capital 2017 Despesas de capital 2017 

Venda de bens de investimento 11.014,50 Aquisição de bens de capital 1.510.084,26 

Transferências de capital 712.386,94 Transferências de capital 405.418,78 

Ativos Financeiros 0,00 Ativos Financeiros 69.733,00 

Passivos financeiros 0,00 Passivos financeiros  1.020.311,47 

Outras receitas de capital 0,00 Outras despesas de capital 88.149,77 

  723.401,44   3.093.697,28 

 

 

O investimento por área de actividade - Plano Plurianual de Investimentos 

 

Quadro VII   - O Investimento por funções Valores (€) 

01   Funções Gerais 212.986,58 

  111 Administração Geral 212.986,58 

  120 Segurança e Ordem Públicas 0,00 

02   Funções Sociais 1.019.814,30 

  211 Ensino Não Superior 130.960,99 

  232 Ação Social 37.329,40 

  241 Habitação 2.313,02 

  242 Ordenamento do Território 456.556,68 

  243 Saneamento 285.567,07 

  244 Abastecimento de Água 28.797,03 

  246 Proteção Meio Ambiente e Conservação da Natureza 67.124,26 
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  251 Cultura 1.375,04 

  252 Desporto, Recreio e Lazer 9.790,81 

03   Funções Económicas 277.283,38 

  320 Indústria e Energia 78.661,48 

  331 Transportes Rodoviários 198.621,90 

    Total 1.510.084,26 

 

 

2. A REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL  

 

O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais aprovado pela Lei nº 

73/2013, de 3/9, estipula no seu artigo 40º a regra do equilíbrio orçamental estabelecendo que a 

receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das 

amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.  

Em 2017: 

A receita corrente bruta cobrada foi de 9.686.035,13 €; 

As amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos calculadas foi de 1.034.503,34 €;  

A despesa corrente foi de 7.247.680,18 €; 

Sendo o saldo corrente de 2.438.354,95 €, comportando, assim, na sua totalidade as amortizações 

médias de empréstimos de médio e longo prazos; 

Confirma-se o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. 

 

3. O APURAMENTO DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO E DA DÍVIDA BRUTA A 31-12-

2016 

 

Nos termos do artigo 52º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03/09, a dívida total de operações orçamentais, 

incluindo a das entidades “participadas” pelo Município, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro 

de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores. 

 

A dívida do Município não contempla a realização do capital subscrito no Fundo de Apoio Municipal, 
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constituído no âmbito da Lei nº 53/2014, de 25 de agosto, nos termos da qual o montante de 

278.934,67 € fica isento para o apuramento da dívida total.  

 

A Lei nº 114/2017, de 29/12 – Lei do Orçamento de Estado para 2018- no seu artigo 303º, procedeu 

a reduções à subscrição de capital que não foram comtempladas em 31/12/2017, conforme 

indicações do FAM. 

 

Também não foi considerado no cálculo da dívida do Município, a subvenção reembolsável ao Fundo 

de Eficiência Energética, por estar excecionada nos termos do artigo 52º da Lei nº 73/2013, de 03/09 

– RFALEI. O montante total da subvenção é de 41.647,23 €, tendo sido reembolsados até final de 

2017 13.692,24 €. 

Nestes termos, e que o Quadro VII abaixo evidencia: 

A dívida de curto prazo era, em 31/12/2017, no montante de 1.323.446,18 € (realçando-se que o 

montante de 500 mil euros se trata de autos de medição em faturas que estão em conferência e 

enviadas às entidades financiadoras no âmbito de PT 2020, nos contratos de financiamento acima 

referenciados); 

A dívida de médio e longo prazos em 31/12/2017 era no montante de 9.487.014,62 €; 

A dívida das entidades participadas que relevam para o cálculo da dívida bruta do Município de 

Nelas era de 405.825,18 €, sendo ainda de valor provisório a da AMPV – Associação dos Municípios 

Portugueses do Vinho. 

 

A margem absoluta de capacidade de endividamento do Município de Nelas em 31/12/2017 era, 

assim, de 2.488.204,41 €, podendo ser utilizáveis, nos termos da lei, 20% deste valor. 

 

Quadro VII  Apuramento da capacidade de endividamento  

Apuramento da "dívida total" a 31/12/2017     

Total da receita cobrada nos últimos 3 anos:   27.448.940,78 

Receita corrente cobrada em 2015 8.151.877,83   

Receita corrente cobrada em 2016 9.675.884,49   

Receita corrente cobrada em 2017 9.621.178,46   

Média da receita   9.149.646,93 
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1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 

últimos 3 anos   
13.724.470,39 

Apuramento da dívida total 
    

    

Dívida total de operações orçamentais do Município:   10.810.460,80 

221 - Fornecedores, c/c 460.766,87   

228 - Fornecedores: Faturas em receção e conferência 311.356,23   

2312 - Empréstimos a médio e longo prazos 9.487.014,62   

245 - Estado e outros entes públicos: Contribuições para a 

Seg. Social 
36.678,60 

  

2611 - Fornecedores de imobilizado, c/c 125.410,08   

2618 - Fornecedores de imobilizado em conferência 370.557,40   

268 - Outros credores 18.677,00   

Dívidas das entidades relevantes para efeitos da dívida 

total: * 
  

425.805,18 

AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho 229,38   

AMRPB - Associação de Municípios da Região Planalto 

Beirão 
408.488,71 

  

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 404,56   

Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões 

(CIMRDL) 
16.682,53 

  

Dívida total a 31/12/2017 excluindo operações 

extraorçamentais 
  

11.236.265,98 

Capacidade de endividamento 

Limite da dívida total da Autarquia calculado a 

31/12/2017 
  

13.724.470,39 

Montante da dívida total em 31/12/2017 (excluindo 

operações extraorça.) 
  

11.236.265,98 

Margem absoluta   2.488.204,41 

Margem utilizável (20% - alínea b) do nº 3 do artª 52º)   497.640,88 
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 4. A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DO MUNICÍPIO (SEM ENTIDADES PARTICIPADAS) 

 

Quadro VIII – A dívida bruta a curto e médio e longo prazos  

Ano Dívida curto prazo Dívida m.l.p. Dívida total 
Variação 

absoluta 

Variação 

relativa 

2005 1.757.957,96 3.209.103,99 4.967.061,95     

2006 1.271.675,00 2.989.989,72 4.261.664,72 -705.397,23 -14,20% 

2007 1.304.823,78 2.480.877,22 3.785.701,00 -475.963,72 -11,17% 

2008 2.296.236,62 2.622.044,02 4.918.280,64 1.132.579,64 29,92% 

2009 5.834.984,01 4.795.441,43 10.630.425,44 5.712.144,80 116,14% 

2010 2.037.793,07 11.753.534,89 13.791.327,96 3.160.902,52 29,73% 

2011 5.236.804,98 11.507.837,14 16.744.642,12 2.953.314,16 21,41% 

2012 4.021.721,33 11.257.251,82 15.278.973,15 

-

1.465.668,97 -8,75% 

out-13 819.991,15 14.521.914,70 15.341.905,85 62.932,70 0,41% 

2013 661.903,19 14.142.491,27 14.804.394,46 -474.578,69 -3,11% 

2014 419.892,47 12.964.291,04 13.384.183,51 

-

1.420.210,95 -9,59% 

2015 348.245,47 11.575.955,70 11.924.201,17 

-

1.459.982,34 -10,91% 

2016 415.501,75 10.500.479,97 10.915.981,72 

-

1.008.219,45 -8,46% 

2017 1.323.446,18 9.487.014,62 10.810.460,80 -105.520,92 -0,97% 

 

Gráfico III – Evolução da dívida bruta municipal a curto e médio e longo prazos 
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5. COMUNICAÇÃO, CULTURA E EVENTOS 

 

5.1. Comunicação e relações públicas 

É um gabinete direccionado para o munícipe, para as relações públicas e para a comunicação.  

Na sua atividade diária, assumimos a celeridade das respostas a cada solicitação, tanto por parte 

dos Serviços internos (Educação, Desporto, Ação Social, Unidade Empreende, Turismo e Património, 

Espaço Internet e Organização de Eventos), como das solicitações externas (Associações, escolas, e 

demais instituições), na preparação das iniciativas municipais, organização de eventos, no apoio 

protocolar, na gestão dos espaços, na comunicação e na imagem com a produção atempada de 

todos os suportes de comunicação municipal, quer ao nível dos conteúdos, quer ao nível gráfico, 

bem como todas as tarefas pontuais e regulares decorrentes do serviço.  

 

Notas de imprensa - Neste âmbito foram divulgadas iniciativas, projetos e atividades do Município 

junto dos Órgãos de Comunicação Social, procedeu-se à seleção, tendo sido elaborados diversos 

cadernos e notas de imprensa, e em alguns dos casos com cobertura televisiva.  

 

Atos Protocolares - Procedeu-se ao desenvolvimento de um conjunto de tarefas necessárias à 

preparação, acompanhamento e execução de actos protocolares, bem como no contacto com os 
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órgãos de comunicação social, locais, regionais e nacionais, e no relacionamento com outras 

entidades, organizações e sociedade civil.  

 

5.2. Concepção, Design e Produção Gráfica 

Durante o ano 2017, foram elaboradas uma série de trabalhos que envolveram a criação e o design 

de vários produtos comunicacionais. Foram assim desenvolvidas várias imagens com o objectivo de 

aplicação em cartazes, convites, anúncios de jornal, folhetos, campanhas de divulgação, lonas, 

outdoors, muppies, entre outros, tendo-se procedido ao desenvolvimento de produtos/imagem cada 

vez mais adequados às iniciativas e públicos-alvo a que se destinam e articulados do ponto de vista 

dos conteúdos, do design e dos circuitos de distribuição, bem como a reformulação de alguns 

suportes de comunicação já existentes de modo a torná-los mais contemporâneos, atractivos e 

eficazes.  

 

As ações desenvolvidas na promoção das atividades/eventos referidos no ponto MANIFESTAÇÕES 

CULTURAIS, passam por: 

Elaboração de estratégias de comunicação  

Criação de imagem e design gráfico 

Elaboração de suportes de comunicação:  

Cartazes, flyers, programas, banners para divulgação online, convites, muppis, pendões, outdoors, 

brochuras, fichas de inscrição, diplomas, cadernos, entre outros. 

Manutenção de Website oficial da Câmara Municipal. 

Criação de Páginas de Facebook para Carnaval de Nelas e Canas de Senhorim, Mercado de Natal em 

Nelas, Nelas por Vocação - 10 Conferências, 10 Convidados e Viagem Medieval de Canas de 

Senhorim. 

Divulgação na Comunicação Social, Redes Sociais do Município (Facebook), Website do Município e 

mailing list. 

Colocação de muppis e lonas e distribuição de cartazes e flyers/programa (local e regional). 

Desenvolvimento de Press Releases pré e pós evento e respetiva divulgação e publicação. 

Contacto com os órgãos de Comunicação Social para publicidade e cobertura jornalística. 

Acompanhamento e reportagem fotográfica.  

Acompanhamento em acções de promoção do Concelho em feiras e certames nacionais.  
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Organização e Apoio logístico a eventos: 

Contacto com Expositores para participação em eventos diversos (ex: Produtores do Vinho do Dão, 

Queijarias, Comerciais, Associações/Instituições, Artesãos, etc.) 

Promoção de provas de vinho e degustação de produtos regionais; 

Acompanhamento do evento (montagem de módulos, reuniões de trabalho com os expositores, 

elaboração e envio de fichas de inscrição, ente outras tarefas espelhadas na folha de registo 

elaborada no âmbito da Certificação da Qualidade).   

Contacto, programação da visita, recepção e acompanhamento de Grupos organizados para visitas 

ao Concelho. 

Desenvolvimento dos Actos Protocolares subjacentes a cada evento. 

 

5.3. Cultura 

A Câmara Municipal de Nelas manteve em 2017 uma relevante oferta cultural, social e desportiva, 

encontrando soluções que lhe permitiram investir numa das suas áreas de referência, mas também 

das que mais tem contribuído para o dinamismo da sua população.  

Assim, e entendendo a Cultura como uma área prioritária na definição de estratégias de 

desenvolvimento concelhio, a Autarquia prosseguiu com as suas principais linhas de atuação e que 

vem desenvolvendo, mantendo uma programação e oferta cultural coerentes, qualificadas e 

continuadas, assente numa cuidada gestão e numa maior potencialização dos seus próprios 

recursos humanos e dos equipamentos culturais que tutela.  

Neste âmbito a autarquia dinamizou, um alargado conjunto de atividades, dirigidas a diferentes 

públicos, que se revelaram uma mais-valia no enriquecimento cultural de todos. Face visível desta 

promoção têm sido os grandes eventos como o Carnaval, a Feira Medieval de Canas de Senhorim, o 

junho em Festa, a Feira do Vinho do Dão e o Mercado de Natal. 

No apoio generalizado à população e que se prende com a política cultural da autarquia, está 

claramente presente no apoio prestado às Associações do Concelho (financeiro e logístico), nos 

programas de incentivo à leitura (parcerias com escolas e bibliotecas privadas), no funcionamento 

dos vários serviços da Câmara (desporto, educação, ação social, unidade empreende, biblioteca 

municipal, etc.), que interagem sempre para que o serviço prestado contribua para que se atinjam os 

fins comuns.  
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Carnaval de Nelas e de Canas de Senhorim  

Cartaz de visita do Concelho, consagra uma tradição que reúne centenas de figurantes e atrai 

milhares de visitantes, consignado pelos desfiles das Associações Carnavalescas do Concelho – 

Associação Desportiva, Recreativa, Cultural do Cimo do Povo, Associação Recreativa e Cultural de 

Santo António - Bairro da Igreja, Associação Recreativa e Cultural do Paço e União Cultural e 

Recreativa do Rossio. 

 

Comemorações do 25 de Abril  

Nas comemorações do 25 de Abril, que tiveram início com o tradicional Hastear da Bandeira, seguido 

de desfile da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Nelas. No Auditório do Edifício Multiusos de 

Nelas, teve lugar a  43ª Sessão Comemorativa da Assembleia Municipal de Nelas. Também em 

Canas de Senhorim houve acompanhamento das atividades alusivas ao 25 de Abril, com o Hastear 

da Bandeira no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim com Desfile da Fanfarra, 

seguido de Distribuição de Cravos nas ruas da Vila e Pintura de Rua “30 Anos de Zeca Afonso” - “O 

Povo é quem mais ordena” . 

As Comemorações continuaram da parte da tarde, em Santar, com uma Arruada pelas 3 Bandas 

Filarmónicas do Concelho, Associação Filarmónica de Vilar Seco, Sociedade Musical de Santo 

António de Carvalhal Redondo e Sociedade Filarmónica 2 de Fevereiro de Santar, à qual se seguiu o 

Concerto dos 43 Anos de Abril.  

 

Junho em Festa  

Em mês de Santos Populares, as Marchas do Bairro da Igreja e do Cimo do Povo de Nelas saíram às 

ruas cheias de brilho e cor, culminando num arraial no Largo de Santo António, em Nelas. Em Canas 

de Senhorim, o evento “Canas em Movimento”, animou a freguesia com diversas atividades.  

Decorreram como habitualmente, nos dias de Santo António, São João e São Pedro as marchas 

populares, tendo na noite de São João, tanto em Nelas como em Canas de Senhorim sido realizadas 

as habituais Sardinhadas Populares com Animação Musical. 

 

Dia dos Monumentos e Sítios  

A iniciativa da Câmara Municipal de Nelas para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios, reuniu no dia 18 de abril, com a realização de uma conferência “Património Cultural e Turismo 
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Sustentável”, realizada no Paço dos Cunhas, em Santar, pelo historiador João Fonseca, sob a 

temática (Re)Visitar as Origens da Terra de Senhorim. 

 

 

Dia dos Moinhos 

No dia 9 de abril, o Município de Nelas aderiu pelo quinto ano consecutivo às comemorações do “Dia 

Nacional dos Moinhos e do Dia dos Moinhos Abertos”.  

Assim, os Moinhos do Rio Castelo estiveram de portas abertas para a comunidade com o objectivo 

de dar a conhecer o património molinológico existente no Concelho e alertar para a importância da 

sua preservação, através da realização de uma Caminhada local. No período da tarde, realizou-se na 

Lapa do Lobo a Caminhada com visita ao Moinho da Quinta Vale do Lobo. 

 

Semana Santa em Santar  

Santar, uma das mais antigas e nobres freguesias do Concelho de Nelas, acolheu as celebrações da 

Semana Santa, entre os dias 1, 2, 13 e 14 de Abril, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de 

Santar, com o apoio do Município, evento que reuniu elementos da liturgia e da religiosidade, bem 

como antigas tradições populares.  

 A Vila, decorada com motivos alusivos à quadra, tornou-se assim um local privilegiado de visita, 

onde foi possível passear por ruas de casaria granítico, envolvidas por uma paisagem rica que se 

caracteriza pelos magníficos vinhedos que produzem dos melhores vinhos da Região do Dão.  

 

Santar 1258 

No fim-de-semana de 27 e 28 de maio, a Vila de Santar tornou a ser palco de uma Recriação 

Histórica organizada pela ACI - Amigos de Santar em colaboração com o Município de Nelas, União 

de Freguesias Santar-Moreira. Assim, a Vila de Santar recuou até ao século XIII para reviver 

momentos e passagens inolvidáveis da história de Portugal. No Largo do Paço, centenas de 

figurantes recriaram o ambiente social e político do território, e o dia contou ainda com 

apresentação de um Santar d’Honra, ceia com um porco no espeto, procissão das vésperas da 

aparição do Arcanjo Miguel, concertos de música medieval com o grupo Jogralesca, etc. 

 

Viagem Medieval de Canas de Senhorim 

A Viagem Medieval atraiu milhares de visitantes na sua 25ª edição que decorreu no fim-de-semana 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS DO ANO DE 2017 

 

Página 25 de 81 

de 7 e 8 de outubro em Canas de Senhorim, tendo proporcionado aos milhares de visitantes 

momentos únicos e de muita animação, dos quais se destacam a Ceia Medieval, o torneio de armas 

a cavalo, os desfiles medievais, concertos de música e de danças do ventre.  

Organizada pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, Agrupamento de Escolas da localidade, 

Câmara Municipal de Nelas, e em colaboração com um vasto número de Associações Locais, esta 

Viagem culminou com um balanço extremamente positivo e que se pretende superado em futuras 

edições. 

 

Mercado de Natal 

Durante o mês de dezembro a Vila de Nelas transformou-se numa montra privilegiada de produtos 

tradicionais da época que dinamizou as tradições e o comércio local, recriando um ambiente 

natalício mágico.  

Exposições de artesanato, produtos da terra, feira do livro, atividades desportivas, espaço cafetaria, 

solidariedade, animação infantil e musical, foram algumas das atividades desenvolvida no Edifício 

Central. 

 

Feira do Vinho do Dão  

Realizada nos dias 1,2 e 3 setembro, constitui o principal evento em termos da Região Demarcada 

do Vinho do Dão. Participaram nesta 26ª edição, 50 produtores de vinho, artesãos, máquinas 

agrícolas, associações e empresas relacionadas ao vinho, que perfizeram uma feira com cerca de 

100 expositores. Durante a realização desta edição, decorreu a apresentação do Livro “Territórios 

Vinhateiros de Portugal” da AMPV, o Musical “As Musicas que os Vinhos Dão”, Prova Comentada Os 

Melhores Vinhos da FVD _ 10+10, com o Critico de Vinhos Luis Lopes e harmonização gastronómica, 

a apresentação da Candidata a Rainha das Vindimas 2017 ao Concurso da AMVP e entrega do 

Troféu “Eng.º Alberto Vilhena” ao Melhor Vinho Tinto e ao Melhor Vinho Branco do Concurso de 

Vinhos da FVD 2017, entre as mais diversas atividades. 

 

Festa do Ramo da Vindima - Santar  

A ACI- Associação Cultural e Informativa “Os Amigos de Santar”, com o apoio da Câmara Municipal 

de Nelas e da União de Juntas de Freguesia de Santar-Moreira, realizou no dia 24 de setembro, a 

“Festa do Ramo da Vindima”, mantendo viva uma das mais antigas tradições que assinala o fim da 

época das vindimas na Vila de Santar. A edição deste ano contou com o habitual cortejo, 
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devidamente acompanhado pela Sociedade Musical 2 de Fevereiro – Banda de Santar e pelo GDCR 

“Os Santarenses”. Esta importante tradição, que vem de tempos muito distantes, acontecia no 

último dia da vindima e aliava ao trabalho árduo uma forte componente de convívio, comemorando-

se a união entre os trabalhadores e os Senhores. 

 

6. UNIDADE EMPREENDE 

 

Em 2017 a Unidade Empreende para além dos já existentes Gabinete de Apoio ao Industrial e 

Gabinete de Inserção Profissional passou a integrar mais um gabinete - o Gabinete de Apoio ao 

Emigrante. 

 

Para além das atividades específicas de cada gabinete, que serão apresentadas posteriormente, a 

Unidade Empreende organizou o 4º Seminário de Empreendedorismo e promoveu acções de 

sensibilização/ informação e de consultoria a empreendedores. Apoiou, ainda, os lesados dos 

incêndios de outubro de 2017. 

 

O 4º Seminário de Empreendedorismo, cujo tema foi “Desenvolvimento Sustentável e Coesão 

Territorial” realizou-se no dia 03 de maio de 2017 e contou com a presença do Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, empresários do Concelho, IEFP; AIRV e 

empreendedores, entre os demais. O Seminário foi precedido da inauguração da empresa Covercar e 

da visita às instalações da Purever Industrial Solutions, em Nelas. 

 

Promoveu as seguintes Sessões de informação/divulgação no Edifício Multiusos:  

- “Processo de Certificação e Apoios ao Artesanato” no dia 4/4/2018; 

- “Apoios aos Jovens Agricultores” no dia 24/04/2018; 

- “Divulgação do Sistema de Incentivo ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), no dia 18 de 

maio. 

 

No decorrer do ano de 2017 a Unidade empreende foi responsável pelo atendimento, 

acompanhamento e acções de consultoria a 44 empreendedores. No âmbito das atividades EPAT 

(Equipa de Apoio Técnico) foi celebrado contrato de apoio com 6 promotores. 
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Recebeu e acompanhou: 2 candidaturas ao Regulamentos de Apoio ao Investimento e Criação de 

Emprego do Município de Nelas; 11 candidaturas à Criação do Próprio Emprego no Município de 

Nelas; 4 candidaturas ao Regulamento de Incentivo ao Comércio Tradicional. 

 

Forneceu ainda apoio aos lesados dos incêndios ocorridos a 15 e 16 de outubro de 2017, durante 

todo o quarto trimestre do ano, preenchendo Declarações de Prejuízo, submetendo Candidaturas 

Simplificadas e fornecendo informações respeitantes às Candidaturas ao PT2020.  

 

Gabinete de Apoio ao Industrial – Apoio na aquisição e venda de terrenos para instalação de 

empresas na ZI 1, ZI 2 e ZI 3 e para infra-estruturas/obras públicas. 

 

Gabinete de Inserção Profissional – No ano 2017 integrado nas atividades e responsabilidades 

atribuídas ao GIP, contratualizados pelo IEFP, atingiram-se os seguintes resultados:  

 

- Nas ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de 

emprego, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego, de caráter coletivo e 

individual, foram abrangidos 2053 utentes; 

- Nas ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora, 

beneficiaram 1739 utentes; 

- Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego, encaminhámos 335 utentes;  

- Receção e registo de ofertas de emprego pelas empresas da região, 172 ofertas de emprego, tendo 

para estas ofertas encaminhado 1547 utentes desempregados à procura de emprego, dos quais 182 

ficaram colocados em emprego;  

Ao longo do ano 2017, foram realizados 2314 atendimentos neste serviço. 

 

Outra atividade que GIP concretizou foi a constituição de grupos de formação, a sua organização e 

acompanhamento, em conjunto com o IEFP, tendo decorrido em Nelas ações de formação para o 

público desempregado:  

- UFCD - Cuidados primários de saúde e segurança da criança, beneficiaram 28 formandos, com 

inicio a 5 de maio;  

- UFCD - Técnicas de Animação, beneficiaram 25 formandos, com inicio a 21 de junho;  

- Curso EFA - Técnico de apoio à família e comunidade, beneficiaram 20 formandos com início a em 
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de 19 março;  

- UFCD – Técnico de Restaurante e Bar, beneficiaram 20 formandos com início a 11 de outubro 

- Curso EFA Pro – Operador de Logística, beneficiaram 25 formandos com início a 07 de dezembro. 

 

Gabinete de Apoio ao Emigrante – Em 2017, este gabinete registou 111 atendimentos. Os assuntos 

mais tratados prendem-se com o auxílio com correspondência estrangeira recebida e com Reformas 

estrangeiras – Simulações, pedidos e acompanhamento de processos e 

informações/preenchimento do Income Tax (IRS Americano) e abono de família.  

Registou a abertura de 5 novos processos. 

 

 

7. EDUCAÇÃO 

 

A educação constitui-se como um dos fatores mais decisivos no desenvolvimento humano e merece 

da parte da Câmara Municipal de Nelas uma atenção muito particular.  Às autarquias está reservada 

a gestão dos Jardins-de-Infância e das escolas do Primeiro Ciclo, o que não significa que a 

autarquia, esqueça a interação e o desenvolvimento de programas destinados a todos os ciclos do 

ensino. Em particular, a Câmara Municipal de desenvolve programas em que se relacionam com o 

universo dos Agrupamentos de Escolas no seu todo e com a comunidade educativa em geral. A 

autarquia vê, por isso, a educação como algo que vai muito além da escola e da lecionação 

curricular. 

 

Apoio à Gestão Escolar 

Não obstante das suas competências em matéria de educação a Autarquia de Nelas tem contribuído 

com apoios monetários aos Agrupamentos de Escolas do Concelho, no sentido de apoiar o 

desenvolvimento dos seus projetos educativos. No ano letivo de 2016/2017 foram entregues 

12.720,00€ ao Agrupamento de Escolas de Nelas e 6.330,00, € ao Agrupamento de Escolas de Canas 

de Senhorim. 

Paralelamente continua o reforço do investimento no parque escolar. Em relação à requalificação 

dos estabelecimentos de ensino importa mencionar que, em termos de beneficiações e reparações 

em jardins-de-infância e escolas do 1ºciclo, os gastos centram-se essencialmente em material de 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS DO ANO DE 2017 

 

Página 29 de 81 

manutenção que vão desde lâmpadas, fechaduras, veda portas, vidros, cabides, parafusos e porcas, 

tomadas e interruptores, armações, torneiras e canalizações, fios e tintas, silicone, e tantos outros 

materiais que este ano significou um investimento na ordem do 17.000,00€. 

Manteve-se ainda o apoio aos jardins e às escolas ao nível do pessoal não docente, tentando 

colmatar as falhas de auxiliares de ação educativa (competência do Ministério da Educação) com 

um encargo anual de 169.524,93€. 

Iniciaram-se ainda as obras de requalificação das escolas de Santar, Carvalhal Redondo e Vilar Seco, 

estas ultimas no âmbito de uma candidatura ao Aviso de concurso Centro Centro-73-2017-01 que 

ronda os 332.000,00€. 

Atividades de Animação e de Apoio à Família 

As Atividades de Animação e Apoio à Família são uma resposta social às crianças e às famílias, 

prevista nas disposições legais em vigor que reforça a generalização do conceito de escola a tempo 

inteiro e engloba uma componente para a educação pré-escolar.  

No que respeita à Educação Pré-Escolar, a autarquia tem estabelecido acordos de colaboração com 

o Ministério da Educação e o Ministério da Solidariedade Social que têm permitido o apoio à 

componente social da Educação Pré-Escolar com verbas definidas anualmente, comparticipando as 

famílias estes serviços – Refeições e Prolongamento de Horário – de acordo com o rendimento 

familiar. 

Durante o ano letivo 2016/2017 foram consumidas 21.675 refeições que perfizeram um gasto de 

31.646,24€. 

 

1º Ciclo do Ensino Básico 

Apoios Económicos aos Agrupamentos de Escolas 

O acesso aos benefícios disponíveis, bem como o seu carater integral ou parcial, gratuito ou 

comparticipado, é determinado em função da situação socioeconómica do agregado familiar do 

aluno, que se traduz pelo posicionamento num escalão de rendimentos específico e no 

correspondente escalão de apoio, mediante indexação ao abono de família. 

Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio socioeducativo destinado a alunos do 

1º ceb pertencentes a agregados familiares integrados no 1º e 2º escalão do abono de família, que 

correspondem, respetivamente, aos escalões A e B e traduzem-se na comparticipação dos encargos 

com refeições, manuais escolares e outro material.  
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Nos gráficos que se seguem podemos verificar a evolução da distribuição dos auxílios económicos 

nos últimos três anos letivos bem com a despesa associada. 

 

Refeições Escolares 

As refeições escolares são um encargo avultado para qualquer município. Durante o ano letivo 

2016/2017 foram consumidas no 1º ciclo cerca de 39.606 refeições que perfizeram um gasto de 

57.824,84€. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

As atividades de enriquecimento curricular foram implementadas, à semelhança dos anos letivos 

anteriores, nos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim, em 8 escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

No que diz respeito às disciplinas foram selecionadas quatro: Inglês, Atividades Lúdico-Expressivas, 

Música e Atividade Física e Desportiva. 

Relativamente ao ano transato sublinhe-se a manutenção da disciplina de Música numa parceria 

com o Conservatório de Musica de Santa Comba Dão que envolveu a contratação de sete docentes 

com habilitações para o ensino da disciplina. 

Durante o ano de 2016/2017 estiveram ainda envolvidos 10 docentes, (3 de Inglês, 3 de A.L.E., 4 de 

Atividade Física e Desportiva) para um total de 428 alunos matriculados no 1º CEB, onde a média de 

inscrições e frequência rondou os 415 alunos.  

Para a implementação deste programa houve o financiamento do Ministério da Educação. Desse 

valor, a maior parte serviu para pagar diretamente aos docentes contratados pela Autarquia através 

de um contrato de trabalho a termo resolutivo, nos termos da Lei nº23/04, de 22/06 e Código do 

Trabalho aprovado pela lei nº 99/03, de 27/08 e regulamentado pela Lei nº 35/04, de 29/07. Em 

termos de despesas efetivas com docentes, para um período de outubro de 2016 a agosto de 2017, 

este programa englobou um encargo salarial de 156.254,92€ (note-se que estes técnicos 

acompanharam também o Programa Férias em Ação durante os meses de julho e agosto). 

 

 

“Música Maestro”- Ensino da música no pré-escolar 

Fruto do sucesso alcançado com a introdução da disciplina de música nas atividades de 
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enriquecimento curricular para os alunos do 1º ciclo do Concelho e indo de encontro às 

necessidades de diversificação da oferta identificada pelos Agrupamentos de Escolas e das 

expectativas dos pais e encarregados de educação, a autarquia respondeu positivamente ao desafio 

e inseriu a disciplina de música no nível de ensino do Pré-escolar com o Projeto “Música Maestro”.  

O projeto desenvolve-se nos jardins-de-infância da rede pública, onde os técnicos da autarquia se 

deslocam uma vez por semana e desenvolvem uma aula de iniciação musical de aproximadamente 

45 minutos com os alunos e as educadoras e no ano de 2016/2017 envolveu 121 alunos. 

Transportes Escolares 

Ao nível dos transportes escolares, o Município de Nelas teve uma despesa que rondou os 

145.816,60€. Os alunos que beneficiavam de Transportes Escolares em 31-01-2017 constam do 

mapa seguinte: 

Alunos que beneficiavam de Transportes Escolares em 31-01-2016 

Estabelecimentos 1º Ciclo 
2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

Secundá

ria 

Tota

l 

Agrupamento de Escolas de 

Nelas 
32 37 102 92 263 

Agrupamento de Escolas de 

Canas de Senhorim 
5 43 85 54 187 

 

O número de alunos a frequentar escolas fora do concelho foram 10: 10 alunos no concelho de Viseu 

(Escola EB 2,3 Grão Vasco, Escola Secundária Alves Martins, e Escola Secundária Viriato). 

 

Programas de Apoio Educativo-Social 

Regime da Fruta Escolar 

O Regime de Fruta Escolar, instituído no âmbito da União Europeia, consiste na distribuição de uma 

peça de fruta, pelo menos duas vezes por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das 

escolas públicas portuguesas. 

O objetivo do programa é promover hábitos de consumo de alimentos benéficos para a saúde das 

populações mais jovens e para a redução dos custos de saúde associados a regimes alimentares 

menos saudáveis. 

Esta iniciativa, além de nutritivamente rica para as crianças, pretende sensibilizar não só os mais 
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pequenos mas também as suas famílias para a importância do consumo da fruta em termos de 

saúde pública nomeadamente no combate à obesidade infantil. Dentro deste âmbito e durante o ano 

de 2016/2017 foram distribuídas 24.756 peças de fruta com um custo de 3.714,26€. 

 

Programa Fruticool 

O FrutiCool consiste num programa de intervenção pedagógica dirigido aos alunos do ensino Pré-

Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Nelas com vista a colmatar o Regime da 

Fruta Escolar que visa apenas os alunos do 1º ciclo e apenas duas vezes por semana. 

Com este projeto, a Câmara Municipal de Nelas garante a realização de atividades pedagógicas que 

tendem a desenvolver competências nos alunos no que respeita a hábitos de vida saudável, bem 

como a distribuição de uma peça de fruta por aluno, uma medida de apoio social às famílias. Em 

2016/2017 foram distribuídas peças de fruta com um custo de 8.072,94€. 

 

Férias em Ação 

O programa Férias em Ação concentra-se na ocupação dos tempos livres das crianças do 1º e 2º 

Ciclo do Ensino Básico ao longo das três interrupções previstas em cada ano letivo: Natal, Páscoa e 

Verão. Durante o corrente ano foi decidido expandir a oferta para o mês de agosto. Estas atividades 

têm sido elaboradas e concretizadas, fruto de uma parceria entre os técnicos do serviço de 

educação e do desporto da autarquia. 

Durante o ano de 2016/2017 estiveram envolvidos cerca de 300 alunos do 1º e 2º ciclo do ensino 

básico, foram efetuadas mais de 145 atividades, 36 saídas a locais de interesse e contou com a 

presença de 12 professores a tempo inteiro, 2 auxiliares de ação educativa e dois voluntários.  

Sendo um programa de cariz gratuito que implica apenas o pagamento das refeições e as entradas 

nos locais de visita que cobram bilhete. Os encargos com pessoal docente já se encontram incluídos 

nas atividades de enriquecimento curricular. 

Férias de Palmo e Meio 

Projeto visa ocupar de forma saudável as crianças do Ensino Pré-Escolar no período de interrupção 

letiva e pausa no funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família, habitualmente, 

entre a última semana do mês de julho e o mês de agosto. 

Este projeto decorre entre as 8h30 e as 17h30, inclui o Serviço de Almoço, mas não inclui o Serviço 

de Transporte. Além de um leque diversificado de atividades a planificação engloba ainda saídas 
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dentro e fora do Concelho de Nelas. Este é acompanhado por Animadoras Sócio-Culturais e 

Assistentes Operacionais. O gasto em 2016/2017 foi de 184,00€. 

 

Eventos e Atividades 

As Aventuras do Gaspar- 3ª edição do Projecto “Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões 

Concurso de empreendedorismo para os alunos do 1º Ceb do concelho desenvolvido em parceria 

entre a CIM, Município e Agrupamentos de Escolas. Em 2016/2017 estiveram envolvidas 2 turmas 

dos dois Agrupamentos. A Autarquia prestou o acompanhamento técnico alocando os recursos 

necessários para o desenvolvimento das atividades. 

 

Concurso Municipal “Ideias de Negócio”- Projeto de Empreendedorismo nas escolas da CIM Viseu 

Dão Lafões 

Concurso de empreendedorismo para os alunos do secundário e profissional do concelho 

desenvolvido em parceria entre a CIM, Município e Agrupamentos de Escolas que pretende 

desenvolver projetos que possam ser realizados no território intermunicipal. Em 2017 foram 

apresentadas 6 ideias de negócio. A Autarquia prestou o acompanhamento técnico alocando os 

recursos necessários para o desenvolvimento das atividades. 

 

Audições de Páscoa e Finalistas 

As Audições de Páscoa ocorreram nos dias 29 e 31 de março respetivamente, no Pavilhão da Escola 

Secundária de Canas de Senhorim e no Pavilhão Desportivo Municipal com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas de Nelas. Nesta produção estiveram envolvidas mais de 700 pessoas. 

A Audição de Finalistas realizou-se no dia 14 de junho e reuniu no Cineteatro de Nelas os alunos do 

4º ano do 1º ciclo para um espetáculo final abrangendo um conjunto de mais de 300 pessoas. 

Estes eventos são o resultado da introdução da disciplina de Música nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular e contaram com uma adesão extremamente significativa por parte do 

público. Os custos destas atividades rondaram os 5.500,00€. 

 

Celebração do Dia Mundial da Criança 

O dia Mundial da Criança foi comemorado no Cineteatro de nelas com a apresentação do espetáculo 

“Espant´Hábitos” numa parceria que envolveu o teatro Hábitos e que contou com a presença de 
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todos os alunos do pré-escolar e do 1 ciclo do concelho (824), incluindo os das instituições 

particulares e de solidariedade social que prestam atuação na área da educação. 

 

Viagem de Finalistas 2017 

A Viagem de Finalistas do 1º Ciclo do Ensino Básico ao Jardim Zoológico de Lisboa, teve um 

encargo previsto de 5.220,00€ incluindo entradas e comboio e envolveu a deslocação de 189 alunos 

e 33 adultos de ambos os Agrupamentos de Escolas. 

 

Mercado de Natal 2017 

O Serviço de Educação, Formação e Inovação e o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família marcaram 

presença no Mercado de Natal de Nelas com o espetáculo de magia “Zé Mágico", que decorreu no 

Auditório do Edifício Multiusos para todos os alunos do pré-escolar e do 1 ciclo do concelho 

incluindo os das instituições particulares e de solidariedade social que prestam atuação na área da 

educação e que teve um custo de 1722,00 €. 

O serviço esteve ainda presente no Mercado de Natal que se realizou no Edifício Central de Nelas 

com um espaço de distribuição de prendas numa parceria com a Empresa Jerónimo Martins que 

desta forma fez chegar uma prenda a todos os alunos do concelho, pelo mesmo ter sido vitima do 

flagelo dos incêndios do dia 16 de outubro. 

   

  

8. DESPORTO 

 

Através da realização de atividades de âmbito desportivo, a Câmara Municipal de Nelas conseguiu: 

Promover e fomentar a prática desportiva na população, desde os mais jovens até à idade adulta, 

com vista à criação de hábitos desportivos, facilitando uma vida mais saudável e consequente 

aumento da qualidade de vida; 

Facilitar uma ocupação salutar dos tempos livres da população mais jovem e adulta do Concelho, 

contribuindo para o decréscimo do sedentarismo; 

Contribuir para o fortalecimento do Associativismo Desportivo no Concelho, fomentando a prática 

desportiva nos escalões de formação; 

Contribuir para o bem-estar dos participantes, através da sua integração social e cultural, cultivando 
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valores e atitudes que fomentam o espírito desportivo e saudável convívio; 

Contribuir para a participação ativa da população em atividades desportivas no Concelho de Nelas. 

A regularidade e continuidade na realização de eventos desportivos permitiram a criação de 

alternativas, de forma a facilitar a ocupação dos tempos livres e a promoção da atividade física e 

desportiva. 

Em 2017 a Câmara Municipal de Nelas – Serviços de Desporto realizou, de acordo com o Plano de 

Eventos previsto, e com a participação total de cerca de 1877 pessoas, com um aumento de 158 

participantes em relação ao ano anterior, as seguintes atividades:  

 

A Atividade Física em População com a Diabetes,  

É desenvolvida durante o ano sob a orientação Técnica dos Serviços de Desporto da Câmara 

Municipal, e com a realização de aulas semanais de Ginástica de Manutenção e Actividades 

Aquáticas, nas instalações desportivas municipais – Piscinas e Pavilhão, conjugando a colaboração 

da Unidade de Saúde de Nelas e da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Canas de 

Senhorim, no rastreio e orientação da população com a Diabetes diagnosticada. Participaram nestas 

atividades cerca 40 Munícipes.  

 

 

O projeto “Crianças em Movimento…”, é direcionado à população com idade pré-escolar do Concelho, 

através da frequência de aulas de Adaptação ao Meio aquático e de Expressão Lúdico Motora, onde 

participaram todos os Jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas de Nelas e de Canas de 

Senhorim. Os Jardins Particulares do concelho (Centro Paroquial Vilar Seco, Jardim-de-infância 

“Girassol”, Escola João de Deus e Jardim-de-infância “Malmequer”) também foram incluídos no 

projeto frequentando as aulas de Adaptação ao Meio Aquático. No total estiveram envolvidas no 

projecto de 303 crianças.  

 

Com intuito de divulgar a modalidade de Natação nas suas diversas vertentes, realizou-se o evento 

“Água e Movimento”, direcionado à população em geral a aos alunos da Escola Municipal de 

Natação. Neste evento decorrem iniciativas de caráter pontual com a realização de master de 

hidroginástica, bem como com a organização de um Torneio de Natação da Escola Municipal de 

Natação de Nelas. Neste evento participaram um total de 87 Munícipes.  

No plano de eventos para o ano 2017 estavam previstos 2 iniciativas desportivas para este projeto, o 
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segundo momento não se realizou devido ao encerramento da Piscina Coberta em virtude da 

escassez de água. 

 

De forma a dar continuidade ao projeto e com intuito de divulgar a modalidade de Natação, e 

especificamente a adaptação ao meio aquático/iniciação, decorreu o evento “Aprender a Nadar é 

Giro”, direcionado às crianças do concelho com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos, 

visando a interação entre pais e filhos no meio aquático através de atividades lúdicas que 

possibilitaram a exploração do meio em questão e o fomento do laços familiares , permitindo assim 

que os pais/encarregados de educação participem na atividade de frequência habitual para os seus 

filhos. 

Na totalidade participaram 72 crianças devidamente acompanhadas.  

 

O projeto “Andebol 4 Kids” realizou-se em colaboração com a respetiva Federação e Associação de 

modalidade, onde participaram os 925 alunos dos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas de 

Senhorim. Este projecto é composto por várias fases que se desenrolaram ao longo de todo o ano 

lectivo, nas instalações desportivas exteriores do Centro Escolar de Nelas, no Pavilhão Desportivo 

Municipal e nas instalações do Estádio Municipal, incluindo atividades com vista à divulgação e 

dinamização da modalidade de andebol.  

 

Em 3 de Junho, realizou-se em Nelas no Estádio Municipal o Encontro Distrital deste Projeto com a 

representatividade de uma equipa de cada um dos Concelhos do Distrito. Neste dia, além da 

atividade desportiva, decorreu também a atividade lúdica, no âmbito da Cidadania para a Igualdade, 

onde estiveram presentes cerca de 120 atletas, acompanhados pelos seus professores ou 

dirigentes. 

  

Integrada no Circuito Municipal das Escolas de Natação, a Escola Municipal de Natação de Nelas 

participou nas concentrações definidas no calendário de provas para a época desportiva 16/17 e 

17/18 (entre janeiro e dezembro), possibilitando a presença dos atletas da equipa da pré-competição 

da escola municipal de natação na vertente competitiva da modalidade em representação do 

Município de Nelas. No decorrer do ano as provas foram realizadas em diferentes concelhos/ 

distritos, tendo a Escola Municipal de Natação de Nelas, obtido o 2º lugar, na classificação geral 

(época 16/17), entre as 19 escolas de natação participantes.  
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A Escola Municipal de Natação participou no Torneio de Natação Professor Afonso Saldanha, com 

calendário de provas definidas para a época 16/17 e 17/18 (entre janeiro e dezembro). Estas 

concentrações são dirigidas a todos os atletas da EMNN que queiram iniciar a vertente competitiva 

da modalidade de natação.  

 

Na época 2016/2017 o Município de Nelas recebeu uma concentração do Circuito Municipal de 

Escolas de Natação,  

que se realizou na Piscina Municipal Descoberta a 17 de junho, estiveram presentes nesta prova 271 

atletas.  

 

O Município de Nelas em parceria com os municípios de Mangualde, Penalva do Castelo, Viseu, e a 

Associação Regional de Ciclismo de Viseu realizaram a terceira edição do Grande Prémio de 

Ciclismo do Dão, nos dias 13 e 14 de maio. Com esta iniciativa pretendeu-se promover o território, a 

região vinhateira do Dão. A corrida iniciou-se com uma etapa em Nelas, partida e chegada, com 19, 5 

km, no dia 13 de maio. No dia seguinte decorreu 2ª etapa com partida em Penalva do Castelo e 

chegada em Viseu com uma distância de 152 Km, com passagem em Nelas. 

 

Com o intuito de desenvolver atividades mais diversificadas e ao mesmo tempo proporcionar 

momentos de convívio, os Serviços de Desporto apresentaram o Projecto “Mexer por uma Causa” 

composto por dois momentos pontuais. Estes dois momentos contaram com a presença de 109 

munícipes. 

 

Assim comemorou-se o mês do coração, a 04 de Maio, com uma caminhada e o evento “Christmas 

Night Run” no  dia 8 de Dezembro, com a finalidade  de aliar a prática desportiva ao espírito natalício, 

e reforçando a solidariedade presente nesta época festiva, integrado na programação do Mercado de 

Natal.  

 

Relativamente à globalidade dos eventos realizados pelos Serviços de Desporto do Município, 

podemos verificar nos gráficos seguintes o nº total de participantes efetivos, bem como a avaliação 

média global de satisfação dos envolvidos, resultado apurado numa escala de 1 a 4, através de 

inquérito, e em 2017 de Muito Bom – 3,75. 
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A 3ª edição do Rally Vinho do Dão fez-se à estrada nos dias 7 e 8 de Abril de 2017. 

Organizado pelo Clube Automóvel do Centro (CAC) e com o apoio do Município de Nelas, o Rally 

Vinho do Dão foi pontuável para a Taça Nacional de Ralis de Terra FPAK e para o Campeonato 

Regional Centro de Ralis tendo-se verificado uma vez mais, uma grande adesão quer ao nível de 

equipas quer ao nível de público que acorreu a Nelas nestes dias para a visualização da prova. 

A grande motivação na edição de 2017, consistiu no redesenhar da prova, passando esta a ter oito 

Provas Especiais de Classificação, sendo uma delas substancialmente aumentada em termos de 

Kms, o que permitiu que praticamente em todo o Concelho existisse a passagem do rally. 

O início do Rally decorreu na sexta-feira, dia 7 de abril, com a Super Especial Noturna “Vinho do Dão”, 

pelas 20h55, na Zona Urbana de Nelas, junto às Piscinas Municipais, Escola EB 2,3 Dr. Fortunato de 

Almeida e Biblioteca Municipal. No sábado, dia 8 de abril, realizaram-se sete PEC: “Quinta da Cerca” 

(com duas passagens e 7,60 Kms), “Santar - Vinhas do Dão” (com duas passagens e 9,90 Km) e por 

último o novo troço “ Caldas da Felgueira – Senhorim” (com três passagens e 14,70 Km).  

Com 40 equipas inscritas na prova, a Grande Garrafeira do Dão foi dividida pela dupla José 

Merceano/ Francisco Pereira que se sagrou campeã do Rally Vinho do Dão na Taça Nacional de 

Ralis de Terra FPAK, ao volante do seu Mitsubichi Lancer, enquanto no Campeonato Regional de 

Ralis Centro a vitória foi entregue à dupla Alexandre Ferreira/ Paulo Amorim em Peugeot 208 VTI.  

 

Instalações desportivas municipais 

Relativamente à gestão das instalações desportivas municipais, as Piscinas Municipais – Cobertas 

e Descobertas, Pavilhão Desportivo Municipal e Estádio Municipal, é cada vez mais importante para 

a Autarquia assumir a responsabilidade de possibilitar/ proporcionar a criação de infra-estruturas de 

base para a prática e desenvolvimento de atividades desportivas, quer a nível particular, escolar ou 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS DO ANO DE 2017 

 

Página 39 de 81 

federado, contribuindo com a disponibilização das instalações para usufruto das Colectividades/ 

Clubes do Concelho.  

Devido ao extenso período de seca, verificou-se a necessidade de economizar água, assim sendo e 

como forma de poupar este bem essencial encerraram-se as instalações das piscinas municipais 

cobertas. Aproveitando esta interrupção de normal funcionamento realizaram-se obras de 

requalificação no sistema de climatização e aquecimento de águas.  

No ano de 2017, cobraram-se cerca de 66.019,39€ de acordo com as taxas previstas no 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, apurando-se uma frequência média mensal de 72843 

utilizadores das instalações desportivas municipais – Piscinas Municipais, Pavilhão Desportivo e 

Estádio Municipal, o que obriga a um cuidado reforçado na gestão do dia-a-dia das mesmas, quer a 

nível de recursos humanos, quer a nível da instalação, sempre com objetivo de proporcionar mais e 

melhores condições aos utentes.  

 

 

Nas instalações desportivas de gestão municipal são realizadas despesas correntes (água, luz, gás, 

produtos para tratamento de água e de limpeza, e no tratamento/ manutenção dos relvados) de 

forma a garantir o seu normal funcionamento, possibilitando a disponibilização de espaços com as 

condições ideais para a prática das atividades a que se destinam.           
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Relativamente à gestão do dia-a-dia dos campos do estádio municipal, quer a nível de recursos 

humanos, manutenção/tratamento dos relvados e despesas correntes, obriga um acompanhamento 

rigoroso para o normal funcionamento das mesmas e consequentemente com manutenção do 

relvado, higienização e aquisição de bens. 

 

 

O Município de Nelas celebrou Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o SLNelas, 

para  os escalões de  formação e seniores de futebol nos treinos e competições, usufruindo da 

cedência do campo 1 e 2, com um total de 10301 utilizações.  O Sport Clube de Nelas e Veteranos 

também solicitaram a utilização do campo 1 para treinos e competições, com 1162  utilizações. 

Outras entidades também pediram a cedência da mesma para diversas atividades com um total de  

utlizações.  
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No âmbito do apoio à atividade desportiva federada no Concelho a ao Movimento Associativo no 

Concelho, e como forma de incentivo ao desenvolvimento e continuidade da mesma, a Câmara 

Municipal contribuiu nas inúmeras actividades realizadas em 2017, da responsabilidade e 

organização de Clubes/ Associações Desportivas, através da deliberação/ atribuições de apoios 

financeiros, assim como na celebração de Contratos Programa de Desnvolvimento Desportivo. 

O apoio da Câmara Municipal às referidas instituições não se limita ao apoio financeiro, não se 

podendo omitir também todo o apoio logístico, ao nível da cedência das instalações desportivas 

municipais, para o desenrolar de toda a actividade de treino e preparação das actividades 

competitivas, onde estimamos um valor de cerca de 86.114.21€, quer ao nível dos demais 

contributos solicitados. 

 

 

 

9. AÇÃO SOCIAL 

 

Durante o ano de 2017, o Município de Nelas - Serviço de Desenvolvimento/Apoio Social 

desenvolveu as seguintes atividades: 

 

° No âmbito das comemorações do Dia de Reis, nos dias 5 e 6 de janeiro, em conjunto com o coro da 

Universidade Sénior, comemorou o dia com a visita a todas as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do concelho, a quem entregou uma pequena lembrança realizada pelos alunos 

da US e um bolo - rei. Relativamente à despesa pertencente a esta actividade, o Município teve um 
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custo total de 290,00€.   

 

° Integrado no Plano de Ação do Núcleo Local de Inserção de Nelas e da Rede Social, em parceria 

com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), foi implementada uma acção de sensibilização, 

dirigida aos beneficiários da prestação de Rendimento Social de Inserção e à comunidade escolar: 

 - “Promover ações de sensibilização relacionadas com dependências” 

 

° Realização de Tertúlia no dia 22 de abril, dinamizada em articulação com a Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Nelas, sob o tema “Prevenção dos Maus Tratos nos Infância”, aberta à 

comunidade, no âmbito do mês da Prevenção dos Maus Tratos (abril de 2017). Foram também 

distribuídos os calendários dos afetos e colocados muppies e distribuídos cartazes. Relativamente à 

despesa pertencente a esta atividade, o Município teve um custo total de 190,00€.   

- Caminhada da Liga Portuguesa contra o Cancro – 3 de junho, com a colaboração do Núcleo Local 

da LPCC 

 

° 4.º Encontro das Instituições Particulares de Solidariedade Social – Almoço convívio, realizou - se 

no dia 29 de junho de 2017, pelas comemorações dos Santos Populares, destinando - se a todos os 

idosos provenientes das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho. Esta 

iniciativa contemplou cerca de 200 participantes, a quem o Município distribuiu uma pequena 

lembrança. Relativamente à despesa pertencente a esta actividade, o Município teve um custo total 

de 525,00€.   

° Abertura da Loja Solidária de Nelas – Com o objetivo de promover e contribuir para uma melhoria 

das condições de vida dos indivíduos ou famílias em situação de maior vulnerabilidade social, 

através da atribuição de bens de diversa ordem, a Câmara Municipal de Nelas criou a Loja Solidária 

de Nelas, cuja inauguração foi no dia 11 de junho de 2017, com a participação dos jovens do Ensino 

Articulado. Relativamente à despesa pertencente a esta atividade, o Município teve um custo total 

de 250,00€.   

° Comemoração do Dia da Família – 15 de maio: recepção das 30 famílias a quem foi atribuído o 

incentivo à natalidade (outubro de 2016/maio de 2017) no valor de 1000€ a cada criança nascida 

neste período. 

Durante o ano de 2017, foram instruídos 60 processos e aprovada a atribuição do valor do incentivo 

à natalidade a 60 crianças nascidas no concelho de Nelas. 
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° 3.º Encontro Intergeracional – Avós e Netos, realizou – se no dia 30 de julho e culminou com a 

apresentação e entrega a todos os alunos da Universidade Sénior do Anuário 2017 “Um pouco de 

Nós”. 

 

° O Cartão Sénior Municipal assume cada vez mais um importante papel no desenvolvimento social 

e no aumento da qualidade de vida da população sénior do Concelho de Nelas. 

    Depois de ser lançado no ano de 2014, procedeu – se à entrega durante o ano de 2017 de cerca de 

110 Cartões Séniores Municipais, de forma totalmente gratuita, para que acedam a bens e serviços 

em condições vantajosas nas áreas da saúde, desporto, cultura, atividades económicas, entre 

outras. 

    O Cartão Sénior Municipal irá estimular a participação ativa destes munícipes nas diversas 

atividades, assim como o comércio local que aderir ao Cartão. 

Cada estabelecimento comercial que aderiu à iniciativa do Cartão Sénior Municipal concede os 

benefícios/descontos que entender e está identificado com o dístico de publicitação da utilização do 

Cartão bem como no Guia de descontos, já editado e facultado a todos os utilizadores pelo 

Município. 

 

° Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade, com a deslocação aos estabelecimentos de 

ensino do ensino pré – escolar dos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas de Senhorim, nos 

dias 24 e 25 de outubro, por duas sociólogas com a apresentação da história infantil “O Cinderelo”. 

 

° O Município de Nelas cria, em 2015, o Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos em 

matéria de apoio em obras na habitação e tarifários especiais de água, saneamento e resíduos. 

Assim, depois de devidamente instruídos os processos, foram sujeitos à aprovação em reunião de 

Câmara. No ano de 2017, foram aprovados três apoios a agregados familiares carenciados e 

desfavorecidos, cujos orçamentos para a realização das obras era no valor total de cerca de 

9400,00€.  

 

Relativamente às iniciativas/eventos desenvolvidos pelo Serviço de Desenvolvimento/Apoio Social, 

no ano de 2017, o Município teve um custo total no valor de 70655,00€. 
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Universidade Sénior 

 

A Universidade Sénior nasce em 2014, enquanto projeto promovido pela Câmara Municipal de Nelas, 

dando resposta à ânsia do saber contínuo, sentido e manifestado por um número significativo de 

munícipes. Tem como finalidade a promoção da valorização pessoal e social do público sénior 

através da aquisição de conhecimentos e novas aprendizagens, concedendo-lhes a oportunidade de 

partilhar experiências. A sua sede situa-se na Escola Primária da Serra da Estrela. São condições de 

admissão ter mais de 50 anos e ter disponibilidade e vontade de aprender. Todos os alunos inscritos, 

têm oportunidade de selecionar os temas e conteúdos que suscitam maior interesse e que vão 

desde as tecnologias de informação e comunicação, passando pela hidroginástica e atividade física, 

pelas expressões corporal, dramática, plástica e musical, pela história e psicologia, até às práticas 

de direito e educação para a poupança. A universidade sénior conta, também, com a colaboração 

voluntária de professores e formadores, que de forma altruísta e socialmente consciente, dedicam 

algum do seu tempo e partilham o seu conhecimento de forma genuína.  

No ano de 2016 contava com 162 inscrições, tendo havido um aumento significativo no ano de 2017, 

aumentando assim para 206 inscritos, com 29 disciplinas como oferta formativa, sendo elas: Artes e 

Cultura (11 inscritos), Expressão Dramática e Teatro (19 inscritos), Dança e Expressão Corporal (28 

inscritos) TIC I (12 inscritos), TIC II (11 inscritos), Saúde Preventiva (10 inscritos), Des”Envolve-te” 

Desenvolvimento Social e Pessoal (16 inscritos), Saúde Feminina em Idade Sénior (21 inscritos), 

Iniciação ao Piano (11 inscritos), Coro e Aulas de Canto (60 inscritos), Coro Masculino (10 inscritos), 

Teoria Musical (15 inscritos), Hidroginástica (41 inscritos), Actividade Física (48 inscritos), Atelier de 

Costura (14 inscritos), Práticas de Direito (14 inscritos), História Local e de Portugal, Património e 

Arquivo (26 inscritos), Culinária (9 inscritos), Histórias de Vida e Vidas com História e Fotografia ( 20 

inscritos), Inglês I ( 14 inscritos), Inglês II ( 5 inscritos), História das Religiões ( 18 inscritos), 

Psicologia ( 27 inscritos), Iniciação ao Cavaquinho ( 8 inscritos), Iniciação à Guitarra ( 9 inscritos), 

Manualidades ( 14 inscritos) , Solidariedade/Voluntariado (7 inscritos), Internet/Redes Sociais e 

Multimédia ( 13 inscritos), Rádio ( 13 inscritos), Artes e Ofícios ( 10 inscritos). 

9 alunos inscritos), Multimédia (12 alunos inscritos) e Rádio (13 alunos inscritos). 

Esta resposta social visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e 

de convívio, num contexto de formação ao longo da vida, contribuindo para a resolução de 
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problemas que assumem proporções crescentes nos dias que correm: os problemas de isolamento, 

de solidão e de deficiente qualidade de vida que estes dois fatores provocam. 

 

Foram inúmeras as actividades desenvolvidas, quer na sede da instituição, quer junto das IPSS do 

Concelho, workshops, visitas de valorização, dinamização da webrádio, encontro intergeracionais, 

etc. 

 

10. BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

A Biblioteca Municipal António Lobo Antunes, até ao dia 31/12/2017 contava com 3481 utilizadores 

inscritos, sendo 3273 com idade superior a 14 anos, 94% e 6% com idade inferior. 1733 são utentes 

do sexo masculino, 1701 do sexo feminino, enquanto 47 são inscrições institucionais.  

 

Presta os serviços seguintes:  

1. Empréstimo domiciliário, individual e institucional (escolas, lares e centros de dia, centros de 

estudo, AEC´s, …). No ano 2017 perfez o total de 15734 empréstimos de documentos. 

2. Disponibilização de computadores com acesso à Internet com 3327 utilizações. 

3. Visita a exposições, total de 663 visitantes. 

4.Utilização de documentos multimédia (CD´s, DVD´s …), 136 utilizações. 

5.Leitura de jornais e revistas, 618 utilizações. 

6. Estudo e leitura presencial na Biblioteca, 4143 utilizações. 

7. Empréstimo inter-bibliotecas, 16. 

8.Eventos, n.º de participantes 1278. 

11. Serviço de referência (de apoio na pesquisa pormenorizada de informação), 4. 

12. Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares: 11 intervenções. 

13.Número total de utilizações do serviço: 21458 (visitas à biblioteca para utilização dos seus 

recursos, contabilizando também o n.º de participantes nos eventos). 

 

Diversas iniciativas decorreram na Biblioteca Municipal António Lobo Antunes e ou nos espaços 

municipais, no âmbito da promoção da leitura e outras atividades de cariz cultural, tais como: 

Livros viajantes para a população do 1.º CEB , ensino pré-escolar, que no ano de 2017 envolveu 766 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS DO ANO DE 2017 

 

Página 46 de 81 

alunos e respetivos professores,  e para as IPSS, creches e de apoio a idosos,  num total de 1144 

documentos emprestados; 

“Leitura a Par”, leitura em família, projeto que decorreu de 6 de fevereiro a 26 de maio de 2017, 

dirigido aos alunos e famílias do pré-escolar e do 1.º CEB e que terminou com uma festa final. 

Contou com 136 famílias participantes. 

 Concurso de leitura em voz alta “Bem ler, que prazer”, para alunos do 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos do 

Concelho. Após 2 eliminatórias, a final decorreu a 26 de maio. Assistiram 147 pessoas. 

 

Exposições: Exposição bibliográfica“ Livros que falam de amor””, (Fevereiro); Exposição fotográfica 

”Da natureza e do Homem” de Hugo Ferreira (Fevereiro e Março), Exposição de escultura “Torgas 

Vivas: as mágicas raízes” (Março e Abril); Exposição “Viriato na Banda Desenhada” (abril e maio); 

Exposição de pintura “NelasArte”; Exposição “1.ªGuerra Mundial e Guerra Colonial” (maio e junho); 

Exposição fotográfica “Diversidade no feminino”. 

 

Apresentação do  livro “A Vovó em menina ” de Maria Isabel Loureiro, a 31 de março (para alunos do 

3.º ano do Concelho) e a 1 de abril (para a comunidade), com um total de participação de 137 

munícipes. 

 

Apresentação do livro “Ei-los que partem” de Júlia Nery, a 7 de junho com uma assistência de 56 

munícipes. 

 

Clube de Leitura da Rede de Bibliotecas de Nelas, 3 sessões – “Autores quase Nobel” (abril), 

Romances históricos (junho) e Miguel Torga (novembro). 

 

Na casa do Gaspar- “o TPC do Gaspar” sessões de animação para a leitura, dirigidas ao aos alunos 

das escolas do 1.º CEB, públicas e privadas  do Concelho. Houve também uma sessão dirigida 

especificamente aos alunos da Universidade Sénior. No total participaram 535 entre alunos, 

professores e seniores. Foram dinamizadas pelos animadores Carlos Henriques e Luís Ribeiro. 

 

Espetáculo “Eu quero a lua” sessões de animação para a leitura, dirigidas ao público do ensino pré-

escolar, que decorram ao longo do mês de junho e dinamizadas pelos animadores Carlos Henriques 

e Luís Ribeiro. 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS DO ANO DE 2017 

 

Página 47 de 81 

 

 

O projecto  “Oficinas múltiplas” contemplou os ateliers semanais de apoio ao Clube de Teatro da EB 

2.3 de Nelas (ao longo do ano 2017), o espetáculo de teatro “Magna Mater”(junho) apresentado em 

duas sessões e a oficina de escrita creativa baseada em quadros da pintora Paula Rego, em outubro. 

Participaram 247 munícipes, entre alunos e comunidade. 

“Este Sábado há contos, projeto que consiste na apresentação de contos seguido de atelier de artes 

plásticas, dirigido a crianças dos 3 aos 12 anos e respetivas famílias. Realizou-se uma sessão, com 

o tema – “Carnaval”  a 11 de fevereiro. Contabilizaram-se 24 participantes. 

“Voluntários de leitura”, as diversas sessões decorreram, ao longo do ano, aos sábados à tarde, na 

BMN,  e ao longo da semana no Centro Escolar de Nelas, com 7 crianças e dois voluntário, num total 

de 48 sessões. 

Semana literária de Nelas “Elos de Leitura” de 20 a 27 de abril, que contou com cerca de 981 

participantes, com as actividades seguintes: 

- Oficina de escrita criativa “Recoletores de Palavras” para alunos 4.º ano do Concelho e alunos da 

Universidade Sénior de Nelas 

- Leitores do Fraque 

-Encontro com os escritores Miguel Horta, João Ricardo Pedro (Prémio Leya 2011) e Isabel Brites. 

- Oficina de Leitura para bebés. 

- Livra-te – mercado de troca de livros. 

- Espetáculo para a família “O TPC do Gaspar- Heróis da História de Portugal” 

- Teatro pela Companhia Zum Zum com a peça A mala com histórias da Beira. 

- Espetáculo de música e poesia Ailé! Ailé! sobre o 25 de abril e Zeca Afonso. 

- Encontro de autores concelhios Sair da Gaveta, por ocasião da Assembleia Municipal de 25 de abril 

de 2017. 

-Comboio da leitura: leitura de poemas no trajeto Nelas-Coimbra e Coimbra-Nelas. 

- Performance Acorde da liberdade poemas e música por Rui Fonte e Nuno Carvalho. 

- Concursos: Ler à mesa e Banda Desenhada. 

- Feira do Livro de Banda Desenhada e livros sobre a liberdade. 

- Leitura nas montras (frases sobre a leitura elaboradas pelos alunos do 1.º , 2.º e 3.º ciclos). 

 

Grande parte das iniciativas não tiveram custos extra associados, uma vez que foram dinamizadas 
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pela Equipa Técnica de animação do município e pelos colaboradores da Biblioteca Municipal não 

tendo sido necessário recorrer a serviços externos.  

Foram efetuadas despesas no valor total de 11.281,39€, ao nível da aquisição de documentos (livros, 

revistas e jornais), novo software da Rede de Bibliotecas de Nelas Biblionet, material de desgaste e de 

conceção de cenários,  relativos aos meios informáticos (hardware) e 2.ª edição da Festa Literária de 

Nelas, Elos de Leitura. 

 

Ciclo de conferências “Nelas por vocação” 

 

26/01/2017, 20h45, Restaurante Zé Pataco 

De Papo Cheio, com o convidado Vítor Sobral e moderação de Pedro Vieira 

Sinopse: Um dos passatempos preferidos dos portugueses: falar sobre comida. Seremos provavelmente 

um dos poucos povos que consegue discutir as iguarias ausentes, enquanto está sentado à mesa 

debatendo-se com outras. Como construímos essa identidade? Que papel tem a gastronomia beirã no 

todo nacional? E o que é isso de ser chef? 

Contou com uma assistência de cerca de 60 pessoas. 

 

23/02/2017, 20h45, na Contracanto Associação Cultural 

 

Do Tal Canal ao Estado Atual, convidado o ator Vítor de Sousa, com moderação de Pedro Vieira 

Sinopse: Vítor de Sousa, uma referência da cultura portuguesa. Ator, diseur, homem de letras e de 

palavras, habituámo-nos a vê-lo assumir várias personagens. Tendo começado a sua carreira na década 

de 60, atravessou vários momentos históricos, várias modas e tendências, vários modos de ser ator. Do pó 

de palco à vertigem da televisão, do cinema aos espectáculos ao vivo. Passados tantos anos, 

conseguimos perceber como é que este ator com alma de poeta olha para a profissão e para a cultura 

nesta era digital, numa sala repleta, com cerca de 120 assistentes. 

 

30/03/2017, 20h45, Biblioteca Municipal Ant.º Lobo Antunes 

Escrever como quem respira, convidada Inês Pedrosa  

Sinopse: Faz da escrita o seu modo de vida, o seu modo de existir. Escritora premiada, cronista, jornalista, 

é uma das figuras da literatura portuguesa que mais sucesso faz no Brasil e está traduzida em vários 
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países como França e Itália. Já publicou mais de 20 títulos, entre romances, contos e não-ficção. Escreveu 

para teatro e actualmente é uma das comentadoras de debate político “O último apaga a luz” na RTP3. No 

mês em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher, recebemos um dos rostos mais emblemático da 

narrativa pela igualdade de género. A moderação esteve a cargo de Hélder Gomes. 

Assistiram cerca de 74 pessoas.  

 

25/05/2017, 20h45, Grande Hotel das Caldas da Felgueira 

Sempre que a Lena nos quiser, convidada Lena D´Água 

Sinopse: Foi a 1.ª mulher portuguesa a integrar uma banda de rock. Além dos Beatnicks, também foi 

vocalista dos Salada de Frutas e, mais recentemente cantou Billie Holiday e Elis Regina. Participou em 

reality shows televisivos e no Festival da Canção. Fez uma viagem pelo seu percurso pessoal e 

profissional. 

 

24/06/2017, 20h45, Biblioteca Municipal 

Rir é o melhor remédio! Porquê?, convidada Maria Rueff 

Uma das comediantes mais conhecidas da actualidade. Depois de quase entrar em Direito na Universidade 

de Lisboa, acabou por ingressar no curso de formação de atores. Estreou-se na televisão no programa 

“Sim senhora Ministra”, onde contracenava com Ana Bola, e celebrizou-se com as personagens do Zé 

Manel taxista e Idália, da dupla Nelo e Idália. Mas o humor não é tudo, recentemente protagonizou a 

novela “Mulheres”, e participou em algumas peças de teatro e em cinema. 

Conversa moderada por Filipa Melo, conhecida jornalista. 

Participaram 105 munícipes. 

 

26/07/2017, 20h45, Fundação Lapa do Lobo 

Uma vida portuguesa, convidada Helena Sacadura Cabral, com moderação de Francisco José Viegas. 

Helena Sacadura Cabral é sinónimo de superação, uma vida feita de persistência e capacidade para trilhar 

caminhos que outros não ousaram arriscar. Mulher de opiniões fortes, descrente do politicamente correto, 

a sua voz no espaço público e publicado não deixa ninguém indiferente.   
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11. TURISMO E ASSOCIATIVISMO 

 

11.1. Turismo 

 

Na área do turismo continua a aposta na promoção e divulgação dos produtos turísticos 

estratégicos do concelho, quer através da presença em diferentes eventos quer através da 

promoção territorial, possibilitando um desenvolvimento e inovação a vários níveis, com especial 

destaque para a promoção dos destinos concelhios, nomeadamente através de dois produtos 

endógenos que o marcam: o Vinho - com a presença de vários produtores da região demarcada do 

Dão, das suas adegas e das suas apostas ao nível do Enoturismo e da Restauração, e a Água com a 

presença do Centro Termal das Caldas da Felgueira, com uma área total superior a 4200m2, 

preparada para tratamentos de doenças do foro respiratório, muscular e dermatológico, com 

valência de SPA Termal. 

 

Importa referenciar a integração deste Centro Termal no Programa PROVERE TERMAS, cofinanciado 

pelo CENTRO 2020, que pretende dinamizar a estrutura termal de todos os seus consorciados, sendo 

que o Município comparticipa no âmbito do Contrato de Consórcio “Provere – Programa de 

Valorização das Estâncias Termais da Região Centro”, que prevêem o desenvolvimento de uma 

estrutura técnica de gestão e projetos ancora e materiais, nomeadamente um Plano de Animação e 

Estruturas Permanentes de Animação Termal. 

 

11.2. Associativismo 

 

Como acima se referiu e resulta evidente das transferências correntes e de capital para o movimento 

associativo, tem-se apoiado especialmente esta dinâmica social, constituindo o conjunto das suas 

actividades uma instensa valorização da comunidade, um grande potencial de atração de 

investimento e criação de emprego em termos futuros, proposta que se pretende continuar nos anos 

futuros. 
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12. URBANISMO, OBRAS E OUTRAS ATIVIDADES 

 

Relativamente à construção de infraestruturas, à atenção das actividades de protecção civil, às 

infraestruturas escolares, à mobilidade urbana, ao saneamento e abastecimento de água, ao 

tratamento de resíduos sólidos urbanos, transportes, indústria e energia e protecção do meio 

ambiente e conservação da natureza, o essencial da actividade desenvolvida consta dos 

documentos de prestação de contas, em especial do Plano Plurianual de Investimentos, Grandes 

Opções do Plano e Atividades Mais Relevantes, cuja realização consta também, em natureza e grau 

dos mapas de execução orçamental da receita e da despesa, bem como das informações que em 

cada Assembleia Municipal o Presidente da Câmara foi dando em 2017 à Assembleia Municipal, 

documentos esses que se dão aqui por integralmente reproduzidos. 

 

ANEXOS I  

(INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DE CÂMARA ÀS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

DE 2017) 

 

Assembleia Municipal de fevereiro 2017 

 

 

 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tenho a honra 

de apresentar a V.ªs Ex.ªs a informação escrita acerca da atividade do Município desde a última Assembleia 

Municipal em 28 de dezembro de 2016 até à data de 21 de fevereiro de 2017, bem como a sua situação 

financeira.  

 

A) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e planeamento 
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Nomeadamente: 

Concluídas: 

o Adesão ao PROVERE TERMAS; 

o Aquisição de terrenos para ampliação da Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de Senhorim; 

o Aprovação do Plano de Racionalização de Energia do Concelho de Nelas (PREN); 

o Aprovação da Auditoria Energética do Concelho de Nelas; 

o Aprovação do Edital de abertura de Candidaturas no âmbito do Regulamento de Incentivos à Criação 

do Próprio Emprego no Município de Nelas; 

o Aprovação de celebração de Protocolo entre a Administração Regional de Saúde do Centro e o 

Município de Nelas para a realização de obras no Posto Médico de Canas de Senhorim; 

o Aquisição de um Mini- Bus para reforço do parque automóvel do Município pelo valor de 43.908,00€; 

o Requalificação das Ruas das Carrancas e Corredoura, na Aguieira; 

o Colocação, em cooperação com a União de Freguesias de Carvalhal Redondo/Aguieira, de passeios 

públicos na estrada Aguieira-Pisão; 

o Colocação de abrigos nas localidades de Vilar Seco, Pisão, Moreira e Aguieira; 

o Requalificação de um muro no centro de Vilar Seco; 

o Construção de muros e passeios na rua de saída para Mangualde, em Vilar Seco; 

o Construção de muro de suporte, implementação de rede de águas pluviais e execução de passeios na 

R. do Amaral, em Carvalhal Redondo; 

o Pavimentação em cimento no Bairro do Ferreiro em colaboração com a União de Freguesias Carvalhal 

Redondo/Aguieira; 

o Reparação do pavimento no Bairro das Cocarinhas, em Carvalhal Redondo; 

o Pavimentação em alcatrão das Travessas nº 3 e 4, sendo que nesta ultima se procedeu ainda à 

construção de muros e implementação de águas pluviais em colaboração com a União de Freguesias 

Carvalhal Redondo/Aguieira; 

 

 

o Substituição do telhado do Edifício Associativo, trocando-se o fibrocimento por painel sanduíche, 

através da delegação de competências para a União de Freguesias Carvalhal Redondo/Aguieira e em 

colaboração com a Câmara Municipal; 

o Requalificação e abertura do espaço social no edifício da Escola Primária da Póvoa de S.º António em 

parceria com a Junta da Freguesia de Canas de Senhorim 

o Aprovação de um subsídio para a Santa Casa da Misericórdia de Santar no valor de 250.000€ para 
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apoio à construção do Lar e Centro de Dia; 

o Pavimentação com calçada da Rua e Beco dos Sampaios, em Moreira; 

o Repavimento em asfalto ruas do Soito, Fontainhas e Paraduço, em Moreira; 

o Pavimentação da rua e travessas do Paraíso, no Pisão; 

o Rectificação do pavimento da estrada de Carvalhal Redondo-Moreira; 

o Receção de visto favorável do tribunal de Contas à construção de ETAR III de Nelas e Sistema 

Interceptor num investimento de 4.397,022 € com co-financiamento dos Fundos do Portugal 2020 e 

Fundo de Coesão; 

o Aprovação do Financiamento das ETAR’S de: 

-Lapa do Lobo- 311.916,00€; 

-Vilar Seco- 344.347,00€; 

-Casal Sancho- 194.347,00€; 

-Santar- 194.347,00€; 

-Aguieira/Carvalhal Redondo- 464.466,00€; 

-Nova ETAR de Moreira-351.935,00€. 

o Construção de Parque de estacionamento de apoio à Zona Industrial 1; 

o Requalificação dos muros exteriores da Casa das Morgadas, em Nelas; 

o Requalificação dos passeios e exterior do Bairro da Feira, em Nelas; 

o Construção de muro de segurança na ponte ferroviária Nelas/Seia; 

o Requalificação do Largo das Pedras Marradas, em Nelas; 

o Aquisição de imóvel para alargamento da Rua Formosa, nas Carvalhas; 

o Aquisição de imóvel para alargamento da Rua Fonte da Eira, em Nelas; 

o Aquisição de imóvel para alargamento da Praça Central, de Vila Ruiva; 

o Aquisição de imóvel para alargamento do Largo junto à Associação do Folhadal; 

o Aquisição de dois artigos rústicos para alargamento do Adro da Igreja em Vilar Seco; 

o Aquisição de faixa de terreno sito às “Pedras Marradas”, em Nelas; 

o Aprovação de Protocolo entre o Município de Nelas e a Associação de Vila Ruiva para realização de 

obras no polivalente; 

o Aprovação de Protocolo entre o Município de Nelas e a Associação Cultural “Os Carvalhenses”para 

realização de obras no polivalente; 

o Cedência de terreno à empresa Sintergouv para construção de oficina de veículos pesados na Zona 

Industrial 1, em Nelas; 
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o Aquisição de terreno para Construção da Estrada Municipal Moreira-Nelas; 

o Obras de reparação do Centro Escolar de Nelas; 

o Execução dos projectos de requalificação urbana do Largo da estação, Avenida António Joaquim 

Henriques e largo dos Bombeiros Voluntários, em Nelas, 

o Aprovação de subsídio e apoio técnico para elaboração de projeto à Junta de Freguesia de Nelas para 

construção de um Parque Verde no Folhadal; 

o Calcetamento da Rua do Colóquio no Folhadal em parceria com a Junta de Freguesia de Nelas, 

resultado do orçamento participativo da mesma; 

 

I) Em curso: 

Nomeadamente: 

 

o Arranjos e reparações diversas nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do Concelho; 

o Equipa SOS Buracos: múltiplos arranjos de calçadas, passeios e estradas em todas as Freguesias; 

o Limpeza dos recintos exteriores das escolas do Concelho; 

o Limpeza e arranjo das ruas, jardins, espaços verdes em todas as Freguesias e zonas industriais do 

Concelho; 

o Inicio dos trabalhos de reabilitação urbana do Largo das “4 Esquinas” em Nelas; 

o Reabilitação do edifício da Antiga Escola Primária da Aguieira; 

o Continuação das obras de ampliação do cemitério de Vilar Seco; 

o Requalificação do parque infantil do Jardim de Infância do Centro Paroquial de Vilar Seco; 

o Continuação do programa urbanístico de protecção de pessoas e bens em todas as freguesias; 

o Continuação das obras de requalificação Espaço do Cidadão em Canas de Senhorim em colaboração 

com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim; 

o Continuação das obras de requalificação Espaço do Cidadão em Santar em colaboração com a União 

de Freguesias Santar/Moreira; 

o Inicio das obras da Loja do Cidadão em Nelas no edifício onde actualmente se encontra instalado o 

ABC; 

o Inicio da requalificação das fossas sépticas do Concelho através da empresa Endesa/Hidromondego 

no âmbito das compensações da não construção da Barragem de Girabolhos, a saber: Fontanheiras, 

Casal Sancho; Santar, Vilar Seco I e II, Moreira de Cima; Pisão I e II, Carvalhal redondo I e II; Algeraz, 

Zona Industrial, Folhadal; Quinta da Cagunça; Casal Sandinho; Portela, Casal são José; Vila de 

Senhorim; Moinhos; Igreja; Fonte do Alcaide, Carvalhas I e II, Vila Ruiva I, II e III, S. João do Monte I e II, 

Póvoa de Cima, Póvoa de Luzianes; Póvoa de S.º António I, II e III, Vale de Madeiros I, II, III, Lapa do 
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Lobo I e II; 

o Construção de muros e passeios na Avenida Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo; 

o Construção de passeios na Avenida Carlos Afonso Paiva, em Carvalhal Redondo; 

o Continuação das obras de ampliação do cemitério de Senhorim e respectivo parque de 

estacionamento; 

o Construção de balneário e wc no cemitério de Santar; 

 

o Continuação das obras de ampliação do cemitério do Folhadal; 

o Cemitério Novo de Canas de Senhorim; 

o Construção de muros e passeios à entrada da Lapa do Lobo; 

o Construção de muros e passeios em Vale de Madeiros junto da Escola Primária; 

o Requalificação das “Quatro Esquinas” em Canas de Senhorim; 

o Construção de passeios na Rua da Escola, em Vila Ruiva; 

o Construção de muros e passeios na Estrada Santar/Carvalhal Redondo; 

o Requalificação da Rua Nossa Sra. de Fátima, em Santar; 

o Requalificação de diversas estradas (extracção de raízes), nomeadamente nas localidades de Canas 

de Senhorim; Aguieira, Pisão, Carvalhal Redondo e Moreira; 

o Continuação das obras do Abrigo/Canil na Quinta da Cerca 

 

B) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 

Nomeadamente: 

 

o Atribuição de subsídio a:  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas; 

-Associação Cultural e Juvenil teatro Hábitos; 

-Às associações que organizam os Corsos Carnavalescos em 2017 no valor de 7.500€ cada, pagos à 

data; 

o Garantia de 244.000€ de investimento através da candidatura do Município em parceria com os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho no âmbito da Promoção do Sucesso Educativo a desenvolver-

se entre 201 e 2018 através de vários projectos educativos; 

o Realização de mais uma edição do Projeto Férias em Ação- Natal 2016 com 60 alunos inscritos, pelos 

Serviços de Educação e Desporto do Município; 

o Organização dos “Concertos de Natal e Ano Novo” inserido na iniciativa “Nelas: um Concelho que 
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canta o Natal” em colaboração com todas as Juntas de freguesia do Concelho e Grupo Coral Canto e 

Encanto que contou com concertos nas igrejas das localidades de Canas de Senhorim, Vilar Seco, 

Moreira, Senhorim; Lapa do Lobo, Santar, Aguieira, Carvalhal redondo e Nelas e com os grupos: 

-Goetz Mangelsdorf e Paul Van Hasselt; 

-Choral Poliphónico João Rodrigues de Deus; 

-Grupo de Cantares Castro Pena Alba; 

-Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Ilhavo; 

-Orfeão da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia; 

-Coral Cardes; 

-Orfeão Dr. João Antunes; 

-Coral Harmonia; 

-Orfeão de Ermesinde; 

-Coro Misto da Universidade de Coimbra; 

-Grupo Coral Santander Totta. 

o Visita para assinalar o Dia de Reis a todas as IPSS’S do Concelho de Nelas, nomeadamente, 

-Residencial S. Domingos de Algeraz; 

-Casa de Repouso “A Família”; 

-Fundação Lopes da Fonseca, Lapa do Lobo; 

-Santa Casa da Misericórdia de Santar; 

-Associação Social, Cultural e Recreativa do Folhadal- Centro de Dia; 

-Centro Paroquial de Vilar Seco- Centro de Dia; 

-Centro Paroquial de Nelas- Lar S. Miguel; 

-Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim- Lar de Idosos Padre Domingos; 

pelo sr. Presidente e sra. Vice-presidente da Câmara Municipal de Nelas acompanhados do Coro da 

Universidade Sénior; 

o Distribuição de Flautas aos alunos do 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho; 

o Apoio logístico ao 18º Encontro de Cantadores de Janeiras organizado pela Associação recreativa e 

Cultural de S.º António/ Bairro da Igreja, Nelas; 
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o Apresentação da peça “As Aventuras do Gaspar” realizada na Biblioteca Municipal Lobo Antunes e 

encenada pelos animadores sócio-culturais do Município aos alunos da Universidade Sénior; 

o Recepção ao Grupo Coral Canto e Encanto, de Canas de Senhorim, e ao Grupo de Cantadores de 

Janeiras do Bairro da Igreja de Nelas para apresentação de Boas Festas e Desejos de Bom Ano Novo; 

o Aprovação da renovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Nelas e Associação de 

Voluntários do Hospital de São Teotónio de Viseu; 

o Participação dos alunos de Escola Municipal de Natação na 4ª Concentração de Provas do Circuito 

Municipal das Escolas de Natação da época 2016/2017 nas Piscinas Municipais de Castro Daire; 

o 4ª Conferência “NELAS POR VOCAÇÃO”: “De Papo Cheio” com a presença do chef Vitor Sobral e 

acompanhamento musical do “Colectivo Orelhas Moucas” no Restaurante Zé Pataco em Canas de 

Senhorim; 

o Visita dos alunos da Universidade Sénior ao Centro Escolar de Nelas num intercâmbio geracional 

dentro do âmbito da disciplina de Inglês; 

o Apoio logístico à organização da 4ª Eliminatória da Taça de Portugal entre as equipas de Futsal 

Séniores do ABC de Nelas e do Centro Social S. João; 

 

 

o Visita à Casa da Lavoura e oficina do Linho em Várzea de Calde – Viseu pelos alunos da Universidade 

Sénior; 

o Comemoração dos 125 anos de existência da Sociedade Musical 2 de Fevereiro de Santar com a 

presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo; 

o Co-organização pelos Serviços de Educação e CIM Dão Lafões das Conferências TEEN, com a 

presença dos jovens empreendedores Marta Baeta do Projeto “From Kibera with Love” e Rui Daniel da 

Silva, músico e World Traveller, para os alunos do 3º ciclo e ensino secundário dos Agrupamentos de 

Escolas de Nelas e Canas de Senhorim; 

o Workshop de Risoterapia para os alunos da Universidade Sénior de Nelas, no âmbito das 

comemorações do Dia Mundial da Rádio com Fernando Baptista; 

o Receção aos professores e alunos da Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade 

Europeia e do Turismo do Centro de Portugal no âmbito do projeto “Tourism Train Experiences” em 

colaboração com Adega de Vinhos Lusovini; 

o Atribuição até ao momento de 17 subsídios  no âmbito do Regulamento de Incentivo à Natalidade;  

  

C) Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 
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Dados à data de 31 de janeiro de 2017: 

a) A dívida de médio e longo prazo foi de 10.416.864,21 €; 

b) A dívida orçamental de curto prazo, a fornecedores e outros credores, foi de 415.467,76 €; 

c) Os fundos disponíveis para fevereiro de 2017: 493.214,00 €; 

d) O prazo médio de pagamento aos fornecedores encontra-se em linha com os prazos das informações 

anteriores; 

e) Ponto da situação do Plano de Ajustamento e Reestruturação Financeiras: 

-Anexo I- Pedido de informação à Secretaria de Estado da Administração Local e à DGAL acerca da 

possibilidade de contratação de empréstimos exclusivamente para financiamento da componente nacional 

de investimento FEEI (Fundos Europeus estruturai e de Investimento) e respectiva resposta positiva; 

-Anexo II- Pedido de informação à Secretaria de Estado da Administração Local e à DGAL acerca da 

aplicação da suspensão do Plano de Ajustamento Financeiro, decorrente do PAEL I(artigo 6º/6, da Lei nº 

43/2012, com redacção da Lei nº 42/2016, de 28/12) à reestruturação financeira em vigor e decorrente da 

Lei nº 2/2007, de 15/01 e do Decreto-Lei nº 38/2008, de 7/3, mantidas em vigor pela Lei nº 73/2013. 

Paços do Município de Nelas, 22 de fevereiro de 2017. 

O Presidente da Câmara, 

Dr. José Manuel Borges da Silva) 
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Assembleia Municipal de abril 2017 
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Assembleia Municipal de junho 2017 

 

Ex.m.º Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Ex.m.ºs Senhores Membros da Assembleia 

De acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tenho a 

honra de apresentar a V.ªs Ex.as a informação escrita acerca da atividade do Município desde a 

última Assembleia Municipal em 26 de abri de 2017 até à data de 19 de junho de 2017, bem como 

a sua situação financeira.  

 

D) Informação sobre obras municipais, ambiente, gestão urbanística e planeamento 
Nomeadamente: 

Concluídas: 

o Inauguração da beneficiação do Adro da Igreja do Pisão, obras efectuadas em 
parceria com a União de Freguesias Santar-Moreira; 

o Inauguração da requalificação do Espaço envolvente às 4 esquinas de Canas de 
Senhorim; 

o Realização de acções de sensibilização contra os fogos florestais em todas as feiras 
e saídas de missas, durante o mês de maio, pelos Agentes da Protecção Civil do Concelho; 

o Abertura dos procedimentos concursais das novas ETAR’s da Lapa do Lobo, Moreira, 
Vilar Seco, Aguieira-Carvalhal Redondo, Santar e casal Sancho; 

o Submissão da candidatura no valor de 200.00€ à Medida “Cadeias Curtas e mercados 
Locais”, Aviso nº 001/ADD2020/10214/2017 com o objetivo de requalificar as lojas existentes no 
Largo do Balneário Termal nas Caldas da Felgueira; 

o Limpeza de cordão de segurança e protecção nas Zonas Industriais; 
o Religação das mais de 650 luminárias públicas que no mandato anterior haviam sido 

desligadas; 
o  Aquisição de um novo trator cisterna no valor de 40.000,00€ incluído ma empreitada 

da construção da ETAR Nelas III; 
o Melhorias na sede do Rancho Rosas do Mondego, Vale de Madeiros; 
o Requalificação de diversos caminhos agrícolas e florestais do Concelho; 

 

II) Em curso: 
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Nomeadamente: 

 

o Arranjos e reparações diversas nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do 
Concelho; 

o Equipa SOS Buracos: múltiplos arranjos de calçadas, passeios e estradas em todas as 
Freguesias; 

o Limpeza dos recintos exteriores das escolas do Concelho; 
o Limpeza e arranjo das ruas, jardins, espaços verdes em todas as Freguesias e zonas 

industriais do Concelho; 
o Reabilitação do edifício da Antiga Escola Primária Masculina da Aguieira; 
o Continuação das obras de ampliação do cemitério de Vilar Seco; 
o Continuação do programa urbanístico de protecção de pessoas e bens em todas as 

freguesias; 
o Continuação das obras de requalificação Espaço do Cidadão em Canas de Senhorim 

em colaboração com a Junta de Freguesia de Canas de Senhorim; 
o Continuação das obras de requalificação Espaço do Cidadão em Santar em 

colaboração com a União de Freguesias Santar/Moreira; 
o Continuação das obras da Loja do Cidadão em Nelas no edifício onde actualmente se 

encontra instalado o ABC; 
o Continuação da requalificação das fossas sépticas do Concelho através da empresa 

Endesa/Hidromondego no âmbito das compensações da não construção da Barragem de 
Girabolhos, a saber: Fontanheiras, Casal Sancho; Santar, Vilar Seco I e II, Moreira de Cima; Pisão I e 
II, Carvalhal redondo I e II; Algerás, Zona Industrial, Folhadal; Quinta da Cagunça; Casal Sandinho; 
Portela, Casal são José; Vila de Senhorim; Moinhos; Igreja; Fonte do Alcaide, Carvalhas I e II, Vila 
Ruiva I, II e III, S. João do Monte I e II, Póvoa de Cima, Póvoa de Luzianes; Póvoa de S.º António I, II e 
III, Vale de Madeiros I, II, III, Lapa do Lobo I e II; 

o Construção de muros e passeios na Avenida Vasco da Gama, em Carvalhal Redondo; 
o Construção de passeios na Avenida Carlos Afonso Paiva, em Carvalhal Redondo; 
o Continuação das obras de ampliação do cemitério de Senhorim e respectivo parque 

de estacionamento; 
o Investimento de 220 mil euros na execução em curso do Cadastro Informático das Redes de 

Água e Saneamento em todas as freguesias; 

o Construção de balneário e wc no cemitério de Santar; 
o Continuação das obras de ampliação do cemitério do Folhadal; 
o Cemitério Novo de Canas de Senhorim; 
o Construção de muros e passeios à entrada da Lapa do Lobo; 
o Construção de muros e passeios em Vale de Madeiros junto da Escola Primária; 
o Construção de passeios na Rua da Escola, em Vila Ruiva; 
o Construção de muros e passeios na Estrada Santar/Carvalhal Redondo; 
o Requalificação da Rua Nossa Sra. de Fátima, em Santar; 
o Requalificação de diversas estradas (extracção de raízes), nomeadamente nas 

localidades de Canas de Senhorim; Aguieira, Pisão, Carvalhal Redondo e Moreira; 
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o Continuação das obras do Abrigo/Canil na Quinta da Cerca 
o Inicio dos trabalhos de ampliação da E.N. 234 da saída de Nelas/Mangualde até à 

casa dos Cantoneiros; 
o Continuação das obras da ETAR III de Nelas e Sistema Intercetor; 
o Início da requalificação da estrada marginal do Mondego: Caldas da Felgueira à 

estrada Nelas/Seia, empreitada de 200 mil euros conforme negociação do Presidente da Câmara 
com a Endesa; 

o Início da requalificação da estrada S. João do Monte- Póvoa de Luzianes, empreitada 
de 200 mil euros conforme negociação do Presidente da Câmara com a Endesa; 

o Requalificação dos passeios na Avenida 25 de Abril, entre Casal Sancho e Santar em 
cooperação com a União de Freguesias Santar-Moreira; 

o Requalificação dos passeios na Vila de Senhorim em cooperação com a Junta de 
Freguesia de Senhorim; 

o Requalificação urbana do Pisão e Moreira em cooperação com a União de Freguesias 
Santar-Moreira; 

o Requalificação urbana da nova estrada de ligação Associação/Estrada das Laceiras, 
na Póvoa de S.º António; 

o Construção da Praça dos Combatentes e Monumento de Homenagem aos 
Combatentes do Concelho no espaço em frente à Biblioteca Municipal; 

o Requalificação urbana do Bairro da Feira, em Nelas; 
o Realização de obras de beneficiação no Centro de Saúde de Canas de Senhorim; 
o Construção do parque urbano da Aguieira por iniciativa da União de Freguesias 

Carvalhal-Aguieira com o apoio da Câmara Municipal de Nelas; 
o Continuação da requalificação urbana do Pêro Cabeço em Casal Sancho; 

 

E) Informação sobre educação, cultura, desporto e serviço social: 
Nomeadamente: 

 

o Atribuição de mais 20 subsídios no âmbito do Regulamento de Incentivo à Natalidade; 
o Apresentação da 26ª Feira do Vinho do Dão na XXIX Festa do Vinho e Chocolate do 

Cartaxo e na FIT- Feira Ibérica de Turismo na Guarda; 
o Apoio logístico e financeiro à ACI- Amigos de Santar no âmbito das Comemorações 

dos seus 25 anos; 
o Homenagem às equipas de Futsal do ABC de Nelas; 
o Organização do 3º Seminário de Empreendedorismo com a presença do Sr. Ministro 

do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, que incluiu: 
-Inauguração da nova unidade industrial da COVECAR na ZI da Ribeirinha, em Canas de Senhorim; 

-Visita às instalações da Purever Industrial Solutions, na ZI1 em Nelas; 

-Celebração de um protocolo de apoio ao investimento com o empresário Guido Zocchi para 
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instalação de uma unidade industrial de produção de componentes de capacetes; 

-Celebração de um protocolo de apoio ao investimento com a empresa “DS SMITH DISPLAYS 

PORTUGAL” que se dedica à produção de embalagens de cartão e mostruário comercial; 

o Realização do Torneio Inter-turmas para os alunos do 3º/4º anos dos Agrupamentos 
de Escolas do concelho no âmbito do programa ANDEBOL 4 KIDS; 

o Realização de uma caminhada no âmbito do projeto “Mexer por uma Causa” com os 
alunos do projeto “Atividade Física em População com Diabetes” e alunos da Universidade Sénior; 

o Recepção da Ação de Formação sobre a Importância da Utilização das Máquinas de 
Rastro na Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, ministrada pelo CODIS de Castelo Branco 
com a presença dos Comandantes e Comando dos Corpos de Bombeiros dos Distritos de Castelo 
Branco, Viseu, Guarda, Aveiro, e Vila Real; 

o Visita dos alunos da Universidade Sénior a Aguiar da Beira no âmbito do projeto 
conhecer as capitais dos concelhos que constituem a CIM Viseu/Dão Lafões; 

o Visita dos alunos dos Agrupamentos de Escolas das áreas de Mecatrónica; Logística, 
Protecção Civil e Energias Renováveis às empresas Movecho e Faurécia, no âmbito do projeto 
“Escolas Empreendedoras CIM Viseu/Dão Lafões”; 

o Realização da 1ª Etapa do 3º Grande Prémio do Dão; 
o Recepção no Salão Nobre do Concelho de todos os casais e recém nascidos 

beneficiários do Programa de Incentivo à natalidade, no âmbito das comemorações do dia Mundial 
da Família; 

o Comemoração do Dia Mundial da Família pela Universidade Sénior com a 
apresentação de uma passagem de modelos na Escola Secundária de Nelas; 

o Realização de uma sessão de divulgação do Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao Emprego, 

o Realização de Workshop para os alunos da Universidade Sénior sobre o tema “Chás e 
Ervas Aromáticas” com Lia Alvadia e Neli Batista; 

o Participação do Presidente da Câmara nas V Jornadas da Misericórdia “Portugal 
Interior. Uma Geração Depois” em Mangualde; 

o Festa Final do 4º Concurso de Leitura em Voz Alta e Leitura a Par, co-organizado pela 
Biblioteca Municipal de Nelas e Agrupamentos de Escolas;  

o Atribuição do 3º lugar na 6.ª Final Intermunicipal do Concurso de Ideias de Negócio | 
Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões ao projeto “Emergiponto” dos alunos do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim; 

o Apoio logístico e financeiro na Recriação Histórica-Santar 1258;  
o Realização do “APRENDER A NADAR É GIRO...” Atividades lúdico-aquáticas para pais 

e filhos (crianças dos 03 aos 10 anos), aberta à comunidade em geral e com entrada gratuita; 
o Realização de mais uma Conferência Nelas Por Vocação com a presença da cantora 

Lena d’Água; 
o Apoio Logístico à realização do Congresso Internacional "O TERMALISMO E O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL" organizado pelas Termas do Centro; 
o Apoio logístico e financeiro à organização do 1º GRANDE PRÉMIO MOTOCROSS 

VINHO DO DÃO; 
o Celebração do Dia Mundial da Criança com a apresentação da peça de Teatro “A 

Debandada dos Espantalhos” para os alunos do pré-escolar e 1º ciclo do Concelho, públicos e 
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privados, 
o Realização da Viagem de Finalistas do 4º ano do 1º Ciclo ao jardim Zoológico, em 

Lisboa acompanhados pelos alunos da Universidade Sénior; 
o  Visita dos alunos da Universidade Sénior a Vila Nova de Paiva; 
o Organização da Fase distrital ANDEBOL 4 KIDS no Estádio Municipal de Nelas; 
o Assinatura com a Secretária de Estado da Educação dos protocolos de apoio 

financeiro no montante de 97.000€ para substituição das coberturas de fibrocimento das Escolas 
Secundária de nelas e Dr. Fortunato de Almeida; 

o Apoio Logístico e financeiro às quatro Associações que organizam as Marchas dos 
Santos Populares: Bairro da Igreja, Cimo do Povo em Nelas, Paço e Rossio em Canas de Senhorim; 

o Realização de mais uma iniciativa “No Palco com o Gaspar”, onde estiveram 
presentes 106 alunos, 54 dos quais participantes do projeto, do 1º ao 4º ano do 1º ciclo do ensino 
básico dos Agrupamentos de Escolas de Nelas e Canas de Senhorim No âmbito da realização de 
mais uma edição do projeto “Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões”; 

o Inauguração da Loja Solidária de Nelas; 

o Realização da visita de Final de Ano do Projeto Desportivo "Atividade Física em 
População com a Diabetes" ao Budha Eden no Bombarral, com passagem pela Vila de Óbidos; 

o Realização da audição de Finalistas do 4º ano dos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho no âmbito da disciplina da música das Atividades de Enriquecimento Curricular; 

 

Informação administrativa, financeira, recursos humanos e saúde: 

Dados à data de 31 de maio de 2017: 

f) A dívida de médio e longo prazo foi de 10. 099.524,56 €; 
g) A dívida orçamental de curto prazo, a fornecedores e outros credores, foi de 

950.950,10 €; 
h) Os fundos disponíveis para junho de 2017: 57.556,44 €. 
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Assembleia Municipal de setembro 2017 
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Assembleia Municipal de dezembro 2017 
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