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INFORMAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA c) DO Nº2 DO ARTIGO 25º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO 
E DE ACORDO COM O PONTO 4 DO ARTIGO 35º DA MESMA LEI 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

18 de dezembro de 2020 

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

Situação relativa à gerência de 2020, reportada à data de 10 de dezembro:  

 

RECEITA COBRADA 
 

 FEF1 FSM2 PART. IRS3 
Art.º354 

(OE2020) 

PART. IVA5 
Art.º 26º 

 

OUTROS TOTAL 

CORRENTE 3.875.630,00€ 41.569,00€ 98.736,00€ 0,00€ 61.072,00€ 2.198.060,75€ 6.275.067,75€ 

CAPITAL 430.617,00€ 0,00€ 0,00 403.018,00€ 0,00€ 348.404,50€ 1.182.039,50€ 

OUTRAS RECEITAS 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.001,43€ 5.001,43€ 

TOTAL 4.306.247,00€ 41.569,00€ 98.736,00€ 403.018,00€ 61.072,00€ 2.551.466,68€ 7.462.108,68€ 

 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS 

CORRENTE 5.724.285,25€ 

CAPITAL 1.825.690,39€ 

TOTAL 7.549.975,64€ 

 
 

Saldo do Ano Anterior 2.361.327,67€ 

Saldo Corrente Ano (7.462.108,68€ - 7.549.975,64€) -87.866,96€ 

Saldo Reportado a 10/12/2020 2.273.460,71€ 

 

Faturas por pagar a fornecedores ------------------------------------------------------------------------------------------182.097,62€ 
(Cento e oitenta e dois mil noventa e sete euros e sessenta e dois cêntimos). 

 
1 Fundo de Equilíbrio Financeiro 
2 Fundo Social Municipal 
3 Participação Variável no IRS 
4 Art.º 35 da Lei 73/2013 
5 Art.º 26 da Lei 73/2013 
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2. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Setores da Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
2.1. Educação 
 

a. Transportes Escolares  
No âmbito dos transportes escolares a Câmara Municipal mantém, à semelhança dos anos letivos 
anteriores, o apoio a todos os níveis do ensino, incluindo o profissional e superior. 

 Este ano e devido à situação de pandemia, provocada pela COVID-19, e para o cumprimento das regras 
obrigatórias impostas pela DGS, o serviço de transportes escolares, assegurado pelo Município, foi 
reforçado, tendo este ano entrado em funcionamento mais um autocarro, além do já existente, no circuito 
Sarnadas de Ródão> Vila Velha de Ródão. Quanto à rota Fratel> Vila Velha de Ródão esta continua a 
ser assegurado pela RBI (Rodoviária da Beira Interior). 

O novo modelo de funcionamento dos horários dos escolares, dos alunos do ensino secundário, deram 
lugar à alteração dos horários de funcionamento dos serviços de transporte, no circuito Fratel > C. Branco 
> Fratel, o qual se inicia meia hora mais cedo (6h30m) e termina uma hora mais tarde (19h30m).   
 

Para além dos transportes municipais disponibilizados aos alunos, foram ainda celebrados protocolos 
com a RBI (Rodoviária da Beira Interior) e com a Santa Casa da Misericórdia, por forma a complementar 
as rotas não cobertas pelos respetivos transportes. 
 

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

Mantém ainda o apoio em 50% do valor do passe a todos os alunos que se encontram a frequentar o 
Ensino Secundário e Superior, em Castelo Branco, e que utilizam o autocarro da RBI e gratuitos para 
todos os alunos, com comprovada carência económica, residentes no concelho. 
 

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

 

b. Ação Social Escolar  
A Câmara Municipal mantém o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes 
medidas: 
o Oferta de kit’s de material escolar e livros de fichas, a todos os alunos que se encontram a 

frequentar do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão; 
o Isenção do pagamento da creche e oferta do transporte de todas as crianças, que necessitam 

deste recurso e residam no concelho, esta medida abrange 39 crianças. 
o Isenção do pagamento das mensalidades do jardim-de-infância de todas as crianças residentes 

no concelho de Vila Velha de Ródão, estão abrangidas por esta medida 57 crianças. 
o Prolongamento do horário escolar (07:45h às 09:00h) e das (15:30h às 18:30h) no jardim-de-

infância; 
o Manutenção das atividades extracurriculares (AEC´s) no 1º Ciclo e jardim-de-infância, as quais 

incluem atividade física desportiva e música; 
o Foram atribuídas 26 bolsas de estudo, a alunos residentes no Concelho e que se encontram a 

frequentar Instituições de Ensino Superior, repartidas da seguinte forma: 
- Alunos do 1º ano a frequentar o IPCB – 4.280€ | Beneficiam deste apoio 5 alunos; 
- Alunos a frequentar outras instituições de Ensino Superior – cerca de 18.682€ |  
Beneficiam deste apoio 21 alunos, de outros graus de ensino.  
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c. Componente de Apoio à Família  
A Câmara Municipal e a DREC – Direção Regional de Educação do Centro, assinaram os protocolos, 
relativos ao Financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares 
aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico, ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 
Pré-Escolar e Anexo ao Acordo de Cooperação (pagamento de refeições do jardim-de-infância) e 
Protocolo das AEC,’s, referentes ao ano escolar 2020/2021.  

 

d.  Promoção do Sucesso e Combate ao Insucesso Escolar 

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

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

2.2. Biblioteca Municipal  
 

✓ Desde há cerca de um ano que a BMJBM colabora com o Jornal «O Concelho de Vila Velha de 
Ródão». Neste espaço de comunicação à distância, a atenção é dada aos que vivem longe do 
concelho e dele gostam de ter notícias. Nesse sentido, o enfoque dos trabalhos ali dados a ler 
reporta-se ao projeto VIDAS E MEMÓRIAS DE UMA COMUNIDADE. Uma participação muito 
apreciada foi a homenagem feita pela BMJBM ao fotógrafo José Ribeiro Marques, natural de 
Alvaiade, um extraordinário artista amador. Atualmente, divulgam-se narrativas guardadas pela 
fratelense Leonor Inácio na sua memória, que por ela foram manuscritas num volume da coleção 
REBUSCAR O TEMPO. 

✓ Uma segunda possibilidade de extensão cultural dos serviços da BMJBM tem sido a dinamização 
do Facebook através da sua página principal e da dinamização de grupos. Estes espaços de ligação 
ao público foram, desde o mês de março até à atualidade, a principal forma de a Biblioteca Municipal 
continuar a dar à sua vasta comunidade de utilizadores possibilidades de aprender. Desta forma, 
foram comemoradas efemérides; divulgados livros e leituras; noticiados trabalhos de pessoas e 
instituições; estimuladas formas novas de fazer e de viver, úteis a quem está em casa e continua a 
querer descobrir e descobrir-se. Este intenso trabalho de extensão cultural nas redes sociais teve 
um grande impacto nas estatísticas que entre os meses de janeiro a novembro, do corrente ano 
registaram um total de 18.903 interações no Facebook da BMJBM, quando comparadas com o total 
de interações registadas nesta plataforma no ano 2019, num total de 8.167 interações. 

✓ Enquanto a pandemia impedia o uso dos espaços de leitura da BMJBM, começou a acontecer uma 
arrojada intervenção no espaço dedicado aos adolescentes. Pintado, redecorado com materiais 
reciclados e oferecendo novas possibilidades de lazer, continua em melhoramento de modo a poder 
receber, num futuro próximo, os jovens nos seus tempos livres e de convívio. 

✓ Desde janeiro e até meados de novembro, foram alvo de tratamento documental (catalogação ou 
revisão de descrição bibliográfica) 1.605 livros. Muitos são novidades adquiridas pelo município, 
outros são doações de leitores, encontrando-se agora disponíveis para empréstimo domiciliário. 

✓ Outra novidade que a BMJBM tem vindo a organizar em tempo de pandemia é uma ESTANTE 
ALFARRABISTA que valoriza livros com longas vidas para contar, cujos textos e apresentação 
gráfica surpreendem pela atualidade. Esta estante resulta da análise, seleção, limpeza e 
catalogação de livros antigos, que chegam à BMJBM por doação. 
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2.3 Gabinete de Informação e Relações Públicas 
 

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

✓ Produção de sinalética de prevenção ao Covid19, para eventos e edifícios do Município; 
✓ Conceção de anúncios de Jornal de promoção do Município; 
✓ Apoio gráfico e logístico à produção de suportes de promocionais da marca Terras de Oiro e Loja 

Online; 
✓ Apoio na conceção de sinalética informativa e decoração de espaços da Biblioteca Municipal; 
✓ Apoio Gráfico ao CMCD, CLDS E CPCJ; 
✓ Reportagem fotográfica e apoio logístico das atividades do município; 
✓ Elaboração de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Município e pelos 

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

✓ Elaboração de conteúdos para o Boletim Municipal N.º65; 
✓ Elaboração da Revista de Imprensa - levantamento e recorte de notícias publicados na comunicação 

social (on-line e impressa) - relativa ao concelho e ao Município de Vila Velha de Ródão;  
✓ Inserção e atualização de conteúdos no site institucional do Município de Vila Velha de Ródão; 
✓ Apoio à preparação e elaboração de informações e publicações internas ou externas, de carácter 

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

e Instagram. 
 

2.4. Desporto e Tempos Livres  
O desporto assume um importante papel enquanto agente de socialização. Conscientes desta 
importância, o Município tem desenvolvido e criado estratégias com o intuito de promover práticas 
desportivas nos cidadãos, sensibilizando-os para comportamentos de âmbito pessoal, que se traduzam 
em hábitos de vida saudáveis, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos.  

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

Este espaço encontra-se bastante condicionado, em virtude das normas emanadas pela DGS, no que 
se refere ao funcionamento de locais de prática desportiva, com vista à implementação de medidas de 
contenção e propagação do vírus (COVID-19). Assim, e por forma a minimizar os constrangimentos 
advindos das novas normas de funcionamento implementadas, desde o início da pandemia, aumentámos 
o número de aulas de grupo, já existentes, procurando assim garantir o acesso de todos os alunos e 
frequentadores das mesmas à prática desportiva, observando sempre a lotação máxima que cada 
espaço comporta e as normas de desinfeção dos equipamentos.   
 
As aulas de Pilates e Zumba, que se iniciaram em Setembro, mostraram ser uma boa aposta no que se 
refere à dinamização do ginásio, estas contribuíram para a diversificação e alargamento das ofertas já 
existentes neste espaço. Com uma taxa de ocupação de praticamente 90%, a modalidade de Pilates, é 
uma das mais procuradas, razão pela qual se aumentou o número de aulas semanais, por forma a 
garantir o acesso a todos os utilizadores que frequentam esta modalidade.  
 
Mantemos também em funcionamento os planos de treino individualizados, na sala de CardiosFitness, 
para quem procura uma solução mais adequada às suas necessidades.  
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De acordo com as normas emitidas pela DGS, mantemos um elevado grau de rigor na limpeza e 
desinfeção dos espaços e dos materiais, assim como a marcação e reserva obrigatória de todos os 
espaços, o cumprimento do distanciamento obrigatório nos espaços comuns e nos espaços de treino, 
entre outros procedimentos adotados com vista à promoção da atividade física, num elevado nível de 
segurança.  
 
No período de referência, verificou-se uma ligeira diminuição das presenças, em relação à última 
informação prestada referente ao período junho a setembro, fruto da segunda vaga da pandemia que 
atualmente se regista. Ainda assim, contámos com cerca de 1.165 utilizações, em 103 clientes ativos, 
dados bastante positivos no período atualmente vivido, evidenciando que a prática desportiva já faz parte 
do dia-a-dia da população.  

 
 

b. Requalificação de Percursos Pedestres 
O PR3 (Percurso Pedestre de Pequena Rota), na localidade da Foz do Cobrão, foi alvo de trabalhos de 
requalificação, os quais já se encontram concluídos. Foram efetuadas remarcações dos trilhos com tinta, 
realizados trabalhos de desmatação dos trilhos e irão ser colocados novos painéis informativos.  
 

 

c. AEC’s Atividade Física e Desportiva 
Estão a ser desenvolvidas, 2 vezes/semana, aulas de expressão físico motora junto dos alunos do 1º 
ciclo do ensino básico. 

d. Projeto PÉ-NO-AR 
O projeto PÉ-NO-AR pretende criar e desenvolver estímulos nas crianças em idade pré-escolar, através 
da atividade física, permitindo às mesmas a aquisição de uma variedade de experiências motoras.  

e. Requalificação Cais Fluvial e do Centro Naútico 
Foi efetuado o levantamento das necessidades, para a realização dos trabalhos de requalificação, do 
Cais Fluvial de Vila Velha de Ródão e do Centro Náutico. 

 
f. Porta-a-porta Academia Sénior 
Em articulação o projeto Academia Sénior e em virtude dos alunos não poderem frequentar as aulas 
presenciais, enquanto se mantiver a situação de pandemia, está a ser realizado um trabalho porta-a-
porta junto de todos os alunos matriculados, distribuindo propostas de atividades para estes realizarem 
autonomamente em casa, procurando desta forma amenizar um pouco o isolamento social a que se 
encontram sujeitos, neste período pandémico. Todos os meses ocorrem novas visitas, para entrega de 
novas atividades. 

g. Apoio ao Centro Formação Desportiva 
Por forma a garantir o funcionamento do Centro de Formação Desportiva, o Município cede 
embarcações, adequadas à iniciação e aperfeiçoamento da prática da Canoagem, disponibiliza apoio 
técnico em atividades e competições da modalidade, garantindo dessa forma a partic ipação nas 
atividades implementadas pelo Centro de Formação Desportiva. É ainda disponibilizado apoio no 
transporte de embarcações para competições/atividades pontuais no âmbito do Desporto Escolar. 
 

h. Campeonato do Mundo de Motonáutica 
De 01 a 04 de outubro, Vila Velha de Ródão recebeu duas etapas do Campeonato do Mundo de 
Motonáutica – F2, competição organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), em 
parceria com o Município de Vila Velha de Ródão, que terminou com chave de ouro com a sagração do 
piloto português Duarte Benavente como campeão do mundo desta modalidade, um momento 
certamente inesquecível para o piloto, para a região e para a promoção do interior. Para além de um 
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excelente espetáculo, que foi proporcionado ao longo dos quatro dias, foi extramente gratificante assistir 
à sagração de um português como campeão do mundo de F2, em Vila Velha de Ródão. 

 

2.5. Casa de Artes e Cultura do Tejo  
Nos últimos meses deste ano atípico a programação cultural da Casa de Artes e Cultura do Tejo continuou 
parcialmente suspensa, em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19. Todavia, no período de referência 
foi possível retomar as sessões de cinema semanais, com sessões para adultos e uma sessão de cinema 
mensal para as crianças.  

A CACTEJO prestou ainda apoio à realização de atividades, de caráter obrigatório das instituições, 
nomeadamente Assembleias Gerais, reuniões (presenciais e online), das quais se destacam o arranque do 
ano lectivo no agrupamento de Escolas de Vila Velha de Rodão, com transmissão em direto para as 
plataformas digitais, a reunião do Conselho Consultivo da Reserva da Biosfera, a reunião da CIMBB com 
Operadores de Táxi do Concelho e a reunião do Conselho Diretivo da ANAFRE. A escolha desta infraestrutura 
para a realização de eventos de natureza diversa encontra-se diretamente relacionada com as condições que 
esta reúne no que concerne à observação das regras de segurança e distanciamento social, emanadas pela 
DGS. 

Esta infraestrutura serviu ainda de base de apoio logístico à realização da prova Baja do Pinhal 2020 e 
recebeu ainda nas suas instalações a equipa de reportagem do Porto Canal, que transformou este espaço 
num estúdio de televisão, tendo sido efetuada a transmissão, em direto, do noticiário da noite daquele canal 
televisivo. 
 

2.6. Setor da Ação Social  
 

Gabinete de Ação Social 

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

Desde o início da pandemia, provocada pelo COVID-19, a Câmara Municipal através do serviço de ação 
social, apoiou a população mais vulnerável e as pessoas diretamente afetadas pelo vírus, tendo para o efeito 
sido constituída uma equipa de trabalho para dar resposta às necessidades da população e manteve em 
funcionamento as duas linhas de apoio criadas no início da pandemia, através das quais os nossos munícipes 
puderem dirigir os seus pedidos de auxílio no que se refere à entrega e/ou aquisição de bens alimentares e 
medicamentos e posterior entrega nas suas habitações.  
 
O município encontra-se ainda a assegurar o transporte e o acompanhamento dos seus munícipes a 
consultas médicas, sempre que estas ocorram fora do Concelho e que estes comprovem que não dispõe de 
meios próprios para se deslocarem, nem disponham de nenhum familiar direto que os possa acompanhar. 

As respostas foram dadas atempadamente a todos os pedidos endereçados, sendo de realçar também o 
trabalho das equipas de voluntários, funcionários do Município, que se disponibilizaram para ajudar nas 
entregas domiciliárias, nas recolhas de medicamentos e bens, junto da farmácia e mercearias locais, 
respetivamente, para posterior entrega nos seus domicílios.  

Os serviços de ação social do Município encontram-se a distribuir kit´s de segurança contra o COVID 19, 
contendo cada um: 1 máscara social, 1 gel desinfetante, 1 porta-máscaras e bolsa para guardar todo o 
material de segurança. Estes kit’s estão a ser distribuídos por todos os munícipes, com mais de 65 anos. Esta 
ação é desenvolvida com a colaboração do projeto social CLDS 4G.  
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Em simultâneo, com o trabalho de distribuição dos kit’s estão também a ser realizadas ações de 
sensibilização, junto da população, para que observem as normas de segurança emanadas pela DGS, no 
que se refere ao cumprimento do distanciamento social, do uso da máscara, da higienização das mãos e no 
cumprimento da etiqueta respiratória 
 
No dia da alimentação e da cozinha saudável, que se assinalou no dia 16 de outubro, o município em 
colaboração com o CLDS 4G, realizaram uma ação de sensibilização junto dos alunos do primeiro ciclo e 
distribuíram fruta pelos mesmos. 
 
No dia 30 de outubro o município em colaboração com o CLDS 4G comemorou o dia das Bruxas, tendo 
decorado lápis de carvão alusivos ao tema e distribuído os mesmos por todas as crianças do 1º. Ciclo.  
 
O Município garantiu, diariamente durante uma semana, a distribuição das refeições aos utentes do GAFOZ, 
em virtude de se ter registado um caso positivo de COVID-19 naquela instituição. 
 
No dia 20 de novembro, participámos na campanha nacional o “Estendal dos Direitos” com as crianças do 1º. 
Ciclo, tendo sido elaborados trabalhos manuais alusivos ao tema, no quais as crianças refletiram qual o direito 
que lhes era mais importante, os quais, posteriormente, foram expostos no Polivalente do Agrupamento de 
Escolas de Vila Velha de Ródão. 

a. Apoio à Fixação de Jovens e Famílias  

No âmbito das medidas de apoio implementadas através do Regulamento Municipal de Apoio à Fixação de 
Jovens e Famílias, continuamos a registar com apreço a elevada procura de informação, junto dos nossos 
serviços, sobre os apoios que o Município disponibiliza nessa matéria, bem como as condições de atribuição 
e o modo de instrução das candidaturas. Neste momento, encontram-se em apreciação 4 candidaturas para 
apoio ao arrendamento jovem e 3 candidaturas para compra de habitação. Beneficiam destas medidas ao 
nível do apoio ao arrendamento 35 jovens e famílias e ao nível da aquisição de habitação beneficiaram 15 
famílias.  

b. Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos 

A Câmara Municipal mantém o seu programa de apoio a famílias e jovens, residentes no concelho, que se 
encontram em situação económica desfavorecida. No âmbito do Regulamento de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos, foram subsidiados escolares de alunos do ensino secundário a frequentar estabelecimentos 
de ensino em Castelo Branco e foi ainda concedido apoio no pagamento de refeições de crianças que se 
encontra a frequentar o 1º. Ciclo.  

c. Comissão de Reinserção Social 

Devido à situação da Pandemia vivida não tem sido possível realizar as reuniões da Comissão de Avaliação 
do RSI.  
 
d. Comissão de Promoção e Proteção de Idosos 

A Comissão de Promoção e Proteção de Idosos continua a acompanhar a população mais idosa e mais 
vulnerável, através das visitas e encaminhamento de situações mais preocupantes.  
 
e. Cartões do Idoso/Social 

 No âmbito do Regulamento do Cartão do Idoso/Social, foram concedidos apoios na redução das taxas e 
consumos de água.  
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f. Loja Social de Vila Velha de Ródão 

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

g. Gabinete de Apoio à Vítima 

O Gabinete de Apoio à Vítima, encontra-se em funcionamento nas instalações do CLDS, em Vila Velha de 
Ródão, e tem trabalhado sentido de resolver e acompanhar algumas situações complexas, anteriormente 
identificadas, e que necessitam de intervenção e apoio, tendo-se procedido ao seu encaminhamento para 
apoio psicológico. 

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo   
No período compreendido entre setembro a dezembro, o Lagar de Varas e o Posto de Turismo registaram 
um afluxo de 536 visitantes nestes espaços turísticos concelhios, merecendo elogios não só pela qualidade 
das infraestruturas, mas também pelo acolhimento e acompanhamento efetuado pelos colaboradores do 
serviço de turismo aos visitantes. Estes são espaços que receberam o selo Clean & Safe cumprindo assim 
todas as normas emanadas pela DGS para salvaguarde de funcionários e visitantes. Os números 
apresentados, refletem a situação da atual pandemia Covid19.  
 
O Centro de Interpretação de Arte Rupestre (CIART) no período de referência não recebeu visitantes em 
virtude de se encontrarem a decorrer as obras de requalificação daquele espaço, sendo no entanto possível 
continuar a visitar virtualmente a arte rupestre de Ródão na página do Facebook. 
 
A divulgação turística continua em destaque com a marca Terras de Oiro, por parte do Município de Vila Velha 
de Ródão. A atual situação pandémica veio assentar a necessidade de reforço nos meios online. Assim, foi 
criada e loja www.terrasdeoiro.pt, que em articulação com os empresários do setor agroalimentar, promove e 
divulga os produtos regionais com uma dinâmica diferente.  
 
O incremento na marca e na loja online fez-se também através de um investimento em publicidade em órgãos 
de comunicação regional e nacional, na associação a figuras nacionais para promover os produtos de forma 
digital como as cantoras Mariza Liz e Ana Bacalhau, bem como a colocação de estruturas físicas de 
publicidade em vias nacionais. Estes fatores em conjunto têm contribuído para uma divulgação de destaque 
da marca e seu crescimento em vendas. As vendas nesta plataforma merecem ênfase, com um volume a 
granjear realce, por parte dos produtores locais.  
 
Nesta época de Natal foram elaborados cabazes apelativos, por forma a levar o bem fazer dos nossos 
produtos a vários pontos. E apelando a um consumo no produto local.  
 
Os produtos locais, bem como os cabazes para oferta estão disponíveis para aquisição no posto de turismo.  

 

2.8. Setor de Apoio ao Desenvolvimento – Proteção Civil 
✓ Elaboração do “Plano de Contingência e Atuação para Prevenção da Transmissão da Infeção 

Humana pelo Coronavírus SARS – CoV-2 (COVID-19) ” para o Centro Náutico de Vila Velha de 
Ródão; 

✓ Assessoria nos procedimentos de acompanhamento da atividade relativa ao combate à pandemia de 
Covid-19 realizados a nível municipal; 

✓ Conclusão do processo de revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios do 
concelho de Vila Velha de Ródão (2020-2029); 

✓ Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto (Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios); 

http://www.terrasdeoiro.pt/
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✓ Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 
de julho; 

✓ Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos realizados no âmbito da empreitada “Prevenção da 
Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos – Constituição de Rede Primária e Secundária" 

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

 

2.9. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais  
 

Obras por administração direta – 18 de setembro a 10 de dezembro de 2020 
 

Concluídas: 
✓ Recuperação de calçadas, passeios, caixas de águas e esgotos em diversos locais do concelho; 
✓ Reparação de diversas ruturas nas condutas de água; 
✓ Montagem e retirada de diversos contadores; 
✓ Lavagem e desinfeção de contentores de resíduos urbanos no concelho; 
✓ Pintura de paredes exteriores e interiores no cemitério de Vila Velha de Ródão; 
✓ Beneficiação de pavimento do Lar de Fratel; 
✓ Beneficiação de arruamentos do Vilar do Boi; 
✓ Manutenção do Sistemas de Abastecimento da Localidade da Riscada; 
✓ Execução da conduta de abastecimento de água da Atalaia para a Serrasqueira; 
✓ Beneficiação da Rede Pluviais, na localidade do Alvaiade; 
✓ Limpeza / Manutenção das zonas de captação de água das fontes de Alvaiade e Sarnadinha; 
✓ Beneficiação de arruamentos do Vale Pousadas; 
✓ Beneficiação da fossa do Alvaiade;  
✓ Alteração da plantação dos jardins dos cemitérios; 
✓ Plantação de plantas da época, na rotunda, envolvente ao quiosque da vila e jardim do Centro de 

Saúde. 
 

Em curso: 
✓ Desmatação da Serra da Achada e trituração de resíduos florestais; 
✓ Execução de infraestruturas de saneamento e pluviais, no loteamento da Serra da Achada; 
✓ Recuperação de calçadas no concelho; 
✓ Recolha de RSU’s e de Monos; 
✓ Manutenção e limpeza de cemitérios – Vila Velha de Ródão, Alvaiade e Serrasqueira; 
✓ Manutenção dos sistemas de rega dos espaços ajardinados; 
✓ Manutenção de Inverno das Piscinas Municipais; 
✓ Melhoramento do jardim do viaduto da REFER; 
✓ Plantação e poda de árvores, em diversas localidades do concelho; 
✓ Desmatação e limpeza de estradas e caminhos municipais; 
✓ Desmatação e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão; 
✓ Conclusão da requalificação dos espaços exteriores da antiga Escola Primária, em Sarnadas de 

Ródão; 
✓ Terraplanagem do novo Estaleiro Municipal; 
✓ Colocação de tout-venant em acessos rurais, na localidade de Perais; 
✓ Beneficiação de arruamentos do Monte Fidalgo; 
✓ Beneficiação do Largo da Igreja em Perais; 
✓ Beneficiação do Meio Teso em Perdigão; 
✓ Execução de Rede de Aguas Pluviais nas Pesqueiras em Vila Velha de Ródão; 
✓ Reparação de Abatimento na Estrada de Ligação a Povoação do Cebolais de Baixo;  
✓ Recolha de animais errantes; 
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Empreitadas – 18 de setembro a 10 de dezembro de 2020 

Obras em fase de execução 
✓ Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão;  
✓ Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério; 
✓ Outras Obras de Urbanização nas freguesias de Fratel e Vila Velha de Ródão; 
✓ Praia Fluvial da Foz do Cobrão; 
✓ Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo; 
✓ Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos / Beneficiação da rede Primária e Secundária. 

 

Obras concluídas  
✓ Subsistema de águas residuais - rede de saneamento e ETAR, em Silveira; 
✓ Demolição de imóveis degradados; 
✓ Construção de cozinhas em moradias da Urbanização da Quinta da Torre; 
✓ Reconversão da Escola de Sarnadas de Ródão.   
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COVID-19 
A Câmara Municipal adotou um conjunto de medidas excecionais, no sentido de prevenir e combater a disseminação 
da doença COVID-19 e da minimização dos seus efeitos. Procurou ainda atuar o sentido de minorar as graves 
consequências económicas e sociais, provocadas por esta pandemia. 

Nestes termos, e para além das medidas já implementadas pela autarquia, com o objetivo de minimizar o impacto na 
economia local e utilizando os recursos que esta tem ao seu dispor, foram aprovadas o conjunto de medidas abaixo 
descriminadas:  

o Face ao pedido endereçado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão 
foi atribuído um apoio extraordinário aquela instituição no valor de 25.000€, que em virtude do atual estado 
de pandemia por COVID-19, manifestou grande dificuldade em conseguir suportar as despesas mensais fixas, 
pondo em causa o bom funcionamento da instituição, no que se refere à prestação de socorro e auxílio à 
população, bem como o pagamento dos salários aos colaboradores;  

o O Município garantiu, diariamente durante uma semana, a distribuição das refeições aos utentes do GAFOZ, 
em virtude de se ter registado um caso positivo de COVID-19 naquela instituição; 

o Mantiveram-se ativos o Plano de Contingência Municipal (06/março) e o Plano Municipal de Emergência 
(24/março). Foram ainda implementados os planos de contingência específicos para as infraestruturas 
municipais, nomeadamente: Estádio Municipal, Ginásio Municipal, Centro Náutico, Campo de Feiras e 
Castelo do Rei Wamba;  

o Mantiveram-se em funcionamento todos os equipamentos municipais (BMJBM, Casa de Artes, Ginásio, 
Estádio Municipal, Centro Náutico, Posto de Turismo e espaços museológicos) tendo-se observado todas as 
normas de segurança, emanadas pela DGS, no que se refere à limitação de acesso de pessoas ao interior 
dos edifícios, consoante a área útil de atendimento de cada um destes espaços; 

o Mantiveram-se em funcionamento as duas linhas de apoio criadas no sentido de garantir a entrega de 
medicamentos e bens essenciais à população mais vulnerável (idosos, doentes crónicos ou pertencentes a 
famílias carenciadas) e o apoio psicológico, disponível para toda a população; 

o Colaboração em parceria com as Juntas de Freguesia e as Associações do Concelho, na identificação dos 
munícipes que necessitavam de apoio, bem como no apoio daqueles que foram atingidos pela doença; 

o Disponibilização gratuita da realização de testes rápidos à COVID-19, a utentes e profissionais dos lares do 
concelho, aos técnicos de saúde, aos bombeiros e aos colaboradores do município, que garantem os serviços 
básicos de higiene e segurança pública e que apoiam a rede de solidariedade do concelho de Vila Velha de 
Ródão;   

o Foram distribuídos kit´s de segurança, de combate ao COVID 19, por todos os munícipes, com mais de 65 
anos, os quais continham: 1 máscara social, 1 gel desinfetante, 1 porta-máscaras e bolsa para guardar todo 
o material de segurança. Em simultâneo, com o trabalho de distribuição dos kit’s foram também efetuadas 
ações de sensibilização, junto da população, para que observem as normas de segurança emanadas pela 
DGS, no que se refere ao cumprimento do distanciamento social, do uso da máscara, da higienização das 
mãos e no cumprimento da etiqueta respiratória. 

o De referir ainda que o protocolo “Emergência Abem: Covid-19”, assinado com a Associação Dignitude se 
manteve em funcionamento e através do qual se pretende garantir o acesso ao medicamento, aos cidadãos 
com escassos recursos económicos e que não se encontram abrangidos pela condição de recurso do 
Programa Abem, mas que se encontram em situação fragilizada, em virtude da pandemia. 

 

Vila Velha de Ródão, 14 de dezembro de 2020 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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