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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

I – Introdução 

 

1.1 Nota Prévia 

 

Para cumprimento do preceituado no POCAL, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao 

ano de 2018 para que, dentro dos prazos previstos na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, seja 

apreciada, pelo órgão deliberativo, a conta anual da autarquia. 

 

Este relatório apresenta como objetivos: 

 

a) Efetuar um breve enquadramento das atividades desenvolvidas pela Autarquia durante 

o ano de 2018; 

b) Explicitar os níveis de execução obtidos, nomeadamente nos aspetos das receitas e das 

despesas; 

c) Permitir a análise da situação económica do exercício em apreço, no que concerne à 

evolução dos custos, proveitos e dos resultados do exercício; 

d) Permitir a análise financeira, através da utilização de indicadores apropriados à análise 

do balanço e demonstração de resultados; 

e) Comparar a evolução da situação económico-financeira, considerando os exercícios dos 

últimos cinco anos. 

 

1.2 – Enquadramento das Atividades Desenvolvidas 

 

No presente relatório, são apresentadas, sumariamente e em linhas gerais, as ações 

desenvolvidas por esta Autarquia, durante o ano de 2018, nas seguintes áreas de competência: 
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VALORIZAÇÃO TERRITORIAL E EMPREGO 

 

LIGAÇÃO À A3 –LANÇAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO 

O ano de 2018 ficou marcado pelo lançamento a concurso público da empreitada de ligação do 

parque empresarial de Formariz à autoestrada A3 (nó de Sapardos).  

António Costa presidiu, em outubro, nas instalações da KYAIA, à cerimónia de lançamento 

deste acesso rodoviário, reclamado há vários anos, com cerca de 8,8 quilómetros de extensão, 

para ligar a zona industrial à A3, (nó de Sapardos – Vila Nova de Cerveira).  

A obra, recorde-se, faz parte do Programa de Valorização das Áreas Empresariais lançado pelo 

Governo, em fevereiro de 2017, e a sua concretização, pelo seu carater estruturante, é um 

anseio antigo desta comunidade. A nova ligação à A3 garantirá uma maior competitividade das 

zonas industriais, permitindo uma maior diversidade de investimentos. Por outro lado, com o 

novo acesso, os projetos turísticos ganharão uma nova racionalidade, tornando mais fácil a sua 

concretização. 

Recorde-se que Paredes de Coura tem vindo a registar um período extraordinário de 

crescimento industrial que criou emprego e permitiu criar mais estabilidade financeira para as 

famílias. Em 2018, Paredes de Coura figura, a nível nacional, como o concelho onde mais 

diminuiu proporcionalmente o desemprego, partilhando esta posição com o município de 

Águeda. 
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O Município apostou em projetos estratégicos para o concelho e investiu progressivamente na 

cultura, na educação, na floresta e na preservação da paisagem, ao mesmo tempo que 

continua a requalificar a rede viária municipal. O ano de 2018 fica ainda marcado pela 

recuperação de infraestruturas educativas, culturais e de transportes que representam um 

impacto positivo nas condições de vida dos courenses. É o caso da reabilitação dos edifícios da 

Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura, do antigo Quartel dos Bombeiros, convertido 

em espaço cultural, e do Centro Coordenador de Transportes  

 

SÍNTESE DE OBRAS EM PROJETO OU EM EXECUÇÃO 

 

Meandros do Coura – Percurso Interpretativo ao longo 

do Rio  

O projeto Meandros do Coura dá cumprimento ao 

programa de definição de um percurso interpretativo ao 

longo do rio Coura. Este percurso ocupa uma extensão de 

aproximadamente 1.200 metros, compreendida entre a 

Praia Fluvial do Taboão e a ponte da Peideira. No seu 

total, trata-se de uma área de, sensivelmente, 17 hectares 

estendidos ao longo do vale do rio. 

 

 

Centro de BTT do Corno de Bico 

Início – 2018; fim – maio 2019 

Tendo por base a Rede Natura 2000, a Área de Paisagem Protegida do Corno de Bico (APPCB) e 

o respetivo Centro de Educação e 

Interpretação Ambiental (CEIA), e 

trabalhando em parceria com a 

Associação Encostas do Corno de 

Bico, a Junta de Freguesia de 

Vascões e a Associação Amigos da 

Montanha, adequando as 

potencialidades para o turismo de 

natureza do território e dos 
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equipamentos já existentes, pretende o Município criar as infraestruturas necessárias para se 

instalar um Centro de BTT dedicado à prática de Cross Country, homologado pela União 

Velocipédica Portuguesa/Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP/FPC), e que cobrirá a quase 

totalidade da área geográfica de Paredes de Coura, incluindo as zonas que fazem parte da 

Rede Natura 2000 (RN2000) e da APPCB 

 

Reabilitação do Centro Coordenador de Transportes 

Início – 2017|fim – dezembro 2018  

O Centro Coordenador de Transportes, inaugurado em 1990, além de funcionar como 

plataforma de interface do transporte público rodoviário do concelho e da região limítrofe, 

integra um conjunto de outros usos que complementam e enriquecem o seu programa base. 

Além de filiais de empresas de transporte, é ocupado por espaços comerciais no seu piso 

inferior, e por associações culturais, recreativas e desportivas no seu piso superior. A 

reabilitação apostou deliberadamente na sua diversidade e complexidade atual, promovendo 

um espaço de encontro e interação social.  

O projeto incluiu sobretudo a reabilitação física do equipamento – melhoria das condições de 

uso e conforto dos passageiros, melhoria das condições de acessibilidade a pessoas com 

mobilidade condicionada, a adaptação às normas de segurança vigentes, a correção de 

patologias construtivas, a racionalização da compartimentação interior, a atualização das 

redes e equipamentos das diferentes infraestruturas e a reposição da cobertura exterior do 

cais de embarque de passageiros. 
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Outras candidaturas submetidas e aprovadas 

 

Reabilitação do Mercado Municipal e espaço urbano envolvente: 

A operação visa cumprir o PARU 

deste município, através da 

intervenção no Mercado Municipal 

e no espaço urbano envolvente. 

Tem como principal objetivo 

revitalizar e dinamizar o centro 

urbano da vila de Paredes de Coura. 

Neste sentido, a inclusão desta 

operação no referido plano procura revitalizar esta área periférica negligenciada no conjunto 

de espaços públicos integrantes da vila de Paredes de Coura, bem como atualizar e adequar o 

uso do edifício à margem das necessidades atuais tendo, colmatando necessidades 

espaciais/funcionais do nosso concelho. A intervenção propõe: criar uma conetividade do 

conjunto - edifício e largo; proteger e valorizar o edificado; instaurar o bem-estar da população 

- torná-lo mais atrativo à função comercial e de lazer; promover o uso confortável e flexível do 

espaço urbano durante todo o ano; contribuir para o embelezamento dos espaços verdes.  

 

Reabilitação do Centro Cultural 

Este projeto visa a reabilitação e modernização do Centro Cultural, palco de uma variedade de 

manifestações culturais, artísticas e 

educativas (espetáculos musicais e de dança, 

peças de teatro, conferências, ações de 

formação, exposições, sessões de cinema, 

projetos educativos) e que apresenta sinais 

evidentes de deterioração física e material da 

própria construção, provocados pelo uso 

intensivo do espaço nos últimos 20 anos. 

A intervenção concentra-se, numa primeira fase, essencialmente no edifício. Na envolvente 

externa, cobertura, paredes e vãos exteriores serão corrigidos e reabilitados. Ao nível dos 

espaços interiores, serão otimizadas as circulações interiores, reconfigurados alguns dos 

compartimentos principais (foyer e auditório), com o objetivo de melhorar as suas 

características espaciais e os ajustar às normativas mais recentes. As infraestruturas de 
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iluminação e climatização também serão integralmente renovadas, alcançando níveis de 

eficiência energética mais sustentáveis. 

 

O percurso das 3 aldeias – Caminho da Memória  

A intervenção, cuja candidatura foi apresentada em 2018, tem como objetivo a preservação, a 

conservação e a valorização de diversos elementos patrimoniais locais, paisagísticos e 

ambientais, de interesse coletivo, tais como: fontanários, caminhos agrícolas, eira comunitária 

e que correspondem a elementos que integram um itinerário paisagístico desenhado que visa 

a divulgação e reconhecimento conjunto da vida em comunidade dos lugares envolvidos. 

Pretende-se completar esta preservação com a dotação de sinalética adequada, relativa a 

conteúdos pedagógicos de informação sobre os locais e a sua envolvente próxima, assim como 

a elaboração de material de divulgação documental, incluindo ações de sensibilização sobre o 

território. 
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EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A Educação foi, desde sempre, considerado, um vetor de desenvolvimento estratégico na 

atividade deste Município. A educação das nossas crianças e jovens, bem como a 

aprendizagem ao longo da vida e em todas as faixas etárias, são entendidas como 

determinantes para a competitividade e afirmação da nossa terra.  

Obras de requalificação da escola básica e secundária  

A empreitada de requalificação das instalações da Escola Básica e Secundária de Paredes de 

Coura teve início em agosto de 2017 e ficou concluída no início do ano letivo 2018/2019 para o 

normal funcionamento do ano escolar.  A Escola sede do Agrupamento de Escolas de Paredes 

de Coura apresenta-se agora mais bonita, mais funcional e melhor apetrechada, para que 

estudantes, professores, auxiliares de educação e pais continuem a ter muito orgulho num 

estabelecimento de ensino que tem formado sucessivas gerações de courenses. 

 

A obra, que resulta da aprovação de uma candidatura a fundos comunitários, corresponde a 

um investimento elegível de 2.081.250,00€ e uma taxa de financiamento de 85%, sendo que o 

Ministério da Educação contribui com 142.235,16€, ficando a cargo do orçamento municipal 

um valor de investimento que ronda os 540.000€, excluindo revisão de preços. 

A empreitada de requalificação da Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura incluiu a 

reabilitação interior de todos os blocos de aulas e serviços, com os diversos espaços 

totalmente renovados (salas, laboratórios, arquivos, biblioteca, cantina, refeitório, polivalente, 

secretaria, sala de professores e direção, salas do ensino articulado, entre outros espaços), 

sistema AVAC, elétrico e canalização, equipamento e mobiliário. 
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Recorde-se que o Município executou, em 2015, obras de beneficiação com um investimento a 

de 350 mil euros, totalmente proveniente do orçamento da autarquia. Nesta empreitada, 

realizou-se a substituição das coberturas, revestimento e isolamento de paredes exteriores e a 

substituição completa da caixilharia. 

 

PLANO DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR – Paredes de Coura School 4All 

Este projeto integra o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar PIICIE - 

“Alto Minho - School 4All” que tem como principal objetivo a diminuição dos níveis de 

retenção e abandono escolar do Município de Paredes de Coura. Trata-se de uma candidatura, 

financiada pelo Norte2020, que implica para a autarquia um esforço financeiro acrescido, 

através da contrapartida nacional de 15%, e reflete o compromisso e empenho na promoção 

do sucesso escolar no nosso concelho. 

Em parceria com todos os agentes educativos, e com os restantes concelhos da CIM Alto 

Minho, foram definidas seis ações com objetivos convergentes: Experimenta! A arte como 

farol (parceria com Comédias do Minho); +Sucesso Escolar: Plataforma de aprendizagem, 

colaboração e partilha; Equipa multidisciplinar; Observatório Municipal da Educação; Práticas 

Performativas na Escola (ensino de música); LEGO| recurso pedagógico. 

 Serviço educativo 

Anualmente, e após auscultação dos estabelecimentos de ensino, é desenvolvido um plano de 

atividades diversificado que inclui visitas de estudo, espetáculos, concertos, atividades 

intergeracionais (ex. concertos nos lares de idosos e recriação de tradições), leituras 

encenadas, apresentações de escritores, reflorestação de espaços do concelho, entre outras 

atividades. Em todos os eventos culturais de maior escala, o Município procura garantir a 

participação dos alunos, com atividades pensadas de acordo com os diversos públicos da 

comunidade educativa. 

Educação artística  

O Município proporciona a todas as 

crianças dos 0 aos 3 anos o contacto com 

a Música, seja na própria creche, onde se 

realizam sessões quinzenais, seja nos 

espaços municipais onde acontece o 
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“Programa Família”. A Música para bebés permite às crianças partilharem momentos de 

escuta e experimentação, através da exploração de ferramentas que lhes permitem 

compreender o mundo sonoro e expressarem-se musicalmente.  

O ensino de música e do inglês foi instituído em todo o pré-escolar, rede pública, IPSS e ensino 

privado a partir do ano letivo 2014/2015.  

O apoio à educação e à arte materializa-se, ainda, no apoio ao ensino especializado da Música, 

uma parceria com o Conservatório Regional do Alto Minho, que leciona com autonomia 

pedagógica nas instalações das escolas EB1 e EB2,3/S, os cursos de iniciação musical, básico e 

secundário. Além da comparticipação neste tipo de ensino, o Município financia na íntegra 

todos os alunos inscritos que ultrapassam as vagas financiadas pelo estado. 

Projeto educar para o futuro – terra 

Na sequência do trabalho iniciado em 2016, está em curso no Museu o “projeto terra”. 

A Feira Anual de Troca de Sementes, realizada em fevereiro, está inserida no Projeto Educar 

para o Futuro – Terra orientado pelo Serviço Educativo do 

Município, em parceria com o Agrupamento de Escolas e 

com a Associação Quinta das Águias, mas também 

integrado em projetos mais amplos para um 

desenvolvimento sustentável e amigo do ambiente como 

são a alimentação vegetariana e o Plano de Paisagem, 

respetivamente. Na edição de 2018, a iniciativa contou 

também com a colaboração do movimento associativo, 

através da Associação de Vascões que se encarregou da 

recriação de um lanche tradicional oferecido aos 

participantes. No enquadramento deste conjunto de 

atividades, decorre a ação de recolha de sementes locais, sua preservação e organização de 

eventos de troca de sementes, criação de um banco de sementes locais e visitas à Quinta das 

Águias.  

Visitas de estudo e ação social escolar 

A autarquia apoia as visitas de estudos a todos os níveis de ensino, incluindo as da Academia 

de Música de Viana do Castelo, idas à praia dos alunos do pré-escolar, alunos com NEE – 

Necessidades educativas especiais e CAO-Centro de Atividades Ocupacionais. 
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Comparticipa ainda os livros de fichas de todos os alunos do 1º CEB, mediante escalão de 

abono de família. Os manuais são gratuitos para este nível de ensino, por iniciativa do 

Ministério da tutela. Nos mesmos moldes, comparticipa as refeições em refeitório escolar para 

todos os alunos do 1º CEB. O material escolar necessário ao desenvolvimento de todas as 

atividades letivas é fornecido pela autarquia desde o pré-escolar ao 4º ano do 1º Ciclo.  

Projeto educativo municipal 

A autarquia está a construir, em parceria com a Universidade do Minho, um Projeto Educativo 

Municipal. Trata-se de sistematizar e articular todos os dados disponíveis e projetos existentes 

para construir uma estratégia cada vez mais coerente de investimento na educação. No ano de 

2018, decorreu a auscultação dos diversos agentes intervenientes no processo educativo.  

 

Curso de Formação Especializada em Gerontologia Educativa em parceria com Universidade 

do Minho 

Iniciou-se, no mês de outubro, e com fim previsto para junho de 2019, o Curso de Formação 

Especializada em Gerontologia Educativa ministrado pela Universidade do Minho, vocacionado 

para IPSS e técnicos de Ação Social. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

No âmbito do Desenvolvimento Social, a ação do Município foi concretizada através do Serviço 

de Ação Social, ao nível do atendimento e acompanhamento dos munícipes, do trabalho de 

terreno e de parceria e do desenvolvimento de ações/atividades de integração social e 

animação sociocultural. A sua atuação materializou-se nos seguintes domínios e apoios 

regulamentares: 

- Gabinete de Ação Social; 

- Gabinete de Inserção Profissional; 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

- Banco Local de Voluntariado; 

- Rede Social (Conselho Local de Ação Social); 

- Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa (RANFPI); 

- Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos; 

- Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo; 

- Regulamento da Loja Social (Banco Alimentar). 
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O Serviço de Ação Social procurou, mediante as necessidades identificadas, concretizar o 

esforço financeiro que o Município reservou nesta área de ação, no sentido de responder aos 

problemas sociais existentes, às necessidades identificadas e a novas problemáticas sociais, 

num permanente labor de atendimento, informação e acompanhamento da população. 

 

O Município assumiu as suas competências em matéria de desenvolvimento social, 

participando e investindo na melhoria de respostas e equipamentos sociais e em medidas de 

proteção e de integração social, com vista à promoção da qualidade de vida dos munícipes.  

O Município tem representatividade técnica e participa em vários grupos de trabalho (NLI – 

Núcleo Local de Inserção, CPCJ – Comissão de proteção de Crianças e Jovens, Núcleo Executivo 

da Rede Social/CLAS e colabora com a RLIS - Rede Local de Intervenção Social, bem como com 

outros parceiros sociais das Instituições Sociais, Segurança Social, Centro de Saúde, Centro de 

Emprego, Forças de Autoridade e outros agentes locais. 

Investe no conhecimento da realidade social, no acompanhamento e intervenção social, na 

planificação de ações e na execução de medidas com vista ao apoio e inserção social.  

Também promoveu a concretização do projeto Couracção CLDS 3G (Contrato Local de 

Desenvolvimento Social) no território, para promover o desenvolvimento da economia local e 

da empregabilidade e estimular as competências das famílias e comunidade, em favor do 

desenvolvimento social.  

 

Foram aplicadas as medidas regulamentares e atribuídos os apoios previstos ao nível do apoio 

às famílias, principalmente numa fase de (re)organização familiar com vista ao incentivo à 

natalidade e à melhoria de condições para o atendimento à primeira infância, através da 

atribuição de apoios: subsídio pecuniário de apoio à natalidade, comparticipação de 

frequência de creche e comparticipação de frequência de Jardim de Infância – despesas de 

alimentação. 

 

Apoio à natalidade e à família  

As famílias courenses têm beneficiado dos apoios previstos no Regulamento Municipal, 

enquanto incentivos à natalidade e apoio à primeira infância. 

- Subsídio Pecuniário de Apoio à Natalidade 

Em 2018, foram atribuídos 50 subsídios pecuniários pelo nascimento de crianças no concelho: 

44 – Subsídios (no valor de 500.00€) pelo nascimento do 1º e 2º filho 

6 – Subsídios (no valor de 1000.00€) pelo nascimento do 3º filho 
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Ficaram 4 processos pendentes, a aguardar comprovativos, a transitar para 2019. 

 

- Comparticipação de Frequência de Creche  

Estão a ser apoiadas várias famílias que possuem crianças a frequentar o equipamento social -  

Creche, recebendo uma comparticipação da respetiva mensalidade (20% a 80%), mediante o 

escalão de abono de família (1º, 2º ou 3º) e a idade da criança (4/5 meses até 36 meses). 

Em 2018, foram apoiadas 38 crianças a frequentar Creche. 

 

- Comparticipação de Frequência de Jardim de Infância – Despesas de alimentação 

Estão a ser apoiadas algumas famílias que possuem crianças a frequentar o equipamento 

socioeducativo Jardim de Infância, recebendo uma comparticipação das respetivas despesas 

de alimentação, mediante o escalão do abono de família (1º ou 2º) da criança. 

No ano letivo 2017/2018 foram apoiadas 9 crianças. 

 

Centro de recursos de ajudas técnicas 

Tem sido praticado um regime de cedência de equipamentos específicos (cadeiras de rodas e 

cadeiras sanitárias), no sentido de responder às necessidades de pessoas com determinadas 

limitações ou incapacidades físicas devidamente comprovadas pelos serviços, principalmente 

em articulação com os parceiros da Saúde e Segurança Social. 

Durante 2018, foram apoiadas 12 pessoas/famílias através da cedência desses equipamentos 

específicos (cadeiras de rodas, cadeiras sanitárias). 

 

Loja social e Ajuda alimentar 

As famílias em acompanhamento pelo Serviço Acão Social e referenciadas por parceiros locais 

continuam a beneficiar dos apoios da Loja Social. 

De acordo com as necessidades identificadas e mediante a disponibilidade dos bens existentes, 

têm sido atribuídos apoios em géneros: alimentos, vestuário, calçado, artigos para bebés, 

brinquedos, utilidades domésticas e mobiliário. Em momentos de crise ou de forma mais 

regular, foram apoiadas cerca de 150 famílias. 

Os bens distribuídos resultam das dádivas e solidariedade da comunidade. Os alimentos 

provêm das remessas do Banco Alimentar de Viana do Castelo e de donativos de 

empresas/iniciativas solidárias. O Município presta o apoio de transporte e apoio técnico, no 

sentido de responder às necessidades. 
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O funcionamento da Loja Social continua a contar com o apoio de um grupo de voluntárias do 

Banco Local de Voluntariado. 

O Município de Paredes de Coura tem colaborado com a instituição OUSAM, enquanto 

entidade mediadora no concelho, para a operacionalização do Programa POAPMC 2017 – 2019 

(Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas), à Medida 1 - Tipologia de Operações 1.2.1 - 

Distribuição de Géneros Alimentares e ou Bens de Primeira Necessidade. Receberam, 

mensalmente, apoio alimentar 52 pessoas (cerca de 20 famílias), em situação comprovada de 

carência económica.  

 

Plano sénior 2018 

Os serviços do Município, em parceria com as Instituições Sociais, desenvolveram um conjunto 

de atividades dirigidas à população idosa e comunidade. 

No âmbito da animação sociocultural, vários grupos de adultos idosos das instituições sociais 

(Centro de Dia, Centros de Convívio e Estruturas Residenciais) e utentes do CAO (Centro de 

Atividades Ocupacionais) e da UCC (Unidade de Cuidados Continuados), têm estado envolvidos 

em diferentes atividades seniores, intergeracionais e comunitárias, promovendo-se o 

envelhecimento ativo. 

Neste plano, destacam-se as atividades psicomotoras do projeto Movimento Alegre, vários 

Encontros Intergeracionais, atividades "Dar vida às tradições" no Museu Municipal, Ciclo do 

Cinema e Jogos Digitais na Biblioteca, "Concertos para todas as idades" com alunos da 

Academia de Música, convívio "Redes em festa", “Dia dos Avós”, “Baile”, Passeio Sénior, Dia do 

Idoso e outras comemorações temáticas e atividades de animação para pessoas idosas e 

comunidade em geral. 

 

Encontros intergeracionais “Dar vida às tradições” 

Foram desenvolvidas as atividades “Dar vidas as tradições”, no Museu Regional, dinamizadas 

por grupos séniores das instituições, com o envolvimento de crianças: alunos do 4º ano da 

Escola do 1º Ciclo. 

Tratam-se de interessantes momentos de educação intergeracional, onde existem partilha de 

experiências, interações sócio afetivas, dinâmicas favorecedoras de aprendizagem 

relacionadas com o “saber fazer” e “saber ser”. 

Para maio de 2018, estão previstas as seguintes atividades: 

“Folclore: danças e cantares” - 3 maio, 14h - Lar e Centro de Dia de Bico/Centros de Convívio 

de Vascões e Cristelo e uma turma do 4º ano. 
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“Rasgada do Farrapo” - 4 maio - Lar e Centro de Dia de Moselos/Centro Dia de 

Padornelo/Centro de Convívio de Parada e uma turma do 4º ano. 

“Ciclo do milho – debulhar, moer e cozer” - 11 maio - 14h - Lar da Santa Casa e CAO e uma 

turma do 4º ano. 

“Gastronomia tradicional” -  17 maio - 14h - Centro de Dia de S. Martinho e uma turma do 4º 

ano. 

 

Movimento alegre – Projeto de atividade física nas IPSS 

O projeto Movimento Alegre tem tido continuidade e revelado um crescente envolvimento e 

dinamismo. Consiste na disponibilização de apoio técnico pelo Município ao nível da promoção 

de atividades psicomotoras e de animação sociocultural nas instituições sociais. Pretende a 

promoção da atividade física e bem-estar dos utentes, bem como capacitação das próprias 

instituições. 

Durante 2018, consolidou-se uma vertente transgeracional do projeto. Estiveram envolvidos 

todos os grupos de pessoas idosas, o grupo do CAO, as crianças do Jardim de Infância da rede 

solidária e o grupo da Universidade Sénior, num total de cerca de 300 participantes. 

A atividade física foi promovida através de temáticas de animação: “As Danças Populares da 

Europa” e “Teatro Musical”, em sessões semanais devidamente planificadas, conforme as 

necessidades dos grupos envolvidos (os grupos de Lar de idosos participam em duas sessões 

por semana, os grupos de Centro de Dia, Centro de Convívio, CAO e Universidade Sénior 

participam em sessões semanais e os grupos de Jardim de Infância participam em sessões 

quinzenais). 

Têm sido desenvolvidas, ao nível coletivo, as capacidades de resistência, força, flexibilidade, 

coordenação e equilíbrio, bem como as capacidades cognitivas de memória e destreza mental.  

O Movimento alegre, conforme o nome indica, inclui atividades psico-motoras e de animação 

sociocultural, no âmbito do envelhecimento ativo e da interação transgeracional. 

 

Saúde Desportiva no Movimento Alegre   

O projeto municipal de promoção de atividades psicomotoras: Movimento Alegre foi 

complementado com ações de promoção da saúde. 

Os participantes dos grupos séniores e do CAO, cerca de 150 pessoas, beneficiaram de uma 

avaliação da sua saúde física por parte de uma equipa especializada, através da realização de 

exames cardiopulmonares, rastreios e consultas médicas, nas próprias instituições sociais. 
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Foram devolvidos os resultados às instituições, através de reuniões e da entrega de relatórios 

individuais a cada utente, que ficaram munidos de exames e informação pertinente sobre o 

seu estado de saúde. 

Dada a avaliação positiva, o Município pretende continuar a desenvolver este tipo de ações de 

promoção da saúde e bem-estar junto das instituições. 

 

Apoio aos idosos e a situações de risco social 

Os casos de risco social, principalmente idosos e pessoas em isolamento/carência social, 

identificados no trabalho de diagnóstico e de terreno, têm sido acompanhados pelo Serviço de 

Ação Social do Município em articulação com as IPSS, Seg. Social (RSI, RLIS), Centro de Saúde, 

GNR e Juntas de Freguesia. 

A resolução da maioria das situações de vulnerabilidade tem passado pelo 

encaminhamento/integração em respostas sociais (Apoio domiciliário, Centro de Convívio, 

Centro de Dia, Lar Residencial), encaminhamento para prestações e medidas sociais, pelo 

envolvimento dos familiares e da vizinhança, bem como pelo encaminhamento para cuidados 

de saúde, sempre que se revela necessário. 

No âmbito do Diagnóstico Social continua-se a realizar o levantamento de situações de 

vulnerabilidade social no território, através do trabalho em rede com as Juntas de Freguesia, 

GNR, Bombeiros e outros parceiros sociais. 

 

Semana da Diferença  

Com vista a assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência decorreu a 4ª edição da 

Semana da Diferença de 2 a 10 de dezembro de 2018. A organização esteve a cargo da Câmara 

Municipal em parceria com o projeto CLDS 3G Couracção, CAO/Santa Casa da Misericórdia, 

Agrupamento de Escolas e EPRAMI. 

A tarde de domingo, dia 2, no Centro Cultural foi marcada por grandes emoções para quem 

participou e assistiu ao Espetáculo “Caixa de Sonhos” e “Danças Inclusivas”, dinamizado pelos 

utentes e colaboradores do CAO, bem como pelas intervenções pelo Dr. Palha e familiares 

sobre o tema “A Diferença na Família” 

Foram realizadas várias iniciativas de sensibilização junto dos alunos, bem como dirigidas às 

famílias/comunidade, tendo também havido o envolvimento de industrias locais, na 

construção da história do Elefante Elmer (um elefante diferente). 
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Apoio à Habitação 

A melhoria de condições habitacionais de muitos munícipes em situação socioeconómica 

desfavorecida continuou a ser uma das ações no sentido da melhoria da qualidade de vida da 

população. O Município procurou resolver e/ou minimizar os problemas habitacionais 

identificados, bem como continuou o levantamento de necessidades e problemas 

habitacionais em articulação com os parceiros locais. 

Foram atribuídos apoios à habitação previstos no Regulamento Municipal, bem como existiu 

intervenção através da realização de pequenas obras de reparação e adaptação, 

reaproveitamento de materiais, utilização de mão-de-obra/trabalho socialmente útil e do 

envolvimento de parceiros e familiares, no sentido de rentabilizar esforços e meios para a 

melhoria dos problemas habitacionais. 

Por outro lado, são atribuídas isenções de infraestruturas básicas (ramal de ligação de água, 

ramal de saneamento) em situação de comprovada carência económica. 

 

Unidade Móvel de Saúde 

No âmbito do protocolo em vigor entre o Município de Paredes de Coura e a ARS Norte – 

Ministério da Saúde, continuou em funcionamento a Unidade Móvel de Saúde, enquanto 

serviço de proximidade para a população idosa e comunidade ao nível dos cuidados de saúde 

primária. 

Foi divulgada a calendarização 2018 com sessões de atendimento distribuídas pelo território, 

sendo os locais de paragem da viatura UMS em largos da Junta de freguesia, largos de igrejas 

e/ou Centros Sociais. De registar uma significativa colaboração das Juntas de Freguesias, 

Instituições Sociais e Associações na divulgação do itinerário junto da população, no transporte 

dos idosos e na cedência de espaços.  

 

Aldeia Feliz 

O Município de Paredes de Coura acolheu o Projeto Aldeia Feliz, promovido em parceria  com 

o Núcleo de Estudantes de Medicina da 

Universidade do Minho, nos dias 10,11 e 12 de 

julho.  

Durante 3 dias, um grupo de 25 futuros médicos, 

percorreu as freguesias do concelho para visitar 

idosos mais vulneráveis, a quem levaram um 

pouco de companhia, alegria e conselhos de 
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saúde e bem-estar.  As juntas de freguesia e toda a comunidade acolheram com agrado a 

iniciativa de proximidade à população.   

 

Bolsas de Estudo 

O Município continuou a dar especial atenção à atribuição de Bolsas de Estudo como sistema 

de apoio e incentivo à formação de nível superior, contribuindo para a qualificação da 

população do concelho. Pressupõe o apoio às famílias e aos jovens estudantes, favorecendo a 

progressão dos estudos. 

 

Ação Social Escolar e Apoio em transportes específicos 

Ao nível da ação social escolar, o Município atendeu a algumas situações de vulnerabilidade 

social, no sentido de garantir o acesso aos auxílios escolares de famílias subitamente afetadas 

por problemas de desemprego, doença grave ou crónica, deficiência ou incapacidades. 

Igualmente foram apoiadas as deslocações de crianças/jovens com deficiência, através de 

pagamento de passe escolar ou comparticipação a IPSS que realizam o transporte, garantindo 

a sua frequência escolar, formativa ou ocupacional em estruturas do concelho ou do distrito, 

em favor inclusão e integração social. 

No apoio à deficiência, o Município mantém a parceria e colaboração com o CAO - Centro de 

Atividades Ocupacionais, da Santa Casa da Misericórdia, orientando/encaminhando adultos 

com deficiência e financiando o transporte de alguns utentes por viaturas de IPSS do concelho. 

 

Colaboração em Iniciativas de Solidariedade 

Em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, têm vindo a ser desenvolvidas, no 

concelho, três ações anuais de sensibilização e de angariação de fundos: uma caminhada 

solidária (na primavera), um peditório na altura dos finados e uma caminhada solidária 

noturna (no outono). 

A boa colaboração dos vários agentes locais (Juntas de Freguesia, Associações Culturais, 

Párocos, IPSS e outras pessoas envolvidas), temos vindo a superar o número de participantes e 

consequentemente os contributos para a causa da luta contra o cancro. 

O Serviço de Ação Social do Município colaborou com o projeto “Sementes de Natal 2018” 

desenvolvido pelos alunos do 12 º ano do Agrupamento de Escolas (projeto de Religião e 

Moral). Foram referenciadas 40 famílias em situação de carência e vulnerabilidade social, para 

apoio em géneros alimentares e outros bens essenciais. 
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Resultante da parceria do Município e com a Comunidade 0937 (Projeto Fairy Briks) tem sido 

possível oferecer brinquedos LEGO a crianças com doenças crónicas e/ou internadas ou em 

situação de carência socioeconómica, como objetivos de favorecer a estimulação e o 

entretenimento de forma criativa com as construções da LEGO. 

Também existe colaboração com o Banco Alimentar de Luta contra a Fome na campanha 

“Papel por alimentos” e a colaboração na “Operação Tampinhas” para angariação de material 

específico/ajudas técnicas para pessoas com incapacidades.  

 

Ocupação de crianças e jovens 

O serviço de Ação Social promoveu a participação de crianças/jovens em atividades 

infantojuvenis desenvolvidas pelos serviços socioeducativos do Município: CEIA, Centro 

Cultural, Equipamentos Desportivos, Museu e Biblioteca/Espaço Jovem, com objetivos de 

animação, partilha e integração social. Desta forma, foram disponibilizadas diferentes 

oportunidades de socialização e desenvolvimento pessoal e social a crianças/jovens de famílias 

em acompanhamento social, que participaram, por grupos, em diversas atividades lúdico-

pedagógicas em períodos de férias escolares, abertas a toda a comunidade. 

Em colaboração com o projeto Couracção CLDS 3G, no período de férias escolares do verão, 

em determinados dias do mês de julho, mais de 30 adolescentes e jovens (dos 12 aos 17 anos) 

estiveram ocupados em diversas atividades. 

Este programa de atividades de verão teve como objetivo envolver os jovens em atividades de 

ocupação salutar. Procurando responder aos interesses e necessidades juvenis foram 

dinamizadas atividades de promoção de competências pessoais e sociais, ao nível da 

participação cívica, da cidadania, educação ambiental, promoção da saúde, inclusão social e 

prevenção de comportamentos de risco.  

Em grupo, tiveram experiências interessantes de aprendizagem e socialização positiva no 

contacto com outras pessoas e entidades, nomeadamente com séniores, pessoas com 

deficiência do CAO, técnicos de prevenção do CRI, GNR, artesãos, nutricionista, Chef de 

cozinha, animadores de teatro, dança, música e desporto, entre outros, em diversas oficinas, 

atelieres, workshops e convívios. 

Na dinamização das atividades colaboraram 4 jovens monitores dos programas OTL (longa 

duração), apoiados pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude). 

 

Banco Local de Voluntariado 
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O Banco Local de Voluntariado contribuiu para a realização das campanhas semestrais de 

recolha de alimentos para o Banco Alimentar (em maio e em dezembro). Estas ações têm 

envolvido cerca de 45 voluntários. 

A organização e dinamização da Loja Social do Município também tem contado com a 

colaboração de algumas voluntárias, que realizam a seleção, triagem, acondicionamento dos 

bens rececionados, bem como facilitam o atendimento à população mais desfavorecida, no 

momento da entrega de bens/apoios disponíveis. 

O Banco Local de Voluntariado também procede à angariação e seleção de voluntários para 

apoio em atividades de animação sociocultural (Artes em Peça da Lego, Feira do Livro, Mundo 

ao Contrário, Natal Encantado). 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Na área da proteção da infância e juventude, o Município continuou a disponibilizar o apoio 

logístico necessário, ao nível dos recursos humanos e materiais (técnicos, instalações, viatura, 

material consumível…) para o adequado funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Paredes de Coura. A CPCJ de Paredes de Coura tem realizado o acompanhamento 

de processo de promoção e proteção, através da intervenção junto e com as famílias e da 

articulação com as entidades com competência em matéria de infância e juventude. Sempre 

com a colaboração do Município, foram desenvolvidas atividades de prevenção e 

sensibilização sobre os direitos e proteção da infância, no contexto escolar e comunitário, 

tendo envolvido crianças, famílias e comunidade em geral, principalmente no âmbito do Mês 

da Prevenção dos Maus Tratos na Infância. 

 

Gabinete de Inserção Profissional 

O GIP de Paredes de Coura mantém a sua atividade de apoio às Juntas de Freguesia e 

instituições do Concelho, ao nível da elaboração de candidaturas a programas de apoio ao 

emprego, documentos necessários e sempre em articulação com o Centro de Emprego do Alto 

Minho. 

Ao nível da captação de ofertas de emprego, o GIP estabelece contactos frequentes com as 

empresas do concelho e arredores, assim como com as empresas de trabalho temporário e o 

próprio Serviço de Emprego dos Arcos de Valdevez, além da consulta diária do serviço online 

NetEmprego do IEFP, das empresas de trabalho temporário e outros sites de pesquisa de 

emprego na internet.  
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O Município de Paredes de Coura submeteu várias candidaturas no âmbito do Contrato 

Emprego Inserção (CEI e CEI+) que se designa como a realização de trabalho socialmente 

necessário por parte de desempregados e beneficiários de Rendimento Social de Inserção.  

 

Rede Social 

No âmbito do trabalho em parceria da Rede Social, foi iniciado o processo de atualização do 

Diagnóstico Social e foram desenvolvidas ações/atividades, juntamente com entidades 

parceiras, que ainda decorreram do Plano de Desenvolvimento Social 2013-2016 e das 

intenções e dinâmicas do conjunto de parceiros do CLAS - Conselho Local de Ação Social de 

Paredes de Coura. As ações e atividades foram ao encontro das prioridades-eixos estratégicos 

de intervenção - I: Desenvolvimento da Economia Local; II: Família e Comunidade. A 

mobilização e rentabilização de meios e recursos locais possibilitou e estimulou a diversidade 

de práticas e parcerias, nas questões da empregabilidade e potencialidades económicas e na 

promoção de competências e estilos de visa saudáveis das famílias e comunidade. O Plano de 

Ação da Rede Social envolveu toda a rede de parceiros na concretização de ação e atividades 

que contribuíram para a superação dos objetivos do PDS. 

 

CLDS 3G Couracção  

O Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS 3G Couração, promovido pelo OUSAM e 

pelo Município, tem vindo a desenvolver diversas atividades mediante as necessidades 

definidas pelos diferentes parceiros da Rede Social, principalmente no eixo: Família e 

Comunidade, bem como tem dinamizado ações na área da Empregabilidade e Economia local. 

Salientamos algumas atividades realizadas durante 2018: 

- Sessões de estimulação cognitiva (semanais) - para séniores 

- Programa Mais Família, sobre as temáticas 

- Uso responsável da internet – para grupos de pais e grupos de filhos adolescentes 

- Alimentação saudável – pais e crianças dos alunos  do pré-escolar e 4º ano | 12 sessões  

-Programa Afetos e Companhia  – grupo de voluntários que visita semanalmente idosos em 

isolamento em diferentes freguesias do concelho.   

- Sessões de Educação Sócio-emocional – para alunos do 5º, 6º e 7 º ano (ano letivo 

2017/2018) 

- Sessão sobre prevenção de consumos de substancias junto do 9º ano de escolaridade em 

parceria com o CRI. 

- Concerto de Natal com uma Tuna 
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- Portal associativo – apresentação às associações e entregues as senhas de acesso as 

associações  

- Sessões sobre empreendedorismo – para alunos ensino secundário e profissional 

- Sessões de encaminhamento para o mercado de trabalho junto de alunos do ensino 

profissional  

- Encaminhamento de pessoas para oportunidades de qualificação e formação.  

- Programa “Imagem e Embalagem” - finalização dos trabalhos e apresentação realizada os 

produtores 

- Implementação da imagem umbrella “Coura me” (promoção dos produtos locais) 

 

Prolongamento do projeto CLDS 3G Couracção (mais 1 ano) 

O Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS 3G Couração, promovido pelo OUSAM e 

pelo Município, terá um prolongamento por mais um ano, conforme previsto na portaria do 

Instituto da Segurança Social. 

Desta forma, o Couração procurará dar continuidade ao seu plano de ação, aprovado pelos 

parceiros da Rede Social - CLAS (Conselho de Ação Social) de Paredes de Coura, com especial 

incidência nas atividades dirigidas ao público escolar, à família e comunidade. 

 

CULTURA, TURISMO E LAZER 

 

Paredes de Coura tem vindo a assumir-se como um território “sem paredes” que procura 

modelos diferenciadores de desenvolvimento. A aposta passa por uma estratégia de 

investimento na cultura e nos eventos de lazer que procura desbravar caminhos diferentes 

para oferecer alternativas de vida mais sustentáveis que respeitem as diferenças de todos. 

Trata-se da criação de uma nova centralidade que não depende da geografia, mas daquilo que 

as pessoas são capazes e ousam criar. 

Eis alguns exemplos: 

 

Inauguração GALERIA NOROESTE/COURA  

Fruto de uma parceria entre o Crédito Agrícola, a Câmara Municipal de Paredes de Coura e a 

FCAN-Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, este espaço foi inaugurado a 5 de janeiro para 

acolher várias exposições, palestras e outros eventos.  
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A paixão da rádio em Paredes de Coura  

No dia 9 de fevereiro, quatro dos melhores programas da rádio portuguesa foram transmitidos 

a partir de Paredes de Coura. A Paixão da Rádio fez-se com a “Manhã TSF” (TSF), “Antena 

Aberta” (Antena 1), “Prova Oral” (Antena 3) e “Serões Inquietos” (TSF), numa homenagem à 

rádio e antecipando o dia 13, Dia Mundial da Rádio. 

Promovida pelo Município de Paredes de Coura com o apoio do Crédito Agrícola - Caixa do 

Noroeste, esta iniciativa contemplou ainda no dia seguinte, sábado, dia 10 de fevereiro, a 

“Tertúlia matinal: A Paixão da Rádio, o amor ao jornalismo e à arte de contar” com Ana Maria 

Lourenço (consultora de comunicação), António Jorge (Antena 1), Fernando Alves (TSF), 

Fernando Alvim (Antena 3), Pedro Pinheiro (TSF) e Sofia Branco (presidente do Sindicato dos 

Jornalistas), tendo por moderador Ricardo Alexandre (RTP), bem como a exposição que se 

prolongou até 16 de março,  “Radiofonia: a paixão da rádio”, com alguns dos mais icónicos 

aparelhos de outros tempos. 

 

REALIZAR:POESIA 

Camané, Rui Reininho, Gonçalo M. Tavares, Francisco José Viegas, José Eduardo Pinto da 

Costa, Ana Deus e os Mata-Ratos foram alguns dos nomes que passaram pela 3ª edição do 

REALIZAR:poesia, em Paredes de Coura, que decorreu entre 19 e 22 de abril. Promovido pelo 

Município de Paredes de Coura, o REALIZAR:poesia 

procura estabelecer ligações entre a poesia e as 

demais atitudes artísticas – literatura, música, 

cinema, artes performativas, e também aquelas de 

menos evidente convergência como a política, 

ciência, filosofia, etc. 

 

A terceira edição aconteceu em vários espaços da 

vila de Paredes de Coura como a Caixa de 

Brinquedos, Biblioteca Municipal, a Caixa de Música, 

a feira, ruas da vila, bares e outros estabelecimentos 

comerciais e contou com a colaboração do TAC- 

Teatro Amador Courense e do Coro Coura Voce, 

dirigido pelo Maestro Vítor Lima. 

 

 



   
 

 

 

 
Prestação de Contas – Ano de 2018 

24 

Green weekend 

Pelo terceiro ano consecutivo, Paredes de Coura acolheu durante o fim de semana de 19 e 20 

de maio, a terceira edição ‘Green Weekend’, numa iniciativa do Município em parceria com a 

Associação Quinta das Águias, propondo várias atividades a decorrer no Centro Cultural, mas 

também na Escola Profissional Alto Minto Interior onde tiveram lugar os workshops de cozinha 

vegetariana. Partilhar experiências sobre um estilo de vida sustentável, procurando assumir 

uma atitude ‘eco friendly’, foram os propósitos desta edição ‘Green Weekend’, que reuniu em 

Paredes de Coura mais de um milhar de pessoas para quem se torna urgente preservar a 

natureza e o planeta para as futuras gerações. 

O Mundo ao Contrário 

Durante uma semana, de 23 a 29 de julho, as ruas 

e largos da sede do concelho encheram-se de 

animação e visitantes para assistir a espetáculos de 

teatro, música, novo circo, animações de rua, 

residências artísticas, instalações e oficinas, num 

evento dirigido a toda a família e com entrada 

livre. Organizado pelo Município de Paredes de 

Coura, ‘O Mundo ao Contrário’ reuniu um leque 

de excelência de artistas de vários países que 

trouxeram ao público de todas as idades a 

oportunidade de sorrir e integrar os espetáculos, transformando o óbvio em incompreensível e 

o real em fantasia. A programação d‘O Mundo ao Contrário’ incluiu ainda  residências 

artísticas, oficinas de artes plásticas, movimento, robótica e construções em lego®. A imagem 

do evento e a instalação artística ao longo da rua principal de Paredes de Coura trouxeram à 

vila novas cores e muitas centenas de visitantes. 

Feira do Livro 2018 

Decorreu de 14 a 17 de junho a Feira do Livro de Paredes de Coura. O palco do evento foi o 

Largo Hintze Ribeiro no qual já se encontrava instalada uma tenda para o efeito. 

Além do espaço expositivo, em pareceria com a livraria Centésima Página, realizaram-se 

também encontros com os escritores, apresentação de obras literárias e sessões de autógrafos 
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– Rodrigo Guedes de Carvalho apresentou ‘Jogos de raiva’ e Miguel Carvalho falou sobre 

‘Quando Portugal ardeu’ --, bem como a hora do conto pelos Animakids, mas também 

momentos musicais com o Coura Voce e a Academia Musical de Viana do Castelo, espetáculos  

infantis e pinturas faciais, entre muitas outras atividades envolvendo a comunidade educativa. 

 

Paredes de Coura FAN WEEKEND 

Mais de 2002 participantes de 20 países 

diferentes e de lugares tão díspares como EUA, 

Austrália, Brasil, Noruega, Sérvia ou Argentina 

participaram neste encontro de entusiastas da 

marca de peças coloridas que, além do concelho 

de Paredes de Coura, apenas se realiza em Köbe 

(Japão) e em Skærbæk (Dinamarca). Os “HUB 

Events” partem de uma iniciativa do departamento AR&P - AFOL Relations & Programs da 

marca dinamarquesa para criar iniciativas regionais em zonas estratégicas do globo. No caso 

de Portugal, a marca tem como parceira a Comunidade 0937 em colaboração com o Município 

de Paredes de Coura. Em paralelo, decorreu uma mostra Lego que foi visitada por mais de 

8000 pessoas. 

Festas do concelho 2018  

Em 2018, o Dia do Concelho, celebrado a 10 de agosto no âmbito da programação das Festas 

do Concelho, assinalou também o 10º aniversário da Geminação entre Paredes de Coura e 

Cenon, com a presença do edil desta cidade acompanhado por elementos do executivo.  

Na cerimónia, que contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, 

foram homenageados os courenses Gracinda Rocha Pereira e Reverendo António Peixoto, com 

medalha de mérito dourada; José Manuel Carvalho e José Fernando Pedrosa de Sousa, com 

medalha de altruísmo prateada; António José de Barros e Armando Barreiro Barbosa, com 

medalha de bons serviços prateada; António da Cunha Lavandeira, com medalha de bons 

serviços bronze. A cerimónia encerrou com um momento musical pelas jovens músicas 

courenses Gabriela Lira e Sónia Lira a que se seguiu uma visita aos Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Paredes de Coura para apadrinhamento de uma nova viatura e visita aos 

espaços recentemente renovados. As cerimónias do dia do concelho encerraram à noite, no 

Escadório da Capela do Espírito Santo, com um concerto da fadista Cuca Roseta.  
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As Festas do Concelho prolongaram-se até 12 de agosto com uma programação recheada de 

música e momentos de convívio entre todos os que visitam ou regressam a Paredes de Coura 

nestes dias. 

 

Congresso Internacional Paredes de Coura Vegetariana  

Organizado pelo Município de 

Paredes de Coura em parceria com a 

Associação Quinta das Águias, o 

Congresso Internacional Paredes de 

Coura Vegetariana reúne 

especialistas de diferentes áreas de 

conhecimento num evento que tem 

merecido a atenção da comunidade 

internacional ligada ao vegetarianismo e à alimentação saudável. O investigador holandês 

Mark Post, pioneiro no mundo ao apresentar uma prova do conceito de carne artificial ou 

carne de laboratório, e o escritor norte-americano Gene Baur, a quem a Time Magazine 

descreveu como a “consciência do movimento pela alimentação”, foram alguns dos oradores 

do 4º Congresso Internacional Paredes de Coura Vegetariana, que reuniu de 21 a 23 de 

setembro nesta vila do Alto Minho mais de 300 pessoas. 

 

Colóquio “PROBLEMAS, CONJECTURAS E TEORIAS PARA UM MUNDO MELHOR”  

 “Problemas, conjecturas e teorias para um Mundo Melhor” foi o mote para este colóquio que 

reuniu, no Centro Cultural de Paredes de Coura, reconhecidos nomes do mundo académico. 

Promovido pelo Município de Paredes de Coura em parceria com a CENFIPE - Centro de 

Formação e Inovação dos Profissionais de Educação / escolas associadas do Alto Lima e 

Paredes de Coura. 

 

FÓRUM DA PAISAGEM - a política de paisagem na Europa e em Portugal 
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O Centro Cultural de Paredes de Coura acolheu, no dia 28 de setembro, o Fórum que encerrou, 

com especialistas nacionais e internacionais, 

o Plano de Paisagem das Terras de Coura, o 

primeiro em Portugal na implementação da 

política europeia do setor. Promovido pelo 

Município de Paredes de Coura em parceria 

com o Observatório da Paisagem, este 

Fórum promoveu a discussão e partilha de 

metodologias participativas da população 

na gestão da paisagem. Durante o fórum, 

foram explorados vários exemplos do que 

melhor se faz na Europa no que diz respeito 

à paisagem e à sua valorização. É o caso do  

exemplo courense, projeto-piloto na 

aplicação da Convenção Europeia da Paisagem, apresentado no Conselho da Europa, no 

âmbito do “European Landscape Forum 2018 – Civilscape”, que reuniu na cidade alemã de 

Aschaffenburg. Merece destaque a presença do Presidente do Centro de Direito Ambiental 

Comparado, Michel Prieur, um dos redatores da Convenção Europeia da Paisagem (2000) que, 

aquando da apresentação do projeto na Alemanha, manifestou particular interesse no único 

exemplo português até ao momento. 

 

MINI FAN WEEKEND  

O Mini Fan Weekend teve lugar no fim de semana de 13 e 14 de outubro. O consagrado Mini 

1275 GT de Alberto Freitas, dupla (carro/piloto) que foi campeã nacional de velocidade em 

1981 e campeã do troféu grupo A - 1300 em 1983, somando ainda o título de campeão 

nacional de montanha - clássicos em 2003 foi uma das principais atrações do evento que 

trouxe a Paredes de Coura dezenas de participantes para um fim de semana de convívio e 

passeio pelo concelho. 
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Comédias do Minho e Ventominho renovam parceria inauguram o quartel, novo 

espaço residente da companhia de teatro. 

A inauguração do Quartel, novo espaço de 

trabalho das Comédias do Minho, em 

novembro de 2018, foi o momento escolhido 

para a renovação da parceria de mecenato com 

a Ventominho, no valor de 100 mil euros 

anuais. O Quartel é assim designado porque 

ocupa o lugar do antigo quartel da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura que foi alvo de uma reabilitação 

municipal no âmbito da candidatura apresentado ao Norte 2020 – Reabilitação Urbana, num 

investimento total de cerca de 220 mil euros. 

As Comédias do Minho pertencem aos cinco municípios do Vale do Minho -- Melgaço, 

Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira --, são apoiadas pelo Estado 

português e contam com o apoio de 100 mil euros anuais da VentoMinho, empresa de 

energias renováveis que desde 2006 tem apoiado incondicionalmente este projeto. 

 

Escola do Rock 

A “Escola do Rock - Paredes de Coura” é uma iniciativa do Município, que em 2015 foi 

distinguida com o Prémio UM-Cidades instituído pela Universidade do Minho e vai já na 4ª 

edição. 

Com a colaboração e direção artística do Space Ensemble para a definição do plano de 

formação, o objetivo da “Escola do Rock - Paredes de Coura” é permitir a um conjunto de 

músicos provenientes de todo o país, desenvolver competências musicais e criativas, em 

especial na área da música rock. 

Após o sucesso alcançado com as edições anteriores, que levou um grupo de cerca de 50 

jovens a pisar palcos como os do Festival Vodafone Paredes de Coura, Serralves em Festa, Casa 

da Música, Teatro Rivoli ou Hard-Club, mas também a frequentar residências em Silleda 

[Galicia] e Castelo de Paiva, a 5ª edição “Escola do Rock - Paredes de Coura” acolheu jovens 

músicos com idade superior a 13 anos num programa intensivo de seis dias de formação, 

experimentação e partilha. 

No final dos 6 dias de formação, realizou-se o espetáculo de apresentação final, que decorreu 

no dia 21 de dezembro, pelas 22h00, na Caixa da Música. 



   
 

 

 

 
Prestação de Contas – Ano de 2018 

29 

Natal encantado 

O ‘Natal Encantado’ em Paredes de Coura teve mais uma vez as crianças e os mais jovens 

como principais públicos-alvo, com propostas diversas como a projeção dos filmes “Força 

Ralph: Ralph Versus Internet” ou “O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos”, mas também a Tenda 

Natal Encantado, entre outras iniciativas que fizeram a animação da quadra natalícia. O ‘Arte 

em Peças’, exposição composta por milhões de peças LEGO® e a ‘Escola do Rock’, com um 

programa intensivo de seis dias de formação, experimentação e partilha foram alguns dos 

pontos de destaque do programa que incluiu ainda atividade de dinamização do comércio 

tradicional, com destaque para o sorteio de 3 prémios no valor de 1000 euros em compras no 

comércio local.  A passagem de ano realizou-se mais uma vez numa tenda aquecida com 

música e DJs que atuaram também na Caixa da Música. Uma instalação artística na Rua 

Conselheiro Miguel Dantas marcou mais uma vez as celebrações da época natalícia. 

 

Arquivo municipal enriquece acervo   

No Arquivo Municipal de Paredes de Coura (AMPCR) o ano de 2018 destacou-se por ações de 

salvaguarda do património documental concelhio. Desta feita, recolheu-se o acervo histórico 

da Junta de Freguesia de Infesta, constituído por livros de atas das extintas Juntas de Paróquia 

e da Junta de Freguesia (1896-1977). “O Auto de Entrega de Documentos”, a título de 

depósito, foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, Vítor Paulo 

Pereira, e pelo Presidente da Junta de Infesta, Bruno Miguel Amorim Araújo, no dia 15 de 

janeiro de 2018. O autarca de Castanheira, Celestino Rodrigues, depositou no Arquivo 

Municipal mais um documento com valor histórico, o “Código de Posturas Paroquiais de 

Castanheira aprovado em 10 de janeiro de 1906. Este enriquecimento do acervo documental 

acontece no ano em que o AMPCR perfaz uma década de abertura ao público.    

O ano de 2018 ficou ainda marcado pela qualificação do catálogo online com a publicação de 

onze arquivos (1878-1987), constituídos por livros de atas das sessões, que representam um 

importante contributo para o conhecimento da história das freguesias e a perceção da 

identidade courense e pela atualização do software (Archeevo 5) que permite agora agilizar as 

ações de tratamento técnico, gestão e publicação de recursos documentais. 
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Centro Mário Cláudio 

O Centro Mário Cláudio é um espaço de atividades culturais, inaugurado no ano de 2013. 

Situado na localidade de Venade, na freguesia de Ferreira, o Centro de Estudos Mário Cláudio 

concentra num só espaço todo o acervo documental do autor colocado à guarda do município. 

Constituído por objetos, cartas, apontamentos, rascunhos, publicações, jornais, suplementos, 

ilustrações, livros, registos fonográficos e fotografias, o acervo torna-se assim acessível à 

consulta de todos os que se dediquem ao estudo da obra de Mário Cláudio. 

Anualmente, o espaço é visitado por alunos e investigadores e disponibiliza um programa de 

atividades culturais que conta com a participação não só da comunidade local, mas também de 

visitantes oriundos de diversas partes do país e do estrangeiro. No passado mês de setembro, 

foram inauguradas duas novas exposições, que se complementam, intituladas “A Juventude de 

um Escritor” e “60: uma década de cinema”. 

Presente na cerimónia, o escritor aproveitou para fazer um balanço dos cinco anos de 

funcionamento daquele imóvel que alberga o seu arquivo literário e contextualizou, perante 

uma plateia visivelmente entusiasmada, o novo ciclo de exposições e encontros, então 

inaugurado. 

 

Também em setembro, o Centro Mário Cláudio acolheu mais uma residência de investigação 

para consulta do acervo documental do escritor. A Professora Rita Aparecida dos Santos, da 

Baía, Brasil, reconhecida especialista na obra de Mário Cláudio, deslocou-se propositadamente 

a Venade (freguesia de Ferreira) para aí estudar o arquivo literário do escritor. 
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ASSOCIATIVISMO, DESPORTO e JUVENTUDE 

Sem perder de vista a imprescindível gestão dos apoios financeiros concedidos, a autarquia 

manteve e reforçou todo o apoio logístico necessário à concretização das atividades culturais, 

recreativas e desportivas do concelho. Os projetos conjuntos com entidades locais e regionais 

são considerados essenciais para o enriquecimento e dinamização do movimento associativo, 

mas também para atrair mais visitantes ao concelho. 

Provas e eventos nas mais diversas modalidades desportivas, - de que são exemplos o Coura 

CUP, os Jogos da 

Amizade, o Coura 

TT, a corrida de 

carrinhos de 

rolamentos, a Milha 

Urbana Noturna, o 

Downhill, XCO e o 

XCM-, contam com 

o apoio ou 

financiamento do Município. 

 

No que diz respeito aos mais jovens, “A Escola de Rock”, “O Mundo ao contrário”, “O Festival 

Paredes de Coura”, complementados com as atividades do projeto Couração, da Biblioteca 

Municipal, do Banco de Voluntariado, da CPCJ, do Centro de Educação e Interpretação 

Ambiental, da Loja Rural, Museu Regional e Centro Cultural envolvem uma ampla fatia da 

juventude do concelho e contam também com a colaboração ou financiamento do Município.  
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PROMOÇÃO DA GASTRONOMIA E PRODUTOS LOCAIS  

 

Fim de semana gastronómico  

Em maio de 2018, o ‘Cozido à Moda de Coura’ foi o prato selecionado para mais um fim de 

semana gastronómico. O Lino, Adega Regional o Barbaças, Romântica, A Bouça, Albergaria, 

Nova Lareira, O Furão, Miquelina, Xisto e Abrigo do Taboão foram os dez restaurantes 

aderentes a esta iniciativa promovida pelo Município de Paredes de Coura, que complementa 

este fim de semana gastronómico com outras iniciativas. As refeições de domingo nos 

restaurantes aderentes ao ‘Cozido à Moda de Coura’ são acompanhadas pelos sons e tons das 

concertinas, bem como pela distribuição de simbólicas lembranças. O “Encontro de Rusgas um 

Território com Alma”, o “Encontro de Folclore”– com a participação do Rancho Folclórico da 

Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rubiães e a Academia de Dança e Música de 

Vilarelho Caminha - e a “Corrida de Carrinhos de Rolamentos” marcaram a programação deste 

fim de semana 

 

Presença em eventos da comunidade portuguesa em frança 

A associação Landra, em parceria com o Município levou, mais uma vez, os produtos da Loja 

Rural às Feiras de Nanterre e de Cenon, mostrando o que de melhor se faz no nosso concelho 

e levando aos nossos conterrâneos um pouco do carinho e do saber fazer dos nossos 

produtores e artesãos. O balanço da presença nestes eventos foi muito positivo. 

Em novembro, o Projeto Caixa de Brinquedos foi apresentado, em Cenon – França, com uma 

exposição de construções LEGO, que incluiu visitas das escolas de manhã e do público em geral 

da parte da tarde. 

 

Festa da Truta  

A V edição da Festa da Truta, cuja organização contou com a colaboração da Associação 

Landra, realizou-se no fim de semana de 1 a 3 de Junho com a participação de quatro 

restaurantes (Abrigo do Taboão, Barbaças, Miquelina e Xisto). O convívio de pesca, organizado 

pela Associação de Caça e Pesca de Paredes de Coura, as canções de Rita Guerra, que teve 

casa cheia, o fado de Clara Fernandes e as sessões de showcooking pela chef Lígia Santos 

ilustraram a edição deste ano da Festa da Truta que trouxe a Paredes de Coura os apreciadores 

desta iguaria courense, que Aquilino Ribeiro, em ‘A Casa Grande de Romarigães”, registou de 

forma inigualável: “(…) em Paredes de Coura, e à hora do almoço vêm para a mesa as trutas do 
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rio Coura, o rio mais truteiro do universo, azeitonas e bogas de escabeche, pão de milho e as 

demoradas conversas dos amigos que se encontram outra vez”. 

Feira Mostra 

A 25ª edição da Feira Mostra, organizada em parceria com a Mostracoura, realizou-se nos dias 

08, 09 e 10 de junho. O programa 

incluiu espetáculos musicais, folclore, 

concertinas, concurso da broa e dos 

biscoitos de milho e feira tradicional. A 

programação da XXV Feira Mostra, que 

este ano ultrapassou os 20000 visitantes 

incluiu ainda o XXVIII Festival de Folclore 

do Alto Minho, organizado pela 

Associação de Paredes de Coura com o apoio da autarquia.   

 

D| AMBIENTE, FLORESTA E PROTEÇÃO CIVIL 

Plano de Paisagem 

 O Plano de Paisagem das Terras de Coura constitui o 1º exemplo de desenvolvimento, em 

Portugal, ao nível do município da Convenção Europeia da Paisagem e implementa a Política 

Nacional da Arquitetura e Paisagem, ferramenta que permitirá acompanhar e monitorizar 

projetos e ações da paisagem. 

Ao longo do processo de elaboração 

do Plano de Paisagem das Terras de 

Coura, realizado entre outubro de 

2016 e outubro de 2017, que 

finalizou com o referido Programa de 

Ação, foram realizadas diversas 

sessões participativas que 

envolveram a população em geral. Aspeto que mereceu destaque no Conselho da Europa pela 

participação pública privilegiada por Paredes de Coura e o grande envolvimento da população, 

nomeadamente da comunidade escolar. Ao identificarem problemas e perspetivando 

soluções, esta prática foi evidenciada como um exemplo de democracia e participação cívica 

para os restantes países europeus. 
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Plano de Paisagem de Paredes de Coura no Conselho da Europa 

Entre os dias 23 e 26 de fevereiro decorreu o “European Landscape Forum 2018 – Civilscape”, 

na cidade Alemã de Aschaffenburg, em Frankfurt. O Plano de Paisagem das Terras de Coura –

representou Portugal e contou com a representação da 

equipa de trabalho feita pelo presidente e vice-presidente 

da câmara, pela Valminho Florestal e pelas Leiras do 

Carvalhal. 

Da apresentação do plano, desta vez perante um auditório 

internacional, destacou-se o seu pioneirismo no nosso país, 

mas também o grande envolvimento da população 

Courense.  

A participação neste fórum internacional permitiu ainda apresentar e destacar o Observatório 

da Paisagem, de âmbito internacional e com sede em Paredes de Coura, projeto decorrente do 

Programa de Ação do Plano de Paisagem. 

 

O Lobo e o Homem  

O Município está a executar, desde 2017, o projeto ‘O Lobo e o Homem’. O objetivo é 

contribuir para reverter o valor económico associado ao lobo para apoiar as pessoas vítimas 

dos prejuízos causados pelos seus ataques, em particular, mas também à comunidade em 

geral.  

Além do Município de Paredes de Coura, que concebeu, candidatou e obteve financiamento 

comunitário para o projeto, são parceiros de terreno a Associação Aldeia e o CIBIO. A Aldeia é 

uma associação de âmbito nacional e com mais de uma década de experiência no tratamento 

destes problemas. O CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da 

Universidade do Porto, por sua vez, é o parceiro científico do projeto. Serão também 

envolvidas outras entidades, como o próprio ICNF (Instituto público com a responsabilidade 

neste assunto) e a ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico, pois o que 

se pretende é que as soluções sujam do diálogo das instituições com a comunidade.  

O projeto está dividido em três ações: 

- A primeira diz respeito à reabilitação do espaço da antiga Junta de Freguesia de Castanheira 

para a criação da base de campo de investigação do lobo a levar a cabo pelo CIBIO, 

desenvolvendo ações como: 

- Monitorização populacional do lobo na região, para avaliar a ocorrência anual de alcateias 

com reprodução e estimar o número de lobos. Para tal, são utilizados vários métodos de 
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prospeção de campo direcionados à deteção direta (observações, deteção acústica ou 

armadilhagem fotográfica) e indireta (prospeção de indícios de presença, analise genética de 

amostras não-invasivas); 

- Avaliar o impacto predatório do lobo sobre a pecuária, através de estudos de dieta e seleção 

de presas; 

- Avaliar as atitudes e perceções da comunidade local face ao lobo assim como inventariar o 

património cultural e etnográfico associado a este carnívoro. 

O projeto de reabilitação da antiga Junta de Castanheira encontra-se concluído e conta com 

uma área de exposição, laboratório e dormitório para pernoita dos investigadores. 

A segunda refere-se à realização de atividades de caráter educativo, informativo, lúdico e 

técnico-científico que se divide em 3 ações:  

Ação 1 – Atividades de informação e sensibilização para a comunidade em geral, que consiste 

na realização de sessões de informação e esclarecimento no concelho de Paredes de Coura e 

concelhos limítrofes, onde os ataques dos lobos são mais frequentes, para informar a 

comunidade sobre a aplicação eficaz para a prevenção dos ataques do lobo sobre os animais 

domésticos;  

Ação 2 – Atividades de educação ambiental para a comunidade escolar, com a realização de 

sessões de educação ambiental no concelho de Paredes de Coura, junto da comunidade 

escolar do 1º e 2º ciclos do ensino básico e secundário durante 2 anos.  

Ação 3 – Seminário final para a comunicação dos resultados obtidos no projeto. 

Estas ações são levadas a cabo pela Associação Aldeia, uma associação que tem como objetivo 

contribuir para um desenvolvimento sustentável, fundamentado na conservação da Natureza 

e na preservação da Cultura e Tradições que sobrevivem nos meios rurais.  

- A última fase diz respeito à realização de um documentário que reúne o registo 

fotográfico/videográfico do Lobo no território e os principais momentos do projeto-as 

atividades de informação e sensibilização, as atividades de educação ambiental na 

comunidade escolar e o seminário/encontro. O documentário foi realizado por uma empresa 

especializada. 
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Dia da biodiversidade  

Para evocar o dia Internacional da Biodiversidade, o Município promoveu, no dia 31 de maio 

de 2018, uma sessão de esclarecimento sobre ‘Plantas Invasoras, o Ciclo Biológico e Método 

de Controlo’, que contou com a colaboração das Infraestruturas de Portugal e do Observatório 

da Paisagem. O objetivo foi sensibilizar as entidades envolvidas para a responsabilidade na 

gestão das florestas e para a importância e compreensão do ciclo biológico das plantas 

invasoras e dos seus métodos de controlo.  

A sessão, realizada na casa do Conhecimento, contou com a participação de diversos técnicos 

das entidades envolvidas, mas também responsáveis dos GTF’s do distrito, representantes das 

juntas, das comissões de baldios e agrupamento de escolas, incluiu uma componente dedicada 

ao estudo em sala de aula, e outra com trabalho de campo com visitas aos locais para observar 

exemplos das plantas invasoras.  

 

Investimento na área florestal  

A Câmara Municipal contratou serviços para a Instalação de Rede de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (RDFCI) em todo o território de Paredes de Coura. Trata-se de uma estrutura 

estratégica de proteção, implantada nos montes circundantes ao concelho (Corno de Bico, 

Serra da Boulhosa, Monte do Carvalho, Serra do Lousado, Monte de Santa Rita de Romarigães, 

Monte de Agualonga, Cunha e Travanca) que se alicerça nos caminhos florestais existentes e à 

qual se acrescentam faixas laterais de desbaste de vegetação. 

Os trabalhos executados abrangeram as freguesias de Romarigães, Coura, Ferreira, Rubiães, 

Cossourado e Linhares, Bico e Cristelo, Agualonga, Castanheira e Cunha, e também todas 

aquelas que se encontram nos limites do concelho, uma vez que o maior risco de incêndios 

decorre da sua propagação dos concelhos vizinhos para o nosso. Foram também executados 

trabalhos de redução do volume da vegetação em áreas estratégicas, através de ações de fogo 

controlado, nas freguesias de Cossourado e Ferreira (Monte de S. Silvestre). No total, os 

trabalhos implicaram um investimento superior aos 300.000 euros que o Município conseguiu 

financiar através de, pelo menos, três candidaturas a fundos comunitários, e abrangeram uma 

área de intervenção que corresponde a 400 hectares de área florestal. 

 

Plano regional de fogo controlado  

Durante o ano de 2018, realizaram-se várias ações de fogo controlado no âmbito do plano 

regional de fogo controlado da CIM Alto Minho que designou algumas áreas do concelho para 

a realização de fogo controlado. As referidas ações envolveram os concelhos de Paredes de 
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Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira abrangeram um total de cerca de 12 hectares com o 

objetivo de criar uma faixa de proteção dos aglomerados rurais que ciclicamente sofrem o 

efeito de incêndios florestais. 

Esse tipo de procedimento permitiu a implementação de ações já previstas nos planos 

municipais de defesa da floresta, mas também o envolvimento dos técnicos da proteção civil, 

sapadores florestais e juntas de freguesia.  

 

Tendo em conta os riscos acrescidos próprios da época estival, nomeadamente o risco de 

incêndio florestal e ondas de calor, o Município de Paredes de Coura adaptou os mecanismos 

de alerta e avisos oficiais às entidades e organizações locais. Sempre que se justifique, o 

Município, através do seu Gabinete Técnico Florestal, divulga o respetivo aviso juntos dos 

interlocutores indicados pelas instituições concelhias para a receção da informação. Neste 

sentido, realizou-se uma reunião, em agosto, na Casa do Conhecimento, para apresentação de 

procedimentos práticos com fins de autoproteção. Foram convocados todos os presidentes de 

junta, representantes de IPSS, Bombeiros, Centro de Saúde, Escolas e outras instituições locais. 

Esta ação teve como objetivo fundamental a constituição de uma resposta coordenada para a 

prevenção e proteção de bens e vidas 

 

Limpezas obrigatórias dos terrenos  

No âmbito da nova legislação em vigor, entre os dias 1 e 10 de março de 2018, o Município fez 

mais de 10 ações de esclarecimento e sensibilização em todas as freguesias do concelho, 

sempre à noite e durante os fins de semana. 

Nestas sessões, que contaram com a presença do Presidente e Vereador, equipas e sapadores 

e as Equipas de Proteção Florestal (EPF) da GNR, foram dados esclarecimentos sobre as novas 

regras a cumprir, bem como o esclarecimento de dúvidas pelos presentes, que foram anotadas 

para que os sapadores e a GNR pudessem ir ao local e analisar no terreno a melhor forma de 

proceder.   

A autarquia produziu ainda panfletos informativos que foram distribuídos pelos presentes com 

o objetivo de informar e de alertar as populações para as situações de perigo para pessoas e 

bens, mas também a aplicação de multas e de encargos económicos pesados para os 

proprietários.  



   
 

 

 

 
Prestação de Contas – Ano de 2018 

38 

Vespa das galhas do castanheiro  

A Casa do Conhecimento acolheu em junho de 2018 uma sessão de esclarecimento dirigida a 

toda a população sobre a Vespa das Galhas do Castanheiro. Organizada pelo município em 

colaboração com a REFCAST, teve como orador o Engº Cândido Henriques que esclareceu os 

participantes sobre as medidas conducentes ao seu controlo.   

A Vespa das Galhas do Castanheiro está disseminada por todo o Concelho pelo que, recorde-

se, o Município de Paredes de Coura subscreveu, em finais de 2017, o “Protocolo Biovespa”, 

juntamente com um considerável número de concelhos principalmente da zona Norte e 

Centro do país. Este documento a adoção de medidas que visam combater a vespa em 

harmonia com o determinado no Plano de ação nacional para controlo da vespa das galhas do 

castanheiro. 

De acordo com dados resultantes da prospeção efetuada entre janeiro e fevereiro de 2018, em 

Paredes de Coura existiam pelo menos 10 locais que reuniam as condições técnicas para se 

efetuarem largadas do parasitoide que combate a vespa. Assim, foram suportados pelo 

Município os custos relativos a todas as largadas do parasitoide nos referidos locais.  

 

Prepara-se, desde novembro de 2018, a campanha de largadas de (Torymus sinensis), 

parasitoide da Vespa das galhas do Castanheiro, (Dryocosmus kuriphillus yasumatsu), 

estimando-se efetuar igual n.º de largadas (10) às efetuadas em 2017.  De acordo com as 

orientações emanadas pela DRAPN, entidade coordenadora das largadas no Alto Minho: 

“devido aos acidentes geográficos existentes na região, e o afastamento entre locais com 

aptidão para as largadas, entendeu-se reduzir o afastamento entre locais com aptidão em 

2019, de 3 para 1,5 km, aumentando-se a densidade de largadas por forma a garantir a correta 

dispersão do referido parasitoide e o consequente sucesso das largadas a efetuar”. Relembra-

se que só é expectável que as largadas efetuadas em 2018 e 2019 surtam efeitos práticos a 

partir de 2022/2023. O Custo das largadas em 2018 foi de 2260€ euros, correspondente à 

aquisição de 10 largadas a um preço unitário de 226€ euros/largada.  

 

PROTEÇÃO CIVIL - equipa de vigilância e controlo da vespa asiática 

balanço do ano de 2018 

No ano de 2018, a Equipa de Vigilância e Controlo da Vespa Asiática de Paredes de Coura, 

(EVCVA-PC) respondeu a cerca de 200 ocorrências, registando-se um acréscimo de 33 

ocorrências relativamente ao ano de 2017. Dos ninhos detetados correspondentes a vespa 

asiática uma percentagem significativa refere-se a ninhos existentes no solo, muros, taludes de 
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campos e bouças, e em telhados e imóveis habitados e/ou devolutos. Em termos operacionais, 

destaca-se a cooperação das duas equipas de sapadores Florestais, na deteção de uma 

percentagem significativa de ninhos, bem como no tratamento de ninhos para eliminação. 

Como forma de resposta ao crescente n.º de ninhos em árvores a alturas superiores a 30 

metros, adquiriu-se um sistema de tratamento de ninhos baseado no Paintball (Arma 

pneumática que dispara vetores de inseticida)  
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1.3 Síntese da conta anual da Autarquia 

A- Processo Orçamental 

  

A1 – Execução Orçamental da Receita: 

 

1. O orçamento inicial da receita para 2018 foi aprovado com uma previsão no valor 

de 14 549 736 euros, no entanto, sofreu uma revisão, para o valor final de 

14 552 259,91 euros, por inclusão do saldo de gerência do ano anterior. 

 

2. A receita liquidada totalizou 13 371 946,85 euros que, adicionada à receita por 

cobrar no início do ano, no valor de 87 240,09 euros, e deduzida das liquidações 

anuladas, totaliza 13 273 006,61 euros. A receita cobrada ascendeu a 13 186 764,13 

euros, ficando por arrecadar o montante de 86 242,48 euros. A diferença entre a 

receita prevista e a cobrada resulta, essencialmente, da rubrica receitas de capital, 

dado que a execução de receitas correntes atingiu cerca de 97,4% do valor orçado. 

Assim, constata-se que as receitas de capital tiveram uma execução abaixo do 

previsto, atendendo ao facto das transferências apresentarem uma taxa média de 

execução de cerca de 70%, com exceção das oriundas do Fundo de Equilíbrio 

Financeiro que se encontram executadas na sua plenitude. 

 

3. Principais fontes de receita cobrada:                

              Unidade: Euros 

Tipos de Receita Valor 

Receitas Fiscais 1 206 843,45 

FEF 6 403 253,00 

Fundos Comunitários 2 745 230,95 

Vendas de Bens e Serviços 1 260 553,27 
 

Passivos Financeiros 300 000,00 
 

Outras transferências 1 119 128,14 
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4. A evolução das receitas correntes e receitas de capital nos últimos cinco anos 

(Figura 1), demonstra que as receitas correntes foram sempre superiores às receitas de 

capital. No presente ano, o valor das receitas de capital apresenta um acréscimo 

substancial em relação ao ano anterior (passou de 13% para 28% do valor total, 

atendendo ao normal funcionamento do quadro PORTUGAL 2020. Estas receitas, em 

termos absolutos, quase triplicaram o valor relativo do ano anterior. 

 

 

Figura1 

5. Da análise dos diferentes tipos de receitas existentes, constata-se que, ao longo 

destes cinco anos, as transferências constituíram a principal fonte de receita do 

Município (Figura 2). Os passivos financeiros são fontes de receita com caráter muito 

variável por estarem dependentes da realização de empréstimos, sendo que em 2018 

apenas se recorreu a um financiamento de curto prazo, no valor de 300 mil euros. De 

salientar que a receita com origem em venda de bens de investimento não registou 

qualquer valor. 

 

Figura2 
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A2 – Execução Orçamental da Despesa 

 

1. O orçamento da despesa foi aprovado com o valor de 14 549 736 euros, no entanto, 

sofreu uma revisão, por incorporação do saldo de gerência transitado, tendo o seu valor 

final sido de 14 552 259,91 euros. Do valor orçamentado foram assumidos 

compromissos no montante de 13 932 793,86 euros. Daqui resulta uma taxa de 

realização de cerca de 95,7%, tendo sido pagos 13 148 000,65 euros.  

 

2. O montante pago, no ano de 2018, foi superior ao do ano anterior em cerca de 16%, 

como resultado de um aumento ligeiro das despesas correntes e o aumento substancial 

das despesas de capital (51% em relação ao ano anterior). Este aumento deve-se, 

essencialmente ao aumento ao nível das despesas de capital, através do investimento 

direto da autarquia, que sofreu uma oscilação positiva na ordem dos 72%. 

 
3. Principais agregados da despesa: 

         Unidade: Euros 

Tipos de Despesa Valor 

Pessoal 2 930 478,21 

Investimentos Diretos/ Aquisição de Capital 4 175 883,06 

Transferências 1 204 470,02 

Outras Despesas 75 172,86 

Ativos Financeiros 56 433,00 

Serviço da Dívida 935 518,63 

Aquisição de bens e serviços correntes 3 770 044,87 

 

4. Saldo da gerência de 2018 para 2019:              

 Unidade: Euros 

 

Tipo de Saldo 

 

Valor 

Execução Orçamental 41 287,39 

Operações de Tesouraria 774 638,73 
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5. Poupança Corrente:                 

 
ORÇAMENTO PRESTAÇÃO CONTAS 

   
Receitas Correntes 9 758 123,00 9 501 208,18 

   
Amortização média empréstimos a m/l prazos 564 640,00 564 640,00 

   
Despesas Correntes 8 112 715,00 7 703 149,64 

   
Poupança Corrente 1 080 768,00 1.233.418,54 

 

6. Evolução das despesas 

 

As despesas ao longo dos últimos cinco anos apresentaram oscilações, tendo os anos de 2017 e 

2018 registado subidas. Estas subidas ficaram a dever-se à entrada em funcionamento do 

quadro comunitário PORTUGAL 2020. 

Os projetos de obras públicas cofinanciados por fundos comunitários contribuíram para este 

aumento relevante do investimento direto. As obras de requalificação da Escola EB2,3/S de 

Paredes de Coura, a reabilitação do centro coordenador de transportes, do quartel das artes de 

Paredes de Coura, a intervenção nas áreas da limpeza, manutenção e prevenção das florestas, o 

centro de investigação de Castanheira, o centro de BTT do corno de Bico, os Meandros do 

Coura e o reapetrechamento ao nível de equipamentos dos serviços do município, com especial 

destaque das Escolas EB1 e EB2,3/S, são alguns dos projetos com maior relevância neste 

aumento. 

 

Figura 3 
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I n ic ial Ac t ual Cab im ent o Com prom isso Fac t urado P ago
Grau  

ex ec uç ão
Cab im en t o Com prom isso A Fac t urar A P agar

D ESP ESAS CORRENTES

1 DESPESAS COM O PESSOAL 3 348 470,00 3 003 267,00 2 930 478,21 2 930 478,21 2 930 478,21 2 930 478,21 97,58% 72 788,79 0,00 0,00 0,00

2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 3 773 221,00 4 049 947,91 3 918 653,03 3 905 482,32 3 777 609,20 3 770 044,87 93,09% 131 294,88 13 170,71 127 873,12 7 564,33

3 JUROS E OUTROS ENCARGOS 79 500,00 65 900,00 62 960,91 62 960,91 62 960,91 62 960,91 95,54% 2 939,09 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 797 500,00 911 500,00 900 612,78 900 612,75 879 452,30 864 492,79 94,84% 10 887,22 0,03 21 160,45 14 959,51

6 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 111 500,00 82 100,00 75 172,86 75 172,86 75 172,86 75 172,86 91,56% 6 927,14 0,00 0,00 0,00

TOTAL  D AS D ESP ESAS CORRENTES 8  1 1 0  1 9 1 , 0 0 8  1 1 2  7 1 4 , 9 1 7  8 8 7  8 7 7 , 7 9 7  8 7 4  7 0 7 , 0 5 7  7 2 5  6 7 3 , 4 8 7  7 0 3  1 4 9 , 6 4 9 4 , 9 5 % 2 2 4  8 3 7 , 1 2 1 3  1 7 0 , 7 4 1 4 9  0 3 3 , 5 7 2 2  5 2 3 , 8 4

D ESP ESAS D E CAP I TAL

7 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5 143 800,00 5 130 300,00 4 882 498,91 4 775 127,59 4 185 355,78 4 175 883,06 81,40% 247 801,09 107 371,32 589 771,81 9 472,72

8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 303 001,00 349 001,00 344 563,00 344 563,00 339 977,23 339 977,23 97,41% 4 438,00 0,00 4 585,77 0,00

9 ACTIVOS FINANCEIROS 75 744,00 67 244,00 65 838,50 65 838,50 56 433,00 56 433,00 83,92% 1 405,50 0,00 9 405,50 0,00

10 PASSIVOS FINANCEIROS 917 000,00 893 000,00 872 557,72 872 557,72 872 557,72 872 557,72 97,71% 20 442,28 0,00 0,00 0,00

TOTAL  D AS D ESP ESAS D E CAP I TAL 6  4 3 9  5 4 5 , 0 0 6  4 3 9  5 4 5 , 0 0 6  1 6 5  4 5 8 , 1 3 6  0 5 8  0 8 6 , 8 1 5  4 5 4  3 2 3 , 7 3 5  4 4 4  8 5 1 , 0 1 8 4 , 5 5 % 2 7 4  0 8 6 , 8 7 1 0 7  3 7 1 , 3 2 6 0 3  7 6 3 , 0 8 9  4 7 2 , 7 2

TOTAL 1 4  5 4 9  7 3 6 , 0 0 1 4  5 5 2  2 5 9 , 9 1 1 4  0 5 3  3 3 5 , 9 2 1 3  9 3 2  7 9 3 , 8 6 1 3  1 7 9  9 9 7 , 2 1 1 3  1 4 8  0 0 0 , 6 5 9 0 , 3 5 % 4 9 8  9 2 3 , 9 9 1 2 0  5 4 2 , 0 6 7 5 2  7 9 6 , 6 5 3 1  9 9 6 , 5 6

D ot aç ão Movim ent o  Ac um ulado Saldo
D espesas

 

Resumo da execução da despesa de 2018 

 

 

 

 

 

 

Evolução das despesas de 2014 a 2018 
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Valo r % Valo r % Variação Valo r % Variação Valo r % Variação Valo r % Variação

2903982,57 26,46% 2891646,81 22,96% -0,42% 2904861,25 27,69% 0,46% 2958923,16 26,85% 1,86% 2930478,21 26,59% -0,96%

2735159 24,92% 2919010,35 23,18% 6,72% 3412115,86 32,52% 16,89% 3626408,95 32,91% 6,28% 3770044,87 34,21% 3,96%

420979,1 3,84% 397268,16 3,15% -5,63% 377452,74 3,60% -4,99% 71585,49 0,65% -81,03% 62960,91 0,57% -12,05%

584650,36 5,33% 570970,89 4,53% -2,34% 647471,59 6,17% 13,40% 679039,86 6,16% 4,88% 864492,79 7,85% 27,31%

0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

0 0,00% 117128,98 0,93% 0,00% 120736,64 1,15% 0,00% 94944,63 0,86% -21,36% 75172,86 0,68% -20,82%

6 644 771,03 60,55% 6896025,19 54,75% 3,78% 7462638,08 71,13% 8,22% 7430902,09 67,44% -0,43% 7703149,64 69,91% 3,66%

2622946,46 23,90% 3940226,57 31,28% 50,22% 1759932,26 16,78% -55,33% 2426645,91 22,02% 37,88% 4175883,06 37,90% 72,08%

552853,45 5,04% 525001,78 4,17% -5,04% 474680,62 4,52% -9,58% 365231,53 3,31% -23,06% 339977,23 3,09% -6,91%

0 0,00% 75244 0,60% 0,00% 75244 0,72% 0,00% 75244 0,68% 0,00% 56433 0,51% 0,00%

1153447,33 10,51% 1158209,9 9,20% 0,41% 718786,24 6,85% -37,94% 721277,22 6,55% 0,35% 872557,72 7,92% 20,97%

4 329 247,24 39,45% 5698682,25 45,25% 31,63% 3028643,12 28,87% -46,85% 3588398,66 32,56% 18,48% 5444851,01 49,41% 51,73%

10 974 018,27 100,00% 12594707,44 100,00% 14,77% 10491281,2 100,00% -16,70% 11019300,8 100,00% 5,03% 13148000,65 119,32% 19,32%

10 - Passivos Financeiros

04 - Transferências 

Correntes

05 - Subsídios

T o tal

D espesas de C apital

07 - Aquisição Bens de 

Investimento

06 - Outras Despesas 

Correntes

D espesas C o rrentes

08 - Trasferência de Capital

09 - Activos Financeiros

2017 2018

C ó digo

2014 2015 2016

01 - Despesas com Pessoal

02 - Aquisição de Bens e 

Serviços

03 - Encargos Correntes da 

Dívida
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A3 – Execução das Grandes Opções do Plano 

 

1. As grandes opções do plano foram aprovadas com o valor de 8 551 645,00 euros. Do 

valor previsto foram pagos 7 400 273,19 euros, o que representa uma taxa de execução 

de cerca de 87%. 

Execução das Grandes Opções do Plano 

Objectivo Descrição 2018  %  

1. Funções Gerais 629 043,66 

9% 

1.1 Serviços gerais de administração pública 265 405,51 

1.1.1. Administração Geral 265 405,51 

1.1.1.1. Edifícios 84 423,71 

1.1.1.2 Equipamento e Maquinaria 176 598,68 

1.1.1.3 Outros 4 383,12 

1.2 Segurança e Ordem Pública 363 638,15 

1.2.1 Protecção Civil e luta contra incêndios 363 638,15 

2. Funções Sociais 4 880 420,63 

66% 

2.1 Educação 2 907 353,08 

2.1.1. Ensino não superior 2 907 353,08 

2.1.1.1 Ensino pré escolar 21 666,41 

2.1.1.2 Ensino Básico e Secundário 2 885 686,67 

2.3 Segurança e Acção Sociais 142 507,44 

2.3.2 Acção Social 142 507,44 

2.4 Habitação e Serviços Colectivos 482 717,16 

2.4.2 Planeamento e gestão urbanística 104 479,95 

2.4.3 Saneamento 65 789,77 

2.4.4 Abastecimento de água 122 466,29 

2.4.5 Resíduos sólidos 66 657,03 

2.4.6 Protecção do meio ambiente e conservação natureza 123 324,12 

2.5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 1 347 842,95 

2.5.1 Cultura 1 141 423,65 

2.5.2 Desporto, recreio e Lazer 206 419,30 

2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 0,00 

3.  Funções Económicas 901 795,58 

12% 

3.2 Indústria e energia 4 789,50 

3.3 Transportes e Comunicações 559 689,80 

3.3.1 Transportes Rodoviários 559 689,80 

3.3.1.1. Viação Rural 211 107,26 

3.3.1.3. Outros 348 582,54 

3.4 Comércio e Turismo 178 510,77 

3.4.1 Mercados e feiras 7 051,17 

3.4.2 Turismo 171 459,60 

3.5 Outras funções económicas 158 805,51   

4. Outras funções 989 013,32 

13% 
4.1 Operações da dívida autárquica 565 920,52 

4.2 Transferências entre administrações 346 971,01 

4.3 Diversas não especificadas 76 121,79 

TOTAL GERAL 7 400 273,19 100% 
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2. Analisando os dados abaixo verifica-se que as funções sociais são as que apresentam 

uma maior preponderância, atendendo aos apoios aos níveis da educação, cultura, 

desporto e tempos livres. De destacar, a obra de requalificação e apetrechamento da 

escola EB 2,3/S de Paredes de Coura, bem como a implementação do projeto do 

insucesso escolar, que visa promover o sucesso escolar, diminuir os níveis de retenção e 

abandono escolar em parceria com os restantes municípios do Vale do Minho. 

 

O apoio aos idosos e cidadãos portadores de deficiência e de idade avançada foi uma 

das prioridades, pela continuidade do trabalho desenvolvido ao nível da animação, com 

caráter regular, nos lares e centros de dia do concelho.  

 

O bem-estar das famílias foi uma preocupação constante, que se traduziu em apoios ao 

nível da empregabilidade e inserção no mercado de trabalho, natalidade, apoios sociais 

para a frequência de jardins de infância e creches, bem como comparticipações à 

aquisição de material escolar e pedagógico 

 

Ao nível da cultura apostou-se na continuidade da diversificação de atividades 

proporcionadas à população em geral, com um cuidado particular, nos eventos 

destinados a idosos, crianças e jovens, por promoverem o contacto intergeracional e, 

consequentemente, a integração com a comunidade em geral. De salientar as 

atividades relacionadas com as mais distintas formas de arte, desde a música, ao teatro 

ao cinema e outras atividades lúdicas como: escola de rock, lego, congresso 

vegetariano, entre outras. 

 

No desporto e lazer, as iniciativas foram, de igual modo, diversificadas abarcando 

atividades desde a pesca desportiva, ciclismo, desporto natureza, jogos tradicionais, 

atividades todo-o-terreno e outras. As obras de construção da pista de BTT, dos 

Meandros do rio Coura, centro de investigação de Castanheira e parque micológico 

contribuirão para, num futuro próximo, proporcionar mais locais para a prática de 

desporto e atividades de lazer em contacto com a natureza. De igual modo, a defesa do 

meio ambiente, associado à preservação da fauna e flora, é um dos objetivos do projeto 

do Homem e o Lobo.  
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De salientar, a continuidade na requalificação de edifícios públicos de modo a torná-los 

mais eficientes e a permitir uma melhoria da qualidade do serviço público prestado a 

todos os seus utilizadores (Figura 4). 

 

Figura 4 

 

3. Ao proceder a uma análise da composição das despesas em GOP, verifica-se que as 

despesas com funções sociais foram as mais relevantes. Estas despesas incorporam 

gastos com educação, apoios sociais, proteção do meio ambiente, saneamento, 

abastecimento de água, desporto, cultura e lazer. De salientar, o investimento de 

grande vulto, na requalificação e apetrechamento da escola EB 2,3/S, cuja obra ficou 

concluída durante o presente ano. 

As restantes funções diminuíram o seu peso relativo em 2018, mas as despesas 

realizadas apresentam valores semelhantes aos do ano anterior (Figura 6). 

 

Figura 6 
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1. As funções gerais são compostas por serviços gerais de administração pública, 

segurança e ordem pública. No ano anterior, os valores despendidos com os serviços 

gerais de administração pública apresentaram um valor superior ao do presente 

exercício económico, por se ter procedido à reabilitação de espaço não utilizado no 

parque de estacionamento Hintze Ribeiro, para áreas destinadas a atividades 

polivalentes. De igual modo, no ano anterior, foi feito um investimento elevado ao nível 

da reestruturação das redes informáticas, software e engenharia de processos, no 

âmbito da medida de apoio à modernização administrativa, apoiado pelo E-GOV. 

Ao nível da segurança e ordem pública, os valores são semelhantes aos do ano anterior. 

Englobam, essencialmente, despesas relacionadas com a prevenção e luta contra 

incêndios. O apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e a realização 

de ações de silvicultura preventiva, aliada à beneficiação de caminhos florestais e 

pontos de água, continuaram a ser uma prioridade na defesa e proteção da natureza e 

de socorro à população do concelho (Figura 7). 

 

Figura 7 

 

2. As funções sociais incluem despesas com educação, segurança e ação sociais, habitação 

e serviços coletivos e serviços culturais, recreativos e religiosos. O ano de 2018 foi 

marcado pelo elevado investimento na educação, nomeadamente, na reabilitação da 

escola EB 2,3/S e no seu apetrechamento, sem descurar todos os apoios educativos a 

saber: transportes escolares, fornecimento de refeições, apoio a tempos livres, ensino 

especializado da música e escola de línguas. Os apoios sociais através de 

comparticipações em despesas com material escolar e frequência de creches e jardins 

de infância são uma realidade contínua.  



   
 

 

 

 
Prestação de Contas – Ano de 2018 

50 

O apoio à habitação para famílias com escassos recursos económicos e a integração de 

pessoas integradas no RSI, no mercado de trabalho, através dos contratos de emprego 

inserção foram uma realidade, no presente ano. 

As despesas com abastecimento de água e saneamento apresentam, de igual modo, 

uma subida por se ter efetuado o cadastro georreferenciado dos investimentos e locais 

de consumo. 

Por último, é de referir que o apoio ao associativismo foi reforçado, neste exercício 

económico, para garantir a continuidade destas instituições que preservam tradições e 

favorecem a salutar convivência entre a população do concelho e, por vezes, com os 

forasteiros que nos visitam, em grande número, durante a época estival. 

 

 

Figura 8 

 

3. As funções económicas abarcam as despesas com indústria e energia, transportes e 

comunicações, comércio e turismo e outras funções económicas. Ao nível das 

comunicações de realçar o investimento nos projetos de acesso à A3 e no desenrolar do 

processo de parceria com as Infraestruturas de Portugal para a concretização desta 

obra. Este processo culminou com a assinatura do acordo de gestão para a execução da 

ligação do parque empresarial de Formariz ao nó de Sapardos na A3, visado pelo 

tribunal de contas em 21/03/2019. 

A aposta na requalificação de edifícios públicos inclui o centro coordenador de 

transportes e o início da reabilitação do mercado municipal – projetos cofinanciados 

pelo PORTUGAL 2020. 

Em termos de turismo e desporto natureza destacam-se a pista de BTT e XCO, assim 

como o percurso interpretativo dos meandros do Rio Coura. 
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Figura 9 

A5. Cálculo da Dívida total 

Cálculo da dívida total a 31/12/2017 

  

% participação 

Receita corrente líquida 2017 9.664.334,30 
 Receita corrente líquida 2016 9.314.150,65 
 Receita corrente líquida 2015 9.066.742,83 
 

 

28.045.227,78 
 

   Média últimos 3 anos 9.348.409,26 
 1,5 x média 14.022.613,89 
 Dívida Autarquia 31/12/2017: 

  Empréstimos a médio e longo prazo 4.224.819,94 
 Dívidas a fornecedores 183.344,95 
 Outros credores 1.113.846,36 
 Estado 95.616,42 
 Valor total 5.617.627,67 
 Operações de tesouraria -674.541,02 
 Obrigações do FAM -300.972,65 
 Valor para efeitos dívida no Município 4.642.114,00 
 Águas do Norte, SA Excluída a) 

Valorminho, SA Excluída b) 

ANMP 357,80 0,28% 

CIM 15.572,31 10,00% 

AMVM 0,00 20,00% 

UNIMINHO 218,10 10,00% 

MINHOCOM 134.376,96 10,20% 

ADEMINHO 1.125.388,44 c)- Afetação passivos 

 
5.918.027,61 
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a) Excluída por se tratar de uma sociedade de direito privado cujo capital social é detido em 59% 
pela AdP -Águas de Portugal SGPS, SA 

b) Excluída por se tratar de uma sociedade de direito privado cujo capital social é detido em 51% 
pela EGF - Empresa geral de Fomento 

c) - Como critério de repartição da dívida pelos associados foi utilizado o seguinte: 

i)      Os passivos já especificamente comprometidos por cada município são-lhe exclusivamente 
afetos 

ii)      Os passivos de natureza geral são afetos na base proporcional de 1/3 cada (igualdade das 
quotas mas excluindo o  Associado Peneda Gerês por estar isento de contribuir). 
 

Cálculo da dívida a 31/12/2018 

    % participação 

Receita corrente líquida 2017  9 664 334,30 
 Receita corrente líquida 2016 9 314 150,65 
 Receita corrente líquida 2015 9 066 742,83 
 

 

28 045 227,78 
 

   Média últimos 3 anos 9 348 409,26 
 1,5 x média 14 022 613,89 
 Dívida Autarquia 31/12/2016: 

  Empréstimos médio e longo prazos 3 658 899,42 
 Dívidas a fornecedores 781 225,86 
 Outros credores 110 583,10 
 Estado 76 383,92 
 Valor total 4 627 092,30   

Operações de tesouraria -761 898,18 
 Obrigações do FAM -56 433,00 
 Empréstimos excecionados -905 841,69 
 Valor para efeitos dívida no Município 3 808 761,12 
 Águas do Norte, SA Excluída a) 

Valorminho, SA Excluída b) 

ANMP 1 242,54 0,2820% 

CIM 20 278,77 10,0000% 

AMVM 0,00 20,0000% 

UNIMINHO a) 149,29 10,0000% 

MINHOCOM a) 134 376,96 10,2000% 

ADEMINHO 1 160 017,87 c)- Afetação passivos 

 
5 124 826,55   
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a) - Valores provisórios, pelo não recebimento dos documentos de prestação de contas até 10 de 
Abril de 2019 

a) Excluída por se tratar de uma sociedade de direito privado cujo capital social é detido em 59% 
pela AdP -Águas de Portugal SGPS, SA 

b) Excluída por se tratar de uma sociedade de direito privado cujo capital social é detido em 51% 
pela EGF - Empresa geral de Fomento 

c) - Como critério de repartição da dívida pelos associados foi utilizado o seguinte: 

i)      Os passivos já especificamente comprometidos por cada município são-lhe exclusivamente 
afectos 

ii)      Os passivos de natureza geral são afectos na base proporcional de 1/3 cada ( igualdade das 
quotas mas excluindo o  Associado Peneda Gerês por estar isento de contribuir ) 

iii)      Os passivos relativos a financiamentos obtidos foram distribuidos de acordo com a seguinte 
proporção: 
Melgaço - 17,5% do valor total 
Monção - 45% do valor total 
Paredes de Coura - 37,5 % do valor total 

 

 

B - Processo Económico-Financeiro 

 

Os balanços de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 apresentaram os seguintes valores: 

                    Unidade: Euros 

 

 

 

 

 
Rubricas 

 
2014 2015 2016 

 
2017 

 
2018 

 

 
Total do 
Ativo Líquido 
 

74 895 056,26 74 472 299,65 72 647 390,16 71 337 488,30 71 882 700,99 

 
Fundos 
Próprios 
    

38 292 798,70 38 432 415,27 38 692 704,49 39 070 892,03 39 342 993,32 

 
Passivo – 
Dívidas 
 

7 718 097,70 6 959 596,37 6 243 730,31 5 617 627,67 4 642 392,30 
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2- As demonstrações de resultados apresentaram os seguintes valores:    

                                                                                                                                                        Unidade: Euros 

Rubricas 2014 2015 2016 2017 2018 

Resultados 
Operacionais 

27 419,74 -31 565,71 -882 427,16 -695 134,65 -884 110,50 

Resultados Financeiros 72 804,79 74 526,97 148 298,72 117 122,29 130 013,16 

Resultados Correntes 100 223,93 -241 123,74 -734 128,44 -578 012,36 -754 097,34 

Resultados 
Extraordinários 

817 181,75 929 195,02 936 953,98 956 721,58 1 026 198,63 

Resultados Líquidos 917 405,68 688 071,28 202 825,54 378 709,22 272 101,29 

 

 

3- As rubricas do Ativo Imobilizado apresentaram os seguintes valores: 

              Unidade: Euros 

Movimentos 2014 2015 2016 2017 2018

Amortizações do exercício 2 912 970,70 3 105 540,75 3 275 205,72 3 361 274,01 3 434 349,16

    

4 – Outros registos relevantes:         

           Unidade: Euros 

Rubricas 2014 2015 2016 2017 2018

Proveitos Diferidos 28 431 094,38 28 487 749,90 27 056 727,00 26 015 994,12 27 210 286,05

Acréscimos de Custos 453 065,48 598 538,11 654 227,96 632 974,18 687 029,32  
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II – Execução Global do Orçamento 

 

2.1 Comparação entre o orçamento final e o orçamento executado: 

 

O orçamento das receitas e das despesas apresenta taxas de execução de 90,6% nas receitas e 

de cerca de 90,4% nas despesas. De referir que as taxas de execução se reportam, em ambas as 

situações, a valores efetivamente recebidos e pagos durante o ano de 2018. 

RECEITAS:

Correntes 9 758 123,00 9 758 123,00 0,00 -256 914,82 -2,6%

Capital 4 791 613,00 4 794 136,91 2 523,91 -1 108 580,96 -23,1%

Comprometido Pago

DESPESAS:

Correntes 8 110 191,00 8 112 714,91 7 874 707,05 7 703 149,64 2 523,91 -238 007,86 -2,9%

Capital 6 439 545,00 6 439 545,00 6 058 086,81 5 444 851,01 0,00 -381 458,19 -5,9%

Execução Desvio

% Desvio

ExecuçãoOrçamento

Inicial (a) Final (b)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2018

Inicial (a) Final (b)

(c)

(b) -  (a) ( c) -  (b)

(c)

9 501 208,18

3 685 555,95

Desvio
Descrição

(b) -  (a) ( c) -  (b)

% Desvio

Descrição

Orçamento

 

 

 

Da análise do orçamento aprovado resulta a existência de uma dotação orçamental não 

comprometida no valor de 619 466,05 euros. 

 

2.2 Alterações e Revisões Orçamentais 

 

Ao longo do exercício, para além da revisão para incorporação do saldo de gerência transitado,  

efetuaram-se alterações às dotações orçamentais, tendo em vista o ajustamento das previsões 

às realizações efetivadas, no que concerne ao orçamento das receitas, das despesa e grandes 

opções do plano.  
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2.3 Equilíbrio Orçamental – Poupança Corrente 

 

O POCAL consagra o princípio do equilíbrio orçamental como modelo orçamental e 

contabilístico das Autarquias Locais. 

 

No entanto, determina que as receitas correntes sejam, pelo menos, iguais às despesas 

correntes.  

 

 

2.4 Conta de Gerência 

 

Os movimentos financeiros efetuados durante o ano de 2018 correspondem aos valores 

apresentados no quadro abaixo. 

Unidade: Euros 

Designação 
Operações 

Orçamentais 

Operações de 

Tesouraria 
TOTAL 

 

(1) Saldo Transitado de 2017 

 

2 523,91 674 541,02 677 064,93 

 

(2) Receitas arrecadadas 

 

13 186 764,13 721 233,63 13 907 997.76 

 

(3) Despesas pagas 

 

13 148 000,65 621 135,92 13 769 136,57 

 

Saldo a transitar para 2019 (1+2-3) 
41 287,39 774 638,73 815 926,12 

 

 

A discriminação dos valores apresentados neste quadro encontra-se no mapa de fluxos de 

caixa, constante dos documentos de prestação de contas. 
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III – Processo Orçamental 

 

3.1 Execução Orçamental da Receita 

 

A análise da receita debruça-se ao nível das respetivas previsão e cobrança. Para tal, apresenta-

se uma análise da estrutura orçamental, aos níveis de execução e evolução da receita nos 

últimos cinco anos.  

 

3.1.1 Estrutura da Receita Total 

 

A estrutura da receita total mostra-nos que as receitas correntes representam 72% do valor 

total das receitas cobradas (Figura 10). 

 

Figura 10 

 

3.1.2 Estrutura das Receitas Correntes 

 

As receitas correntes são constituídas, essencialmente, por transferências correntes, impostos 

direitos e vendas de bens e serviços. 

As transferências correntes constituem cerca de 72% do valor total das receitas correntes. 

Daqui ressalta a importância crucial dos fundos municipais resultantes da aplicação da Lei das 

Finanças Locais, do Protocolo estabelecido com o Gabinete de Gestão Financeira do Ministério 
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da Educação, no âmbito das competências em matéria de educação e dos projetos financiados 

pelo IEFP no âmbito dos programas de emprego e GIP1 (Figura11). 

 

Figura 11 

 

3.1.3 Estrutura das Receitas de Capital 

 

As receitas de capital são constituídas, por transferências de capital e passivos financeiros. As 

transferências compõem-se por fundos municipais resultantes da aplicação da lei das finanças 

locais (17%) e comparticipações de fundos comunitários em projetos cofinanciados (75%). Os 

passivos financeiros resultaram da contração de um empréstimo a curto prazo no montante de 

300.000 euros, pago na íntegra no final do ano (Figura 12). 

                                                 
1 GIP – Gabinete de Inserção Profissional 



   
 

 

 

 
Prestação de Contas – Ano de 2018 

59 

 

Figura 12 

 

3.1.4 Evolução da Receita Global nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 

 

Da análise dos dados indicados no quadro abaixo, observa-se um aumento ao nível das receitas 

de capital e a uma diminuição das receitas correntes. O decréscimo em 2018 destas receitas 

resulta de uma diminuição das receitas fiscais. 

 

Evolução das receitas 

Tipo de Recei ta 2014 2015 2016 2017 2018

Capi ta l 2 939 918,11 2 813 356,70 1 176 456,18 1 355 917,88 3 685 555,95

Corrente 8 664 862,28 9 066 742,83 9 314 150,65 9 664 334,30 9 501 208,18

Tota l 11 604 780,39 11 880 099,53 10 490 606,83 11 020 252,18 13 186 764,13  

 

3.2 Execução Orçamental da Despesa 

A análise da despesa far-se-á ao nível da despesa global, da estrutura das despesas correntes e 

de capital.  

Por último, será feita uma análise à evolução da despesa total nos anos de 2014, 2015, 2016, 

2017 e 2018. 

 

3.2.1 Estrutura da Despesa Total 

 

A estrutura da despesa total mostra-nos que as despesas correntes apresentam um valor 

superior às despesas de capital, por incorporarem todas as despesas relacionadas com o 
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funcionamento desta autarquia, aos mais diversos níveis: social, cultural, educação, bem como 

do seu funcionamento estrutural (Figura 13). 

 

Figura 13 

 

 

3.2.2 Estrutura das Despesas Correntes 

 

A estrutura das despesas correntes, no ano de 2018, é constituída, essencialmente, por 

despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e transferências correntes (cerca de 98%), 

conforme se pode concluir da análise da figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 
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3.2.3 Estrutura das Despesas de Capital 

Ao nível das despesas de capital, observa-se que o investimento direto da autarquia representa 

cerca de 77% do seu valor. 

Os passivos financeiros representam a amortização da divida de curto, médio e longo prazos, 

representando cerca de 16% do total das despesas de capital (Figura 15). 

 

Figura 15 

 

3.2.4 Evolução da Despesa Global nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 

 

Analisando os dados abaixo apresentados, verifica-se que as despesas correntes apresentam 

uma tendência de crescimento constante, ainda que muito ténue, no período em análise. No 

ano presente estas despesas de capital apresentam uma subida em relação ao ano anterior, em 

consequência das obras financiadas pelo PORTUGAL 2020. 

 

 

Figura 16
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IV – DESEMPENHO ECONÓMICO – FINANCEIRO 

 

4.1 – Análise da Estrutura do Balanço 

 
 
- No exercício do ano findo, não se verificou qualquer alteração nos princípios e critérios 

contabilísticos relativamente aos anos anteriores, sendo possível fazer uma análise comparativa 

e evolutiva da autarquia entre os anos de 2014 e 2018. Cumpre assim referir que: 

 

 - O ativo reconhece os bens da autarquia e seus direitos adquiridos, inclui os acréscimos de 

proveitos e custos diferidos, atendendo à especialização dos exercícios; 

 

- O passivo reconhece as obrigações e responsabilidades perante terceiros. Porém, têm de ser 

considerados os acréscimos de custos e os proveitos diferidos atendendo, igualmente, ao 

princípio da especialização dos exercícios; 

  

 - Os fundos próprios representam o património da autarquia que, no seu conjunto, inclui o 

património inicial à data de elaboração do primeiro balanço, acrescido do património adquirido 

através do incremento económico da sua atividade, traduzido nos valores contidos nas contas 

de reservas, doações e resultados transitados, bem como do resultado líquido do exercício. 

 

a) Ativo: 

  

A estrutura do ativo não se alterou de forma significativa relativamente aos anos anteriores. A 

estrutura do ativo do corrente exercício é constituída, essencialmente, por imobilizado (Figura 

17). De relevar que, na sua composição, se observa a ausência de imobilizado incorpóreo e de 

títulos negociáveis. 

 

 A estrutura do ativo é composta da seguinte forma: 

 Bens do Domínio Público; 

 Imobilizações Corpóreas, 

 Circulante; 

 Investimentos financeiros; 
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 Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa, de acordo com o gráfico (Figura17). 
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              Unidade: euros 

Figura 17 

 

Imobilizado: 

 

O total do imobilizado representa 69 973 673,91 euros, cerca de 97% do total do ativo líquido, 

ao longo do período em apreço. Os bens do domínio público representam, no corrente ano, 

cerca de 73% do valor do imobilizado e as imobilizações corpóreas representam cerca de 26% 

daquele valor.  

 

No que respeita à rubrica “investimentos financeiros”, que representava cerca de 1% do total 

do ativo líquido em 2017, apresenta no presente ano um valor de 0,75%. O valor do presente 

ano foi influenciado pela redução da subscrição de obrigações do FAM2, no presente ano, pela 

aplicação do art.º 303º da LOE/2018. O valor de subscrição do FAM foi alterado de 526 704,65 

euros para 338 598 euros, com uma redução gradual nos valores a pagar em cada ano, até 

2020. Assim, os encargos a pagar no ano de 2019 serão de 37 622 euros e em 2020 de 18 811 

euros. 

 

Os valores apresentados relativos ao imobilizado dos anos de 2014 a 2018 encontram-se 

representados com a devida ponderação no gráfico abaixo (figura 18). 

                                                 
2 FAM – Fundo Apoio Municipal 
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Figura 18 

 

Circulante: 

O activo circulante apresenta um valor 75 750,16 euros.  

O valor de inventários é de 26 019,40 euros, semelhante ao do exercício anterior, por 

corresponder às quantidades e tipo de materiais necessários em armazém, para garantir a 

cobertura das necessidades de serviço, nas intervenções executadas pelo Município. O método 

de custeio utilizado foi o custo médio ponderado e apresenta um valor reduzido em relação ao 

total do ativo líquido. 

Os valores a cobrar representam 49 730,76 euros, que correspondem a 86 723,06 euros de 

valores em dívida, abatidos de 36 992,30 euros considerados de cobrança duvidosa, para os 

quais foi reforçada a respetiva provisão. 

 

Disponibilidades: 

As disponibilidades apresentam um valor de 815 926,12 euros, superior ao do exercício 

anterior, representando no corrente ano cerca de 1,14% do total do ativo. Na sua composição, 

as operações de tesouraria representam cerca de 95% do seu valor total. De notar que, em 

relação ao ano anterior, o saldo de operações orçamentais apresenta um valor reduzido, ainda 

que de valor mais elevado que o do ano anterior.  
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b) Fundos Próprios e Passivo: 

A estrutura dos fundos próprios e passivo é composta por: 

 Fundos próprios; 

 Passivo de médio e longo prazos; 

 Dívidas a Terceiros – curto prazo; 

 Acréscimos e diferimentos.  

 

O peso do passivo (dívidas), no presente ano, apresenta uma diminuição relativamente aos anos 

em análise, pela redução das dívidas de médio e longo prazo e, de igual modo, pela dívida a 

pagar a curto prazo. O valor de maior relevância presente neste agregado, refere-se a depósitos 

de garantia de boa execução em obras públicas, prestadas pelos fornecedores de imobilizado e 

que representam cerca de 79% do seu valor global. No entanto, o peso deste tipo de dívidas no 

valor global do passivo é de 21%. 

 

 

Figura 19 
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Fundos Próprios: 

Os fundos próprios, num total de 39.342.993 euros, são constituídos por património, reservas 

legais, reservas livres, doações, resultados transitados e resultado líquido. As reservas sofreram 

o acréscimo resultante da incorporação do resultado líquido do ano anterior no valor de 

378 709,22 euros (Fig. 20) 

Os valores registados em resultados transitados refletem correções do valor das amortizações 

dos bens do imobilizado feitas em anos anteriores. 
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Figura 20 

 

Capitais Permanentes: 

 

Analisando os capitais permanentes, ou seja, a soma do valor dos fundos próprios e passivos de 

médio e de longo prazo, constata-se que o seu valor sofreu um ligeiro decréscimo em relação 

ao ano anterior devido a: 

- Diminuição das dívidas de médio e longo prazo, em consequência da amortização corrente dos 

empréstimos já contratados, aliado à circunstância da não contração de novos empréstimos 

desta natureza. 

-Aumento dos fundos próprios pela transferência para reservas do resultado líquido positivo do 

exercício anterior e pelo resultado líquido deste ano, também positivo, mas de montante 

inferior àquela redução. 

No presente ano, o valor dos capitais permanentes representa 43 001 892,74 euros, cerca de 

60,4% do valor do balanço (Figura 21). 
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Figura 21 

 

Passivo de médio e longo prazos: 

 

O valor total desta rubrica representa no exercício presente 3 658 899 euros, cerca de 5% do 

valor do balanço. De referir que esta rubrica apresenta, desde 2013, uma descida constante, 

atendendo à não contração de dívidas desta natureza e à existência de vários empréstimos em 

fim de maturidade. 
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Passivo de Curto Prazo: 

 

Os passivos de curto prazo, que totalizam 983 493 euros, são constituídos por dívidas a 

fornecedores conta corrente, fornecedores de imobilizado, estado e outros credores. De realçar 

que, nos fornecedores de imobilizado, o valor corresponde a retenções como garantia de obras, 

bens e serviços e a uma aquisição a leasing, cujo contrato terminará em outubro de 2019. O 

valor de dívidas a fornecedores de imobilizado é, na íntegra, relativo a depósitos de garantia 

efetuados em pagamentos de obras públicas e outras aquisições, totalizando 779.488,81 euros 

(Figura 22). 

 

Figura 22 

 

Acréscimos e diferimentos: 

 

A rubrica acréscimos e diferimentos é composta por acréscimos de custos e proveitos diferidos.  

Os acréscimos de custos, que totalizam 687 029 euros, têm apresentado oscilações ao longo do 

período em análise, representado no ano corrente 0,96% do valor total do balanço.  

 

Os proveitos diferidos, que totalizam 27 210 286 euros e são essencialmente constituídos por 

subsídios de investimento ao imobilizado em 26 765 843 euros,  apresentaram uma tendência 

de crescimento do ano de 2013 ao ano de 2015 e um decréscimo até ao exercício de 2017, em 

consequência da diminuição dos recebimentos de fundos comunitários e pelos efeito do 

progressivo dos ajustamentos que em cada ano são efetuados, por transferência para 
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resultados do exercício (resultados extraordinários), na proporção que aqueles representam na 

amortização dos bens subsidiados. No presente ano, o valor desta rubrica inverteu a tendência 

de descida, pelo recebimento de verbas oriundas de projetos cofinanciados por fundos 

comunitários, em consequência do novo quadro de apoios PORTUGAL 2020. 

 

 4.2 – Análise da Demonstração de Resultados 

 

Custos:  

 

Analisando a estrutura de custos apresentada na demonstração de resultados, verifica-se que, 

nos anos de 2014 a 2018, os fornecimentos e serviços, pessoal, transferências, subsídios 

concedidos e as amortizações do exercício correspondem a cerca de 96% do seu valor total 

(Figura 23).  

 

Figura 23 

 

Os custos e perdas financeiros apresentaram uma descida relativamente ao exercício anterior. 

Os valores suportados com juros diminuíram, atendendo à diminuição da taxa de referência 

EURIBOR e à diminuição dos valores em dívida de empréstimos.  

 

Os custos com pessoal são semelhantes aos do ano anterior e as transferências sofreram um 

aumento, em grande medida, em consequência dos apoios ao associativismo, às famílias sob a 

forma de apoios sociais e no apoio à empregabilidade. Este apoio foi possível através da 
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concretização de candidaturas no âmbito das medidas CEI e CEI+3, que visam a integração de 

beneficiários do RSI 4, no mercado de trabalho, num prazo até 12 meses. 

 

Proveitos: 

 

Analisando a estrutura de proveitos presente na demonstração de resultados (Fig. 19), verifica-

se que as transferências apresentam, durante o período em análise, um total de 7 629 613 

euros, com uma ligeira tendência de crescimento (cerca de 2%). 

 

Os impostos e taxas, com 1 300 910 euros, apresentam neste exercício económico um 

decréscimo relativamente ao ano anterior, nomeadamente, ao nível dos impostos diretos. Estes 

impostos apresentam subidas no imposto municipal sobre imóveis e imposto único de 

circulação e descidas no imposto municipal sobre transmissão onerosa de imóveis e derrama. 

Durante o período em análise, dos proveitos e ganhos extraordinários, que totalizam 1 422 958 

euros, 1 412 187 euros referem-se à contabilização da imputação aos resultados de subsídios 

de investimentos pelo reconhecimento do valor proporcional às amortizações efetuadas em 

bens comparticipados com fundos comunitários e 10 771 euros de correções relativas a 

exercícios anteriores, incumprimentos contratuais e juros de mora recebidos. 

. 

 

Figura 19 

 

                                                 
3 CEI – Contratos Emprego Inserção 

  CEI + Contrato Emprego Inserção + - traduzem-se em projetos de trabalhos socialmente necessários 
4 RSI – Rendimento Social Inserção 
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Em conclusão, podemos afirmar que esta autarquia prosseguiu a sua política de apoios aos 

níveis: social, educacional, cultural e desportivo, com o intuito de proporcionar à população 

uma melhor qualidade de vida, bem como garantir o acesso a equipamentos diversificados e em 

boas condições de funcionamento. A continuação na aposta da requalificação de edifícios 

públicos implica o aumento de gastos de funcionamento com a reentrada destes equipamentos 

ao serviço público. 

 

4.3 - Indicadores Financeiros: 

Rácios 
31 de 

Dezembro de 
2018 

31 de Dezembro 
de 2017 

31 de 
Dezembro de 

2016 

31 de 
Dezembro de 

2015 

31 de 
Dezembro de 

2014 

Cobertura das despesas pelas 
receitas 

1,00 1,00 1,00 0,94 1,06 

Cobertura das despesas sem 
recurso a empréstimos 

0,98 0,99 0,98 0,90 1,00 

Peso do pessoal nas receitas 
correntes 

0,31 0,31 0,31 0,32 0,34 

Peso da despesa total na receita 
total 

1,00 1,00 1,00 1,06 0,95 

Peso das receitas de transferências 
comunitárias no investimento 
autárquico 

0,66 0,19 0,14 0,39 0,67 

Peso dos empréstimos no 
investimento autárquico 

0,07 0,06 0,10 0,15 0,23 

Peso do investimento na receita 
total 

0,32 0,22 0,17 0,33 0,23 

Rendibilidade líquida das vendas e 
prestações de serviços 

0,30 0,36 0,23 1,21 1,45 

Rendibilidade dos fundos próprios 
0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Autonomia Financeira 
5,65 9,25 6,41 7,18 7,16 

Liquidez Geral 
0,77 0,55 0,55 0,50 0,58 

Liquidez reduzida 
0,74 0,06 0,54 0,44 0,57 

Liquidez Imediata 
1,03 0,63 0,47 0,45 0,54 

Prazo médio de pagamentos 
1 17 3 a) a) 

Prazo médio recebimentos 
8 14 32 17 7 

            

a) - Prazo médio de pagamentos reportado pela DGAL        

 
          

Nota : As fórmulas de cálculo foram retiradas do seguinte livro:       

Portela R. Correia F. Nicolau J. Pocal - Regime Geral, ATAM, 2003,  ISBN: 972-956223-8-5     
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V- PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Nos termos do estabelecido no ponto 2.7.3 do Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 

quando existir saldo positivo na conta de resultados líquidos, o seu montante pode ser 

repartido da seguinte forma: 

a) Reforço do património, 

b) Constituição ou reforço de reservas. 

Refere ainda que deve constituir-se o reforço anual da conta 571 – reservas legais, no valor 

mínimo de 5% do resultado líquido do exercício. 

 

Nesta conformidade, propõe-se que a aplicação do resultado líquido seja feita da seguinte 

forma: 

Reservas legais:  13 605,06 euros 

Reservas livres:   258 496,23 euros 
































































































































































































































































































































































































































































































