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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 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

17 de dezembro de 2021 

1. RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

Situação relativa à gerência de 2021, reportada à data de 09 de dezembro:  

 

RECEITA COBRADA 
 

 FEF1 FSM2 PART. IRS3 Art.º354 
PART. IVA5 

Art.º 26º 
 

OUTROS TOTAL 

CORRENTE 4.180.275,00€ 41.569,00€ 102.641,00€ 0,00€ 54.670,00€ 1.995.867,63€ 6.375.022,63€ 

CAPITAL   464.475,00€ 0,00€ 0,00€ 462.099,00€ 0,00€ 1.730.011,75€ 2.656.585,75€ 

OUTRAS RECEITAS 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 11.706,55€ 11.706,55€ 

TOTAL 4.644.750,00€ 41.569,00€ 102.641,00€ 462.099,00€ 54.670,00€ 3.737.585,93€ 9.043.314,93€ 

 

 

PAGAMENTOS EFETUADOS 

CORRENTE 5.655.220,18 € 

CAPITAL 1.238.082,09 € 

TOTAL 6.893.302,27 € 

 
 

Saldo do Ano Anterior 1.964.936,37 € 

Saldo Corrente Ano (9.43.314,93-6.893.302,27€) 2.150.012,66 € 

Saldo Reportado a 09/12/2021 4.114.949,03 € 

 

Faturas por pagar a fornecedores-------------------------------------------------------------------------------------------332.008,90€ 
(trezentos e trinta e dois mil e oito euros e noventa 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 manteve, à semelhança dos anos letivos 
anteriores, o apoio a todos os níveis do ensino, incluindo o profissional e superior. 

 Devido à situação de pandemia provocada pela COVID-19, e para o cumprimento das regras 
obrigatórias impostas pela DGS, o serviço de transportes escolares, na dimensão assegurada pelo 
Município, foi reforçado durante todo o ano letivo, tendo entrado em funcionamento mais um autocarro, 
além do já existente, no circuito Sarnadas de Ródão> Vila Velha de Ródão. Quanto ao circuito Fratel> 
Vila Velha de Ródão, foi assegurado pela RBI (Rodoviária da Beira Interior). 

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

Durante todo o ano letivo de 2021/2022, mantém-se o protocolo celebrado com a Santa Casa da 
Misericórdia, por forma a complementar as rotas não cobertas pelos respetivos transportes. 
 

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

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

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

Ao nível do pré-escolar o Município tem vindo a assegurar a componente de apoio à família desde o dia 
01 de setembro, tendo-se retomado também os transportes dos alunos do ensino pré-escolar, não 
residentes na sede de concelho. 
 

 

b. Ação Social Escolar  
A Câmara Municipal manteve o seu programa de Apoio às Famílias, no qual se incluem as seguintes 
medidas: 
o Oferta de kit de material escolar e livros de fichas, aos alunos que frequentam o ensino Básico no 

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão; 
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 29 crianças. 
o Isenção do pagamento das mensalidades do jardim-de-infância de todas as crianças residentes 

no concelho de Vila Velha de Ródão, estão abrangidas por esta medida 67 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 22 bolsas de estudo a alunos residentes no nosso Concelho e que se encontram 

a frequentar Instituições de Ensino Superior, tendo-se atribuído 3 bolsas de estudo aos alunos que 
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se encontram a frequentar o 1º. Ano do IPCB, no valor de 2.091,00€ e 19 bolsas de estudo aos 
alunos de outros graus de ensino, que se encontram a frequentar diversas instituições do Ensino 
Superior, num valor total aproximado de 15.782,00€. 

 
 

d.  Plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar (PIICIE) 
 

A equipa multidisciplinar que desenvolve o Plano Inovador e Integrado de Combate ao Insucesso 
Escolar 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 do mesmo têm vindo a ser desenvolvidas atividades lúdicas e experimentais, 
as quais têm contribuído para o enriquecimento e alargamento dos conhecimentos básicos e 
fundamentais à formação integral da criança.  

 

e.  Programa EduCaixa – Nos dias 25 e 26 de outubro, Vila Velha de Ródão recebeu o projeto 

itinerante “Creactivity”, um espaço destinado às crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos, concebido 

para despertar a engenhosidade, a destreza e a criatividade junto da comunidade escolar e familiar e 

fomentar a conceção de soluções originais para problemas simples.  

Promovido pelo BPI e a Fundação “La Caixa”, através do seu programa EduCaixa, com o apoio do 

Município de Vila Velha de Ródão, o “Creactivity” ganha vida dentro de um autocarro estacionado, local 

onde os alunos puderam participar em workshops com materiais do quotidiano e com ferramentas de 

baixa e alta tecnologia para dar vida às suas próprias ideias. Os espaços dispunham de várias áreas 

para implementar diferentes habilidades, tais como, espaços dedicados à Mecânica, espaços de 

engrenagens, máquinas, berlindes e paintballs; a zona do Vento, com tubos de vento; a zona da 

Eletricidade, ou a zona da Luz, com o sistema stopmotion.  

De entre outros objetivos do projeto, destaque para um deles e que passa pela a promoção de hábitos 

de aprendizagem cooperativa, de autoconhecimento, criação e realização de projetos. 
 

2.2. Biblioteca Municipal  
 

 Em setembro, a Biblioteca Municipal voltou a celebrar o seu aniversário com a melhor poesia 

portuguesa e, desta vez, também com excelente poesia eslovena. A iniciativa, que a BMJBM 

organizou pelo 10º ano consecutivo, mereceu destaque no jornal Público e trouxe ao nosso 

concelho três poetas eslovenos e seis poetas portugueses. Nesta edição, o cinema foi também 

alvo da atenção da organização e do público com a estreia do filme «Passagem dos elefantes», 

rodado em grande parte no nosso concelho e produzido no âmbito do projeto Rail Fest. Ainda no 

âmbito deste projeto, teve ainda lugar uma estimulante conversa a bordo do barco, no Rio Tejo, 

sobre ideias de viagem, que reuniu reflexões do moderador, Carlos Vaz Marques, e dos poetas 

em residência na Foz do Cobrão: Jaime Rocha, José Anjos e Francisca Camelo. O programa do 

encontro acolheu ainda duas memoráveis conversas que envolveram os investigadores Etelvina 

Santos e João Barrento e os membros do Clube de Leitura de Autores Clássicos da BMJBM. 
 

 No dia 9 de outubro foi apresentado ao público o livro FOLHAS DO CHÃO, escrito por MARIA 

ALICE ROCHA, um evento que proporcionou aos muitos participantes uma tarde de revisitações. 

A publicação integra a coleção REBUSCAR O TEMPO que está a ser desenvolvida no projeto 
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VIDAS E MEMÓRIAS DE UMA COMUNIDADE, que a BMJBM dinamiza desde 2009. A tarde 

repetiu-se com idêntico sucesso numa sessão dedicada aos idosos que residem nos lares da 

Santa Casa da Misericórdia. 
 

 Em outubro foram retomadas as sessões da iniciativa «MENOS STRESS, MAIS SAÚDE» que 

acontecem ao domingo, dinamizadas por Sofia Lourenço. Há mais de 14 anos que a BMJBM se 

preocupa com o bem-estar físico e mental da comunidade que serve. Aos domingos à tarde, a 

biblioteca abre para acolher todos os querem aprender a usar bem o seu corpo e a sua mente.  
 

 Também em outubro, teve início um novo ano letivo da Academia Sénior e, com ele, voltaram os 

encontros do Clube Leituras sem Pressa no qual os membros falam das leituras que fazem, leem 

em voz alta contos escolhidos do Decameron e tornam a vida conversável, seguindo um bom 

conselho do prof. Agostinho da Silva. Na primeira sessão, o clube recebeu o primeiro convidado 

do ano letivo: o Eng.º mecânico Nuno Mendes Jorge que trabalhou na criação de gasodutos em 

Portugal. Numa altura em que o gás natural chega ao nosso concelho, quisemos saber que 

processos estão por detrás deste recurso. A sessão foi aberta a todos os interessados e revelou-

se uma excelente oportunidade de alargamento de conhecimentos.  
 

 Ainda em outubro, a BMJBM abriu uma nova possibilidade de bem-estar mental para a 

comunidade que serve através da intervenção psicológica em pessoas de todas as idades.  
 

 Continuamos a nossa missão de levar livros a casas que deles necessitem, no âmbito do projeto 

«Em Casa a Ler». Em outubro, foi a vez do Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão receber 

livros oferecidos pela BMJBM, que serão mais uma possibilidade de companhia para os 

sarnadenses que o frequentam.  
 

 No dia 3 de novembro, a BMJBM acolheu um workshop denominado «CADA HISTÓRIA CONTA», 

dinamizado por Andreia Brites e organizado pela entidade Acesso Cultura, no qual participaram 

mediadores da leitura de toda a região. 
 

 No dia 13 de novembro, a BMJBM apresentou nas Jornadas de Medicina da Beira Interior uma 

reflexão, partilhada com a investigadora Lurdes Cardoso, intitulada: «Caminhos textuais para 

pensar a Saúde: vestígios de uma biblioteca municipal legente», que incidiu sobre as 

possibilidades de bem-estar pleno que a Biblioteca Municipal tem oferecido à comunidade do seu 

concelho. 
 

 Os Dias de Saber, inspirados na frase «Sempre que sei não escondo» de Maria Gabriela Llansol, 

voltaram a acontecer no mês de novembro no Jardim de Infância do Porto do Tejo. Durante três 

dias, foram ali deixadas novas e estimulantes possibilidades de relação com a natureza, com o 

livro e com a curiosidade (princípio de todo o saber). Mais uma vez a BMJBM contou com o apoio 

do serviço de Espaços Verdes do município e de toda a comunidade do Jardim de Infância do 

Porto do Tejo. Ainda no âmbito dos Dias de Saber foi aberta ao público, na sala de leitura da 

BMJBM, uma exposição de origamis criados por João Mendes Rodrigues, de 11 anos. Com esta 

iniciativa a BMJBM pretende estimular o gosto, noutros jovens, pela aprendizagem autónoma e 

diversa de conhecimentos. 
 

 Em novembro, teve início mais um projeto que visa o bem-estar pessoal através da expressão 

escrita e pictórica. Com o apoio da artista plástica Maria do Rosário Maia foi apresentado, na sua 
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exposição de aguarelas, o trabalho de um pintor e os materiais com que se exprime. No ateliê 

desenvolvido participaram 10 pessoas que ali desenvolveram perceções, técnicas e olhares; 

escolheram cores e formas; alargaram possibilidades expressivas e sensitivas. No final, levaram 

para casa um diário gráfico e materiais de expressão pictórica à sua escolha, oferecidos pela 

BMJBM. A finalidade deste encontro em torno da expressão era deixar em cada participante a 

confiança, os conhecimentos e os meios para, em casa, poderem exprimir-se por via da imagem. 

Para breve, ficou marcado novo encontro para pensarmos, juntos, as muitas possibilidades de 

escrita, pintura e colagem que nos oferece um caderno em branco. A este projeto chamámos 

«Pintar, escrever e colar as paisagens dos nossos dias». 
 
 

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 Covid-19, para eventos e edifícios do Município; 
 Conceção de anúncios promocionais para jornais; 
 Apoio gráfico e logístico à produção de suportes de promocionais da marca Terras de Oiro e Loja 

Online; 
 Apoio gráfico e logístico aos eventos Campeonato do Mundo de Motonáutica e Aquabike;  
 Apoio Gráfico ao CMCD, CLDS E CPCJ; 
 Reportagem fotográfica e apoio logístico das atividades do município; 
 Elaboração de notas de imprensa acerca das atividades desenvolvidas pelo Município e pelos 

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

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

 Inserção e atualização de conteúdos na plataforma TOMI World; 
 Elaboração de conteúdos para o Boletim Municipal 67, de dezembro de 2021; 
 Apoio na divulgação das conferências de imprensa de apresentação da operação Fénix 2021 e da 

visita da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, à Loja do Cidadão; 
 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 como preocupação criar condições necessárias para o desenvolvimento 
desportivo no concelho e para que este se processe de forma integrada, coerente e sustentada a fim de 
responder às necessidades e interesses da população em geral. 
 
É responsabilidade das autarquias a criação de estratégias de boas práticas no desenvolvimento dos 
cidadãos, sensibilizando-os para comportamentos de âmbito social e pessoal que se traduzam em 
hábitos de vida saudáveis. Esse trabalho faz-se com a população em geral, através da criação de 
infraestruturas de qualidade e convidativas à prática desportiva, com as escolas, promovendo aulas de 
ginástica semanais desde o pré-escolar até ao 1º ciclo, bem como junto dos alunos da Academia Sénior.  
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É preocupação deste executivo a promoção de hábitos de vida saudável, acessíveis a todas as faixas 
etárias. 
 

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

Mantendo todas as medidas de prevenção e controlo da pandemia, também elas recomendadas pela 
DGS, os utilizadores que nos visitaram realçaram o conforto e a segurança sentidas na prática de 
exercício físico no ginásio. Com as regras mantidas de distanciamento, desinfeção obrigatória, lotação 
do espaço condicionada, marcação obrigatória as aulas de grupo e a sala de Cardio/musculação 
continuaram a demonstrar uma elevada procura.  
 
As aulas de Pilates, continuam a ser uma aposta ganha, na medida em que têm registado uma elevada 
afluência de utilizadores e têm contribuído para a diversificação da oferta deste espaço desportivo. Assim 
e por forma a dar resposta à elevada procura que se tem verificado nesta modalidade, têm sido realizadas 
duas sessões semanais, complementadas pela realização de uma sessão semanal de Stretching.  
 

 

No período de referência mantiveram-se em funcionamento todas as aulas de grupo existentes e sempre 
que as condições meteorológicas o permitiram, foram realizadas aulas de grupo no exterior promovendo 
e contribuindo para a segurança de todos os participantes.  
 
 
 

b. 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. 

 

c. Academia Sénior 
A Academia Sénior é um projeto apoiado pelo Município de Vila Velha de Ródão, em estreita colaboração 
com o Centro Municipal de Cultura, o qual iniciou o 7º ano letivo em outubro, tendo sido assinalado o 
momento com a receção a alunos e professores com a apresentação do espetáculo de teatro “As 
Invasões Francesas”.  

À semelhança do ano anterior, tendo em conta o contexto de pandemia e de forma a garantir a segurança 
de todos, serão seguidas as recomendações da Direção Geral de Saúde e da RUTIS – Rede de 
Universidades Séniores.  

Ao nível da atividade física estão a ser desenvolvidas duas modalidades, hidroginástica e 
ginástica/mobilidade, para as quais o Município disponibilizou recursos humanos e materiais necessários 
ao funcionamento pleno das mesmas (aquisição de bilhetes de acesso à piscina coberta de Proença-a-
Nova, cedência de transporte para a frequência das aulas de hidroginástica e de ginástica, quando 
realizadas fora da sede do concelho), estas aulas têm lugar 1x/semana, a qual conta com 70 alunos 
inscritos. 
 

 A aula Movimento e Saúde assume especial relevância para os alunos da Academia Sénior na medida 
em que contribuem para a manutenção de um estilo de vida ativo e saudável na terceira idade. Assim, 
as classes de Ginástica Movimento e Saúde, contam com 86 alunos inscritos, que semanalmente 
frequentam esta aula, na sala polivalente do CDRC e sempre que as condições meteorológicas o 
permitiram foram realizadas no exterior.  
 

Este ano a aula de ginástica ocorre não só na freguesia de V.ª V.ª de Ródão, mas sim em todas as sedes 
de freguesia do concelho, com exceção da freguesia de Sarnadas pelo facto de não se terem inscrito 
alunos desta freguesia motivada pelo facto de estes frequentarem as aulas de ginástica lecionadas no 
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centro de convívio de Sarnadas. O trabalho realizado com cada turma é preparado e direcionado à faixa 
etária dos alunos inscritos, bem como adaptado às suas necessidades específicas.   
 

Têm vindo a ser dinamizadas atividades não só desportivas mas também de outras áreas, 
nomeadamente: 

 Clube de Leitura - 11 alunos; 

 Aula de Inglês – 7 alunos; 

 Cidadania – 8 alunos; 

 Informática (iniciação) – 8 alunos; 

 Ervas Aromáticas – 27 alunos; 

 Artes Manuais: 12 alunos; 

 Culinária – 15 alunos;  
 
No dia 28 de Setembro a Academia Sénior de Vila Velha de Ródão participou na iniciativa da RUTIS II, 
Caminhada Europeia das Universidades Séniores, que assinala a semana europeia do desporto, a qual 
contou com a participação de 30 alunos que percorreram o PR2 Caminho das Virtudes.  
 

A participação dos alunos da Academia Sénior no segundo projeto artístico itinerante promovido pela 
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), no âmbito do Projeto Beira Baixa Cultural 2.0, 
dedicado à temática da “Água” está em fase de apresentação pública nos concelhos que integram o 
nosso grupo de teatro, nomeadamente Oleiros e Proença-a-Nova. Em Vila Velha de Ródão o espetáculo 
de teatro “Da água se fez lenda” será apresentado no dia 11 de dezembro. 
 

O ano letivo 2021/2022 conta com 116 alunos inscritos e as atividades estão a decorrer em modo 
presencial. 

 
d. Rotas Encenadas – Beira Baixa Cultural 

 

o No dia 24 de outubro decorreu a caminhada “Os Amores da Azeitona”, em Alvaiade, uma visita guiada 

e encenada que procura recordar e recriar as tradições ligadas à apanha da azeitona no concelho, 

tendo surpreendido os seus participantes com encenações divertidas e alusivas à apanha da 

azeitona, que proporcionam momentos de muita diversão e confraternização entre os participantes. 
 

o No dia 1 de novembro, Perais foi o cenário para a realização da caminhada intitulada de “Pão por 

Deus”, tal como o nome indica, esta é uma caminhada que pretende celebrar e recriar as tradições 

locais associadas ao peditório do pão por Deus, que remonta ao antigo costume de oferecer refeições 

cerimoniais aos defuntos e se realiza um pouco por todos o país nesta data, assumindo, no entanto, 

nomes e particularidades que podem variar de região para região. 
 

o No dia 14 de novembro Fratel recebeu a Visita Guiada e Encenada alusiva ao São Martinho - 

Seguindo a máxima popular “No São Martinho, vai à adega e prova o vinho”, Esta atividade contou 

com a encenações bastante divertidas e dedicadas ao tema. Esta caminhada pretende recordar e 

celebrar os hábitos e costumes associados a esta data, em que a tradição das vindimas determina 

ser a altura para provar o vinho novo e saborear as castanhas da época, acompanhadas de água-pé 

ou jeropiga.  
 

As caminhadas supra mencionadas contaram com a encenação do grupo de teatro Vaatão, e 

encontram-se inseridas na Rota das Visitas Guiadas e Encenadas, do programa de apoio Beira Baixa 

Cultural. 
 

e. Apoio ao Centro Formação Desportiva - Canoagem 
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o 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 
participação 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. 

 

f. Apoio a realizações diversas de natureza desportiva 
o No dia 24 de outubro, Vila Velha de Ródão acolheu a terceira prova do Troféu Inter-regional de 

XCO das Beiras e Encontro de Escolas de Vila Velha de Ródão, um evento organizado pela 

Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI) e pelo Município de Vila Velha de Ródão, com o 

objetivo de promover a divulgação do ciclismo e a criação de hábitos de vida saudável junto dos 

jovens. Enquadrada nas competições federadas de XCO e Ciclismo de Iniciação, trata-se de uma 

iniciativa que integra o Troféu Inter-Regional das Beiras, composto por quatro eventos 

semelhantes, dois dos quais já realizados na zona da ACBI, designadamente em Tondela e em 

Mangualde. Para além da competição de XCO, o evento inclui um encontro de escolas de ciclismo, 

na vertente de BTT. 
 

o O mês de outubro ficou marcado por dois grandes eventos aquáticos, foram eles a etapa do 

Campeonato do Mundo de F2 de Motonáutica, que contou com a presença de 16 equipas em 

prova e o Campeonato Nacional de Aquabike (JetSki e Motas Água) que contou com 25 

participantes em prova.  
 

Ambas as competições foram organizadas pela Federação Portuguesa Motonáutica (FPM) e 

contaram com o apoio do Município de Vila Velha Ródão e da Celtejo e decorreram no espelho 

de água, junto ao cais fluvial de Ródão. A aposta feita pela FPM na organização de provas no 

concelho vem confirmar as excelentes condições que a frente ribeirinha de Ródão possui para a 

realização de desportos náuticos e permite-nos dar a conhecer o nosso território a novos públicos 

e afirmar as nossas potencialidades, o que vai de encontro à estratégia de desenvolvimento que 

pretendemos ver dinamizada no concelho. 
 

 

2.5. Casa de Artes e Cultura do Tejo  
No período de referência e perante o cenário pandémico que se registou e ainda se regista, a CACTEJO tem 
sabido adaptar-se a estes novos tempos e tem procurado dinamizar atividades culturais no concelho, sempre 
na observância das diretrizes emanadas pelo governo e pela DGS, no que respeita ao funcionamento dos 
espaços culturais.  

Assim e no período de referência este espaço dinamizou atividades culturais, como espetáculos de música e 
comédia, são disso exemplo o espetáculo de stan-up comedy, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, o concerto 
musical dos Polo Norte, a exposição de fotografia “A VIAGEM DE “COMBOIO DE FERRO” de Daniel 
Rodrigues, que esteve patente desde o dia 15 de outubro a 30 de novembro. 

 Este espaço foi ainda palco de sessões regulares de cinema, de ensaios da peça de teatro itinerante: “Da 
Água se fez Lenda”, bem como de realizações diversas, internas e externas, das quais se destacam: 
assembleias, ações formação, reuniões, atividades da Academia Sénior (receção aos alunos e professores e 
aulas de música.  

Foram ainda dinamizadas neste espaço atividades relacionadas Exercício Fénix 2021, realizado pelo Exército 
Português, em Vila Velha de Ródão, no período compreendido entre os dias 20 a 26 de novembro.  
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2.6. Setor da Ação Social  
 

Gabinete de Ação Social 
 

Os serviços de Ação Social do Município, em parceria com o CLDS, têm procurado dar uma resposta a todas 
as situações de pedidos de auxílio que 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, 
apoia 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, através das quais os 
nossos munícipes podem dirigir os seus pedidos de auxílio no que se refere à entrega e/ou aquisição de bens 
alimentares e medicamentos para posterior entrega nas suas habitações.  
 

O município encontra-se ainda a assegurar o transporte e o acompanhamento dos seus munícipes a 
consultas e juntas médicas, sempre que se comprove não haver apoio familiar disponível, bem como meios 
próprios para a deslocação. Os apelos foram sempre respondidos de forma rápida e eficiente. 
 

Mantém-se ainda em funcionamento o protocolo referente ao programa ABEM, programa de apoio de acesso 
ao medicamento, celebrado entre o Município e a associação Dignitude, o qual auxilia os nossos munícipes, 
com fracos recursos económicos no apoio à compra de medicamentos. Encontram-se inscritos no programa 
a receber apoio 17 beneficiários. 
  
Continuam 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. 
 
Encontramo-nos a desenvolver uma campanha de solidariedade com recolha de tampinhas para o “DINIS um 
principezinho com nome de Rei”, uma criança com problemas graves de crescimento, acompanhado por 
vários médicos, em que os custos são muito elevados, havendo uma campanha de solidariedade a nível 
nacional para ajuda no pagamento dos custos, à qual nos quisemos associar e dar o nosso contributo que 
está a ter bastante adesão por parte de toda a comunidade. 
 
No dia 17 de novembro foi realizada uma ação de sensibilização com sobre a Diabetes, intitulada “Acesso a 
Cuidados com a Diabetes: Se não for agora quando?” , a qual contou com a colaboração da Associação dos 
Diabéticos da Beira Baixa, na Casa de Artes e Cultura do Tejo. 
 
Estão a ser desenvolvidas diversas atividades, ao nível da CAF (Componente de Apoio á Família), no Jardim-
de-Infância, nas quais o Gabinete de Ação Social juntamente com o CLDS têm colaborado e prestado apoio 
no desenvolvimento das mesmas. 

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 2 candidatura para compra de habitação. Beneficiam 
destas medidas ao nível do apoio ao arrendamento 29 jovens e famílias. No apoio à compra ou 
reconstrução de habitação foram apoiadas 13 famílias. 
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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, tendo desta forma, isentado 3 crianças do 
pagamento de ATL, para que pudessem participar das atividades gratuitamente. Foram, também, 
apoiadas 3 famílias em obras de beneficiação na habitação e 2 na compra de óculos.  

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

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

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

g. Gabinete de Apoio à Vítima 

O Gabinete de Apoio à Vítima em funcionamento no edifício da ADRACES, continua a trabalhar no 

sentido de acompanhar e encaminhar algumas situações mais complexas, que necessitam de 

intervenção e apoio tanto a nível psicológico como jurídico. Este espaço encontra-se um funcionamento 

nas primeiras quartas-feiras de cada mês, no entanto, as técnicas, deslocam-se, sempre que solicitado 

o seu apoio pelo Gabinete de Ação Social e demais entidades do concelho. 

h. Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão 

O Centro de Convívio de Sarnadas de Ródão encontra-se em funcionamento, de segunda a sexta-feira, 

das 09h às 18h, desde o dia 3 de maio e conta já com a inscrição de cerca de 30 utentes, residentes 

naquela freguesia.  
 

Este espaço proporciona aos seus utentes a possibilidade de realizarem atividades de diversas naturezas 

visando a promoção do bem-estar, a ocupação dos tempos livres e a estimulação cognitiva dos seus 

utilizadores. Para o efeito têm sido realizadas atividades desportivas, musicais, de estimulação cognitiva, 

bem como workshops de artesanato e jogos tradicionais. Foi efetuado um pequeno convívio, para 

assinalar dia de S. Martinho, com um magusto para os utentes do Centro e com o apoio dos colaboradores 

da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão.  

No âmbito das comemorações Natalícias foram feitas as decorações de Natal, onde se incluem a 

ornamentação da árvore de Natal com adereços feitos pelos utentes e em colaboração com a Junta de 

Freguesia. 
 

As atividades, seguem um planeamento mensal de forma sequenciada e não simultânea, de modo a 

garantir o cumprimento das normas de segurança recomendadas pela Direção Geral de Saúde. Para tal, 
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contam com o apoio dos funcionários do serviço de Ação Social e Desporto da Câmara Municipal, das 

técnicas de Serviço Social do CLDS 4G e das colaboradoras do CMCD.  
 

Salientar ainda, o apoio que a Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão tem desempenhado no sentido 

de garantir o bom funcionamento daquele espaço, não só ao nível logístico, mas também ao nível da 

divulgação e de fornecimento de informação sobre aquele espaço, aos residentes daquela freguesia.  
  

2.7. Setor de Desenvolvimento e Turismo   
No período de referência o Lagar de Varas e o Posto de Turismo contaram com um total de 1.803 visitantes 
e pernoitaram no parque de caravanismo cerca de 155 autocaravanas. De referir que estes espaços são 
detentores do selo Clean & Safe pelo facto de cumprirem e observarem todas as normas emanadas pela 
DGS.  
 

O Centro de Interpretação de Arte Rupestre (CIART), no período de referência, não recebeu visitantes em 
virtude de se encontrarem ainda a decorrer as obras de requalificação daquele espaço, sendo, no entanto, 
possível continuar a visitar virtualmente a Arte Rupestre do Concelho através da página do Facebook. 
 

À semelhança do ano anterior, já se encontram disponíveis na loja online Terras de Oiro e no Posto de 
Turismo os Cabazes de Natal. Estes reúnem o que se melhor se faz em Vila Velha de Ródão, numa iniciativa 
que procura fazer chegar aos consumidores, onde quer que estes se encontrem nesta quadra festiva, os 
produtos da marca territorial criada pelo Município com o objetivo de promover e dar notoriedade e valor aos 
produtos do concelho, através da criação de uma identidade facilmente reconhecível e ligada a um território. 
A loja online tem por base o catálogo da marca territorial de Vila Velha de Ródão e veio permitir a encomenda 
destes produtos, sendo a sua distribuição garantida em todo o território nacional, numa altura em que o e-
commerce se vem afirmando e conquistando cada vez mais utilizadores. O volume de vendas nesta 
plataforma tem sido bastante apelativo e tem representado uma importante ajuda para os produtores locais, 
que integram esta marca.  
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 
 Assessoria nos procedimentos de acompanhamento da atividade relativa ao combate à pandemia 

de Covid-19 realizados a nível municipal; 
 Execução de ações de fiscalização relativas à aplicação do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

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

 Emissão de pareceres para projetos de (re)arborização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 
de julho, de acordo com a redação em vigor; 

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

 Gestão da Plataforma de registo e autorização de queimas e queimadas a nível municipal; 
 Apoio e assessoria à realização do Exercício Fénix realizado pelo Exército Português no período 

compreendido entre os dias 20 a 26 de novembro. O Exercício FÉNIX 21 visa treinar e testar a 
capacidade de planeamento e resposta do Exército a uma hipotética situação de emergência, que 
coloque em causa a proteção e salvaguarda de pessoas e bens, tendo por base os potenciais pedidos 
de apoio da estrutura de Proteção Civil, no âmbito dos Planos de Emergência de Proteção Civil 
aplicáveis. 
 

2.9. Habitação e Urbanismo/Obras e Projetos Municipais  
 

Obras por administração direta – 02 de setembro de 2021 a 10 de dezembro de 2021 
 

Concluídas: 

 Recuperação de calçadas, passeios, caixas de águas e esgotos, em diversos locais do concelho; 
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 Reparação de ruturas nas condutas de água; 

 Montagem e retirada de diversos contadores de água; 

 Lavras em terrenos rústicos do Município; 

 Calcetamento do espaço envolvente ao lavadouro de Fratel;  

 Construção de novo espaço para estacionamento automóvel, na lateral ao edifício da Câmara 

Municipal; 

 Alteração de ligações nas condutas do depósito localizado atrás do edifício da Câmara Municipal. 

 Águas pluviais no Enxarrique; 

 Iluminação e decoração natalícia; 

 Trabalhos de apoio para a realização de concerto musical no recinto do estádio municipal; 

 Manutenção das infraestruturas das piscinas municipais de Fratel e Vila Velha de Ródão e da praia 

fluvial da Foz do Cobrão; 

 Desmatação e limpeza de estradas e caminhos municipais; 

 Desmatação e limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão; 

 Aplicação de herbicida nos arruamentos da sede do concelho; 

 Aplicação de tratamento fitossanitário em árvores de arruamentos; 

 Instalação de bomba no Tejo para rega dos espaços verdes na Vila. 
 

 

Em curso: 

 Recuperação de calçadas danificadas no concelho; 

 Execuções de ramais de água e saneamento no concelho; 

 Recolha de RSU’s e de Monos; 

 Manutenção e limpeza de cemitérios do concelho; 

 Limpeza e higienização dos reservatórios do concelho; 

 Limpeza de arruamentos, em Vila Velha de Ródão; 

 Limpeza de terrenos rústicos do Município; 

 Manutenção dos espaços ajardinados e dos sistemas de rega; 

 Plantação e árvores, em diversas localidades do concelho; 

 Aplicação de herbicida nos arruamentos da sede do concelho; 

 Recolha de animais errantes; 

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

 Beneficiação do espaço envolvente ao Centro de Saúde, em Fratel; 

 Trabalhos complementares à construção da empreitada “Ligação Pedonal Av. da Bela Vista ao 

Largo do Cemitério, em Vila Velha de Ródão”; 

 Trabalhos de apoio à construção da rede de gás natural do concelho de Ródão; 

 Substituição do Deck na Casa de Artes; 

 Requalificação do Largo na Entrada da Foz do Cobrão; 

 Requalificação do Largo / Caminho na Ladeira; 

 Reconstrução / Requalificação da Escola do Gavião de Ródão; 

 Substituição da Rede de Águas do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão; 

 Infraestruturas do Loteamento da Tapada do Correio no Fratel; 

 Trabalhos de deteção de fugas na Piscina de Vila Velha de Ródão; 

 Automatização de sistemas de rega dos espaços verdes que estavam em manual; 

 Plantação de Plantas da época em vários sítios de Vila Velha de Ródão; 
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Empreitadas – 02 de setembro de 2021 a 10 de dezembro de 2021 

Obras em fase de execução 
 Loja de Cidadão de Vila Velha de Ródão;  
 Ligação Pedonal da Avenida da Bela Vista ao Largo do Cemitério; 
 Valorização do Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo 
 Largo do Lagar, em Fratel; 
 Requalificação da Escola EB 2+3, de Vila Velha de Ródão. 
 Reabilitação e valorização da ribeira do Enxarrique; 
 Reconstrução de muros de suporte em talude da ribeira do Enxarrique e na Estrada Municipal Vila 

Velha de Ródão/Gavião. 
 

 

                         Obras concluídas 
 Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos e Abióticos / Beneficiação da rede Primária e 

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

o No dia 30 de novembro a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, 

deslocou-se a Ródão para visitar as obras da Loja do Cidadão de Vila Velha de Ródão, tendo esta destacado 

a importância que estes espaços representam para o interior do país, considerando que estes são uma 

imagem de marca da modernização dos serviços da administração pública. 

A concretização deste espaço que se encontra em fase bastante avançada resulta da requalificação de um 

edifício pertença do Município, irá reunir, no mesmo local, diversos serviços da administração central, tais 

como: Instituto dos Registo e Notariado, do Instituto da Segurança Social, da Autoridade Tributária e vai 

acolher ainda o Espaço Cidadão, que já se encontra em funcionamento na sede da Junta de Freguesia de 

Vila Velha de Ródão, o qual tem tido uma adesão bastante elevada, que só no ano 2020 registou uma média 

mensal de 66 atendimentos (este espaço abriu ao público em julho de 2020), não sendo ainda conhecidos os 

números do ano 2021. 
  

A criação destes espaços/serviços desta natureza vêm a facilitar o acesso dos cidadãos aos diferentes 

serviços da administração central, de uma forma centralizada e desburocratizada, contribuindo para a 

poupança de tempo e de recursos. 
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COVID-19 
 
A Câmara Municipal deu continuidade às medidas excecionais já implementadas e reforçou ainda algumas das já 

existentes, no sentido de prevenir e combater a disseminação da doença COVID-19 e minimizar os 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 implementadas diversas medidas e que 

abaixo se descriminam:  

o Tendo em conta o aumento de casos de Covid-19 registados no concelho, no período de referência da 

informação, a autarquia procedeu à aquisição de mais mil testes à presença do novo coronavírus, por forma 

a realizar ações de testagem junto da população, dos profissionais de saúde, a utentes e profissionais de 

lares do concelho, bombeiros, colaboradores do município, bem como a todos os setores cuja atividade 

obrigue ao contacto direto com o público e/ou sempre que tal se revele necessário, procurando desta forma 

contribuir para a segurança e tranquilidade de todos na quadra festiva que se aproxima. 

o Manteve-se em funcionamento o protocolo “Emergência Abem: Covid-19”, assinado com a Associação 

Dignitude, em virtude do aumento da procura deste apoio, por parte dos munícipes com menores recursos, 

garantindo-se assim o acesso ao medicamento. 

o Mantiveram-se ativos o Plano de Contingência Municipal e o Plano Municipal de Emergência.  

o Mantivemos uma estreita colaboração com as Juntas de Freguesia e as Associações do Concelho, no sentido 

de identificar os munícipes que necessitavam de auxílio. 

o O processo de vacinação no concelho de Vila Velha de Ródão, foi conduzido pela UCSP - Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados de Vila Velha de Ródão e que contou com o apoio logístico do Município 

de Vila Velha de Ródão. Este decorreu de forma tranquila e célere. Para o efeito o Município preparou a sala 

polivalente do Centro Desportivo Recreativo e Cultural (CDRC), que cedeu as suas instalações para a 

realização deste processo, com as condições necessárias à realização do processo de vacinação. Durante 

todo o processo o município garantiu ainda o transporte aos munícipes, para se deslocarem à vacinação, 

assim como assegurou meios humanos e materiais, necessários a garantir a celeridade e o bom 

funcionamento do centro de vacinação, sempre em estreita articulação com a Unidade Local de Saúde. 

o De forma a apoiar e dar algum conforto aos utentes que, durante as últimas semanas, se têm deslocado ao 

Centro ao Saúde a fim de receberem a vacina contra a Covid-19 e por forma a evitar ajuntamentos de pessoas 

no exterior, o Município de Vila Velha de Ródão assegurou também a instalação de uma tenda climatizada e 

adaptada às circunstâncias junto a este equipamento público.  

 

Vila Velha de Ródão, 10 de dezembro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

 


