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Declarações lniciais

A presente administração da Prazilândia E.M assumiu funções em novembro de

2O2t e, à semelhança do primeiro ano de atividade, pretende pôr em prática no

Plano de Atividades e Orçamento 2023 uma visão estratégica com destaque

para a valorização dos recursos endógenos, para o planeamento de eventos

culturais e para a diversificação da oferta de atividades de desporto e lazer que

atraiam até Castanheira de Pera novos públicos.

O objetivo em mente é dinamizar o potencíal turístico do concelho tornando-o

um território de referência à escala regional e nacíonal, o que, por sua vez, se

traduz na geração de maior riqueza e rendimento disponível para as famílias,

na atração e fixação de novas empresas e na criação de mais emprego. Tudo

isto colmatando as fragilidades ínstaladas como o despovoamento, o

envelhecimento demográfico, o enfraquecimento do tecido empresarial e da

economia local.

O presente documento incorpora uma visão integrada do turismo que potencia

recursos paisagísticos, naturais e culturais. A estratégia formulada passa pelo

investimento num programa de turismo todo o ano que diminua o impacto da

sazonalidade e a excessiva dependência de um único produto turístico, a Praía

das Rocas. As atividades propostas estendem-se ao longo dos meses e são

multidisciplinares, contemplando vários tipos de turismo como Turismo de

Natureza, Turismo Ativo e Turismo de Aventura.

A garantia da sustentabilidade e do equilíbrio financeiro da Empresa Municipal

é uma prioridade. Neste sentido, o Plano de Atividades traduz os critérios de

adequação a uma conduta de gestão prudente, responsável e realista, norteada

por princípios de rigor, transparência, eficácia e eficiência. É objetivo fulcral da

gestão da empresa, para além de criar valor, salvaguardar e proteger os seus

investimentos e ativos atuando de forma tendencialmente autosustentável. De

igual modo que procura garantír a sua solidez financeira, assegurando a

obtenção de apuramentos positivos nos resultados liquidos anuais.
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Nota lntrodutória

De forma a cumprir o disposto na Lei nsSQ/20L2, de 3L de agosto, nos termos

do art42e, ne1, bem como no disposto do art1le dos Estatutos da Prazilândia -

Turismo e Ambiente, E.M., vem o Conselho de Administração apresentar o

Plano de atividades e Orçamento para o ano de 2O23, com o intuito de

apresentar a estratégia, os objetivos, as linhas orientadoras e as atividades

programadas, aliadas de uma análise económico-financeira consciente e

realista, considerando os objetivos definidos.

lmporta fazer referência ao facto de este documento ter sido elaborado tendo

em linha de conta as Orientações Estratégicas do Município (2021-2025) para a

empresa municipal, as quais foram aprovadas em reunião de câmara ordinária

de dia 18 de novembro de 2O22.

O Plano de Atividades e Orçamento de 2023 irá fazer-se acompanhar pelos

seguintes documentos:

Plano de Atividades para 2023;

L. Instrumentos de Gestão Previsional para 2023:

L Balanço Previsional;

2. Orçamento Anual de Exploração;

3. Orçamentos de Tesouraria e Financeiro;

4. Orçamento Anual de lnvestimentos.
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Plano de Atividades

O presente Plano de Atividades tem por base a definição das linhas

orientadoras da atuação da Empresa Municipal para o ano de 2023.

Feita uma leitura atenta dos desafios e das oportunidades de Castanheira de

Pera e com o objetivo em mente de promover e desenvolver turística e

culturalmente o Concelho, delinearam-se as atividades a executar no futuro

ano, É, por isto, um plano consistente e realista face às necessidades do nosso

territórío, no qual a união de esforços é crucial para que o objetivo primordial

seja alcançado - o desenvolvimento económíco e social.

Os diversos agentes económicos, sociais e culturais terão uma participação

ativa no plano de atividades assim como todos os castanheirenses, de forma

direta ou indireta, são convocados a estar presentes nos eventos elencados

para que a mobilização das nossas gentes seja um ponto alto a destacar.

O documento elenca a urgência, no esboço de um plano plurianual, de efetivar

o conjunto de investimentos de grandes obras e outras intervenções em várias

estruturas e equipamentos, nomeadamente, na Praia das Rocas, na Villa Praia,

na Casa do Tempo, na Praça Amarela, no Ginásio, no Museu Lagar do Poço

Corga e nas Piscinas do Valseá.

A componente económica e financeira deste plano, nos gastos e proveitos, é

apresentada por área, bem como os valores definidos em articulação com o

Município.

Deste modo, apresentamos as seguintes atividades que direcionam as linhas de

atuação:
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Casa do Tempo

Aberta ao público desde 2001, a Casa do Tempo considera que a sua príncipal

missão passa por promover a cultura e por fazer com que a atividade cultural se

torne parte do quotidiano dos castanheirenses.

Com vários estudos a salientar que a cultura gera bem-estar físico e psicológico,

é importante que a comunidade local tenha acesso a diferentes iniciativas

culturais e gue ganhe o hábito de participar em eventos que favoreçam a

construção de conhecimentos, de competências e os níveis de satisfação e

felicidade.

Sendo assim, em 2023, o plano da Casa do Tempo é continuar a contribuir

ativamente para a divulgação da cultura e trazer a público atividades que, por

um lado, permitam dar a conhecer o trabalho de quem se dedica à criação

artística e que, por outro, consigam chegar a um público diversificado,

mostrando QUê, independentemente da idade, da classe social ou das

preferências / interesses, a cultura é um direito de todos.

Então, ao longo do próximo ano, a Casa do Tempo irá organizar nove

exposições temporárias, exposíções essas que irão ficar patentes ao público por

cinco / seis semanas (cada uma) e que irão permitir ver obras de artistas, de

artesãos ou de colecionadores provenientes de diferentes pontos do país e

criadas a partir de estilos e técnicas diversas, como sejam o artesanato, a

pintura, o desenho, a escultura ou as artes decorativas.

De carácter lúdico-pedagógico, as propostas de 2023 destínam-se tanto aos

residentes como aos turistas e visam aproximá-los do universo cultural e

artístico, proporcionando-lhes momentos de aprendizagem, de entretenimento

e de lazer mediante a visita a exposições comol

1. Exposição dedicada a José Saramago e apresentada pela Escola Bissaya

Barreto;

2. Exposição de Ponto Cruz da autoria de Hermínia Martins;
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3. Exposição dedicada à Revolução de Abril e organizada, por norma, com

a colaboração com a Biblioteca Municipal de Castanheira de Pera;

4. Exposição de Pintura protagonizada por lsabelAlmeida;

5. Exposição comemorativa do 109e Aniversário do Concelho, em parceria

com a Câmara Municipalde Castanheira de Pera;

6. Exposição itinerante de Pintura / Desenho, com 56 obras da Coleção

Roberto Silva, pertencente ao Município do Cadaval;

7. Exposição de Escultura em Madeira, com António Rui Nóbrega Gomes;

8. Exposição de Pintura de Hester van Dapperen;

9. Exposição coletiva de Árvores e Decorações de Natal 2023, elaboradas

pela comunidade castanheirense.

A par da realização deste novo conjunto de exposições temporárias, a Casa do

Tempo aínda tem o intuito de desenvolver outras abordagens com o público e

de utilizar a área da receção pare empreender pequenas apresentações em

torno de efemérides como, por exemplo, o Dia da Mulher, o Dia da Abelha ou

Dia da Terceira ldade.

Presentemente, a Casa do Tempo constitui um elemento relevante para o

desenvolvimento cultural, social, educacional, turístico e económico de

Castanheira de Pera e a sua sustentabilidade / progresso como espaço

vocacionado para a conservação da história e do património local, como espaço

de cultura e lazer e como espaço responsável por fornecer informação sobre

Castanheira de Pera.

Em vista disso, em 2023, importa garantir que a Casa do Tempo dispõe de

meios financeiros, tecnológicos e humanos para os seguintes fins:

a) Efetivar a realização das exposições temporárias / apresentações

programadas (o que implica, entre outras questões, o transporte de obras /
coleções, a impressão de legendas, folhetos e informação complementar a cada

exposição, reparação de mobiliário de apoio que se encontra daníficado,
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aquisição de material acessório e suportes adaptados à apresentação das obras

/ coleções a expor, publicidade e divulgação dos eventos junto do público;

b) Corrigir debilidades no edifício (com premência para a pintura das salas de

exposições, para a reparação / substituição do sistema de iluminação e para

reparação do chão, do teto e do acesso em madeira);

c) Fazer face a disfuncionalidades que estão a comprometer o seu dever de

preservar f valorizar os abens> que lhe foram confiados e a afastá-la, dia após

dia, da condição de <instituição museológica> (além da falta de recursos

técnicos e humanos para o desenvolvimento das funções de investigação,

inventário ou serviço educativo, salienta-se a fragilidade e/ou o estado de

degradação em que se encontra parte do acervo da exposição permanente,

sendo imperativo adoptar medidas de conservação para salvaguardar a

integridade dos diferentes objetos, por exemplo, com a aplicação de película de

proteção solar que minimize os efeitos nocivos da luz e com a utilização de

apa relhos de desumidificação);

d) Solucionar problemas que estão a afetar o seu funcionamento enquanto

entidade responsável por promover os recursos turísticos de Castanheira de

Pera e por informar, apoiar e orientar os turistas (designadamente, a falta de

sinalização do posto de turismo junto do edifício e a nÍvel da Vila, de mobiliário,

suportes expositivos e equipamento tecnológico apropriado a um espaço de

atendímento turístico, de maior oferta de informação escríta e com versões em

inglês / francês, de uma loja apelativa com produtos artesanais e

merchandising variado);

e) É também pertinente que a Casa do Tempo disponha de recursos e

condições para diversificar a sua agenda cultural com propostas como

workshops, ateliers, concertos, peças de teatro, dança (etc.), para alargar o seu

campo de atuação a projetos externos como a apresentação f organização de

exposições fora do seu espaço físico, para investir na sua projeção enquanto

espaço museológico e cultural, para se adaptar aos desafios e exígências da
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sociedade moderna e para elevar a qualídade do serviço prestado, quer em

relação aos visitantes e turistas, quer em relação aos artistas, artesãos e

colecionadores com quem trabalha.

Museu do Lagar do Poço Corga

Com o Núcleo Museológico O Lagar do Corga prestes a comemorar o seu 22e

Aniversário, o ano de 2023 poderá ser momento oportuno para dar uma nova

dinâmica a este testemunho da história de Castanheira de Pera e para reunir as

condições / meios que este espaço necessita para cumprir as funções

museológicas que lhe são inerentes, assim como para contribuir para o

desenvolvimento da comunídade onde se encontra ínserido.

Atualmente, O Lagar do Corga não constitui um local funcional, seguro,

apelativo e para tornar o Núcleo Museológico num espaço acessível, dinâmico

e relevante para a atividade cultural e turística de Castanheira de Pera, é

precíso implementar uma série de medidas suscetíveis de dar resposta aos

problemas identificados no edifício e na exposição permanente.

Essas medidas abrangem várias envolventes e traduzem-se em

- Reparação da pintura, dos azulejos, das madeiras e outros elementos que se

encontrem danificados e precisem de manutenção;

- Delimitação e proteção das zonas de circulação destinadas ao público (zona da

Azenha, escadas, etc.);

- Deslocação de alguns dos objetos expostos (em particular das esteiras e da

caldeira), de forma a criar uma área destinada ao atendimento dos visitantes;

- lnstalação de sistema de alarme;

- Disposição de sinalética e equipamentos de segurança (com destaque para

extintores e sinalização obrigatória);
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- Limpeza, conservação e identificação do espólio (com aplicação das respetivas

legendas em português e inglês);

- Complemento e dinamização da exposição permanente com fotografias,

textos interpretativos, apresentações, vídeos, etc;

- Criação de área de atendimento ao público com equipamento de trabalho

(balcão/secretária, cadeiras, estantes, vitrinas, computador, impressora, acesso

à internet, etc.) e mobiliário de apoio (cadeiras, bancos, mesa centro,

ta petes/carpetes, entre outros);

- Definição do horário de abertura e da escala de colaboradores necessários

para assegurar o funcionamento do Núcleo Museológico, salientando-se aqui a

necessidade de apostar em recursos humanos especializados na área da

museologia e vocacionados para o desenvolvimento das diversas funções que

competem às instituições museológicas, designadamente Estudo, lnvestigação,

lncorporação, lnventário, Documentação, Conseruação, lnterpretação,

ExposÍção e Educação;

- Valorização da fachada de acesso ao edifício como meio de identificação, de

comunicação (sinalética obrigatória, horário, contactos, história d' O Lagar do

Corga) e de atração de visítantes;

- Criação de um logótipo para o Núcleo Museológico O Lagar do Corga e

eventual reelaboração do flyer, usando mais imagens alusivas ao espólio e

cores inspiradas na temática do azeitona e do azeite;

- Criação de <Lojar com produtos endógenos (castanha, azeite, mel, <Beijinhos

da Peraltal, meias, barretes, etc.);

- Elaboração de programas / atividades relacionadas com o processo de

transformação da azeitona e destinadas a escolas, a famílias e a grupos;

A aplicação destas resoluções irá permitir que O Lagar do Corga tenha

condições para solucionar as debilidades que apresenta em termos de acervo,
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Uma das formas de impulsionar um território é através do seu

património natural, Em Castanheira de Pera, por entre a serra e a

ribeira, a riqueza natural é vasta e diversificada, ideal para a realização

de atividades ao ar livre, cada vez mais procuradas.

Com a sua conjuntura perfeita para amantes de desporto é pertinente o

desenvolvimento da oferta de atividades como Trails e Percursos

Pedestres, aumentando o fluxo de visitantes e acompanhando a

demanda de procura.

Destacam-se ainda outras iniciativas várias:

r Roteiros turísticos;

. Criação das pistas de downhill /enduro.

Praia das Rocas e Zona Envolvente

A Praia das Rocas é um complexo turístico único a nível nacional e de potencial

relevância na promoção internacional do município. Com registos de entradas

superiores a 100 mil visitantes, é uma estrutura "âncora", na atratividade e

competitívidade do turismo no territórío, devendo ser encarada e impulsionada

como tal.

lnaugurada há t7 anos, a Praía das Rocas vem a necessítar de obras de

manutenção em alguma zonas balneares, nomeadamente no que tange à bacia

da piscina e aos pavimentos das áreas de lazer e de fruição pública, no sentido

de aumentar o conforto e as condições de segurança dos banhistas. São ainda

prementes obras de requalificação das acessibilidades e das áreas envolvente

ao complexo, incluindo arranjos na represa a montante, no parqueamento e na

regulação do trânsito e nos espaços exteriores de lazer. É assim contemplado

no presente documento um conjunto de obras de conservação das estruturas

da praia e de melhoramento dos espaços circundantes, a ser empreendídas em

articulação com o plano de obras e investimentos da Câmara Municipal.
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Como vimos, sendo a Praia das Rocas o nosso cartão-de-visita, a manutenção

do espaço ao longo do ano, pronta pera afluência balnear nos meses de verão,

é fundamental. A melhoria da qualidade da água, considerando ainda o

impacto visual da coloração do espelho d'água da praia, está presente no nosso

projeto como uma preocupação a manter.

Quanto à Villa Praia, é urgente a realização de investimentos que beneficiem

uma melhor organização e coordenação entre os serviços de apoio aos

alojamentos, nomeadamente a construção de uma lavandaria junto do

complexo, criando dessa forma uma logística mais favorável. Também deve ser

pensada e projetada a reestruturação da zona da receção, enquanto porta de

entrada do complexo Villa Praia, por forma a centralizar no mesmo espaço a

organização logística dos alojamentos e as várias funções administrativas

relativas às reservas e aos serviços de apoio aos hóspedes.

Em relação aos Bungalows, é necessário proceder a obras de reparação e

modernização dos alojamentos, e reinvestir na arquitetura de ínteriores,

considerando o desgaste dos materiais e as condições atuais pouco atrativas

para o segmento de turistas a que é dirigído.

No que concerne às acessibilidades dentro do complexo balnear, planeamos

realizar um conjunto de obras especíalmente dirigidas a pessoas com

mobilidade reduzida.

Ainda a enquadrar no presente Plano e Orçamento, o conjunto de

investimentos da Câmara Municipal previstos para a construção da Alameda da

Praia das Rocas trarâo mudanças nos acessos ao complexo.

Tendo como objetivo a diversificação das atividades desportivas, recreativas e

de lazer, no sentido de ampliar a atratividade e competitividade do complexo, o

Plano de Atividades e Orçamento para 2023 inclui as seguintes atividades:

o Stand-Up Puddle;

e Slide;

o Atividades com lnsufláveis;
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o Canoagem;

o Atividades com parede de escalada, rappele canyoning;

o Desporto Aventura, Teom building e Pdintball;

o E atividades aquáticas enquadráveis;

o lnstalação percurso arborismo na Villa Praia;

o Criação espaço lazer/aventura villa praia;

o Packs de atividades para a Praia das Rocas;

o Criação de eventos de Team Building para empresas.

A venda de bilhetes será realizada nos pontos de venda físicos (dentro e fora do

complexo) e on-line. Com efeito, a aquisição de bilhetes através da internet

poderá tornar-se o princípal canal de vendas, em conjugação com o

desenvolvimento de novas plataformas eletrónicas associadas à dinamização

do portal web da Praia das Rocas, e potencialmente alargada a novos parceiros

comerciais. À semelhança da época balnear passada, um impacto positivo

subjacente a um maior investimento na implementação e respetiva divulgação

dos meios digitais será visível no encurtamento das filas e tempos de espera

nas bilheteiras, aumentando dessa forma o conforto e a comodidade dos

visitantes nas entradas do complexo balnear.

Relativamente ao restaurante-bar da Praia das Rocas, é propósito da

admínistração manter a oferta diversificada, em resposta a diferentes géneros

de refeições procuradas pelos visitantes, com ênfase no valor nutricional

relacionado com estilos alimentares saudáveis.

Piscinas do Valseá

Este espaço gerido pela Prazílândia E.M. tem servido para armazenamento de

materiais dos mais variados tipos, o que deve ser alterado. Considerando o

valor da infraestrutura, importa que seja pensado um projeto de reabilitação

do local, que numa primeira fase passará pela limpeza e reordenamento do
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de instalações, de segurança do trabalho / patrimonial, de recursos técnicos /
humanos, para exercer as funções de preservação, transmissão e comunicação

da identidade local, para despertar o interesse do público e para contribuir para

a dinamização cultural e turística de Castanheira de Pera.

Promoção Turística e Cultural

A Promoção Turística e Cultural é um instrumento de alavancagem do

desenvolvimento do concelho, como tal, é uma príoridade revelar e difundir os

ex libris naturais, turísticos e culturais de Castanheira de Pera.

A estratégía de difusão passa pelo melhoramento da comunicação da empresa,

apurando o trabalho de assessoria de imprensa e a gestão das redes sociais.

Dado o desenvolvimento tecnológico ao dispor nos nossos dias, torna-se

imprescindível reforçar o uso dos meios digitais na publicitação das

infraestruturas e equipamentos e das atividades empreendidas, como o Natal

na Aldeia, a Praia das Rocas, a Praia Fluvialdo Poço Corga, entre outros.

Na ótica da difusão é ainda fundamental a presença da Empresa Municipal em

eventos e feiras dedicadas ao turismo com reconhecimento nacional e

internacional. Nesses locais, além da atenção mediática alcançada, a Empresa

poderá usar o palco para expor as mais valias do território a possíveis novos

visitantes e investidores.

Dessa forma, é apontada a intenção de participar nos seguintes eventos:

BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, FlL. É a feira de maior dimensão,

realizada a nível nacional, do sector turístico. Nesta será ímportante

promover, para o âmbito turístico ou empresarial, a Praia das Rocas, o

Natal na Aldeia, os Passadiços da Ribeira das Quelhas e restantes

atrativos do Concelho;
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FIT - Feira lbérica de Turismo, Guarda. É um evento que potencia a

ligação ibérica pela sua notoriedade e pela localização onde se

encontra. Aqui interessa principiar relacionamentos de forma a facilitar

parcerias e mercado à escala ibérica;

FEHISPOR - Feira de Turismo de Badajoz. Uma Feíra realizada em

comunhão entre Espanha e Portugal. A presença da Empresa será uma

mais-valia para estabelecer contactos com o paÍs vizinho, uma vez gue

os espanhóis são cativados por turismo de aventura e de natureza bem

como apreciadores da época natalÍcia, sendo uma forma de promover o

Natal na Aldeia.

Associado a estes meios de divulgação, é importante existir uma remodelação

ao nível dos elementos publicitários. A construção de um Guia Turístico e de

uma Agenda Cultural, simultaneamente em formato de papel e suporte digital,

será um grande auxílio na dívulgação dos pontos de interesse, da históría

cultural, da gastronomia e das atividades a serem desenvolvidas ao longo ano.

O impacto da sazonalidade marcado pela oferta balnear sem continuidade no

resto do ano é um grande desafio.

lmporta, por isso, delinear uma estratégia de "turismo o ano todo" na qual

contemple a realização de grandes eventos em diferentes épocas do

calendário, valorizando os produtos endógenos, os recursos naturais e o

património cultural material e imaterial de Castanheira de Pera.

lmporta cultivar junto de visitantes os diversos motivos de interesse do

território que os façam prolongar o tempo das estadias ou voltar ao território

em diferentes épocas do ano.

A dinamização da Praia das Rocas ao nível da diversificação e diferenciação da

oferta balnear e da afinação da estratégia de captação de novos visitantes, em

parceria com outros agentes económícos e socioculturais do concelho, é algo

3.
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que se encontra traçado neste orçamento. Esta visão pretende-se que abra

portas a [Jma colaboração mais estreita, nomeadamente, com o agrupamento

de escolas, as associações desportivas, culturais e recreativas, as empresas, as

IPSS e outras entidades que pretendam estabelecer parcerias.

Em termos de atividades e eventos, destacamos:

Como empresa de animação turístíca, a Prazilândia E.M. tem como

objetivo organizar e/ou participar em atividades diversificadas que

atraiam até Castanheira de Pera novos públicos. Com este evento em

particular, estaremos a engajar aficionados por desportos motorizados.

É esperado que a realização desta iniciativa se reflita na economia local,

nomeadamente através do aumento de atividade nos estabelecimentos

de restauração, alojamento e outras atividades económicas

relacionadas com o turismo ou com outros setores de atividade que

possam interessar espectadores ou participantes.

O evento é uma colaboração entre a empresa municipal e o Núcleo de

Desportos Motorizados de Leiria (NDML).

A vida selvagem na Serra da Lousã é uma maravilha natural que pode

ser observada ao longo de todo o ano, contudo, é no mês de setembro

que ocorre a brama dos veados. Este é o momento que representa a

época de acasalamento destas espécies durante o qual os veados se

encontram mais expostos em clareiras e os machos emitem

chamamentos vocais para atrair fêmeas ou outros machos para

confrontos.

Com o intuito de divulgar a região, o evento "Viva a Brama dos Veados"

pretende levar os mais curiosos a ver e ouvir estes animais mostrando-

lhes todo o encanto da fauna da Serra da Lousã no seu estado maís
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primitivo ao mesmo tempo que os imerge nas imponentes paisagens

naturais envolventes.

O "Natal na Aldeia" carateriza-se por ser um evento aglutinador uma

vez que tem um público-alvo genérico.

Contempla diversas atividades que vão desde concertos, ao comboio

itinerante de natal, à pista de gelo natural, a exposições artísticas, mas

também à venda de produtos endógenos e culturais promovendo o que

é produzido em Castanheira de Pera.

O impacto deste evento é notório, uma vez que desenvolve a atividade

económica do comércio local, promove o encontro entre a comunidade

nas ruas da vila e ainda atrai até Castanheira de Pera visitantes de todo

o país.

O "Natal na Aldeia" é pensado como um evento de continuidade, a

perpetuar em 2023 e além.

Estando Castanheira de Pera inserida numa região de boa gastronomia e

com produtos endógenos de grande qualidade, iniciativas como a "Feira

Gastronómica" são essenciais pera a promoção destes produtos típicos

assim como dos seus produtores e comerciantes.

Pretende-se que a "Feira Gastronómica" incentive a partilha de

experiências por parte de empresas, instituições e comerciantes.

Promova a aquisição de novos conhecimentos e o estabelecimento de

parcerias entre entidades, o que levará ao desenvolvimento e

alavancagem de pequenos negócios e ao crescimento da quota de

mercado dos mesmos.
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A continuidade de um evento é um dos fatores fundamentais para o seu

sucesso e é com essa ideia em mente que se resgatou a "Feira da

Juventude", 20 anos volvidos.

A "Feira da Juventude" regressou a Castanheira de Pera com o intuito de

se manter e de alcançar novamente o lugar de destaque como um

evento jovem e de qualidade no interior do país. Tem aínda a ambição

de se tornar um marco na promoção turística e cultural do concelho.

O rejuvenescimento da iniciativa é o resultado de um trabalho conjunto

com o Município de Castanheira de Pera.

A atividade "Viva aos céus de Peralta" apresenta-se como uma

conjugação entre astrofotografia e observação do céu noturno.

Portugal é um dos melhores locaÍs para estas práticas e Castanheira de

Pera revelou um elevado potencial através do sucesso da 1e edição.

Esta iniciativa estimula a integração dos céus de Castanheira de Pera

nas dinâmicas de "Dark sky" promovidas pelo projeto Aldeias do Xisto.

O evento "Caminhada Canína" consíste numa atividade na qual os

participantes poderão passar mais tempo com os seus animais de

estimação aliando atividade física à aprendizagem de técnicas e

comandos que facilitarão as interações interespécies, promovida por

entidades externas certificadas.

Esta iniciativa surge como uma forma de expandir o leque de atividades

desenvolvidas pela Prazilândia E.M., com o objetivo de trabalhar novos

produtos turísticos e atingir diversos públicos-alvo.

Aliado a este evento encontrar-se-á também a decorrer em Castanheira

de Pera uma exposição canina de raças portuguesas que será uma

parceria entre a Prazilândía E. M. e o Clube Português de Canicultura. sr{
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Em parceria com associações locais a Prazilândia E.M. irá apoiar a

promoção de um passeio de motorizadas em volta do concelho de

Castanheira de Pera.

O propósito da atividade passa por mostrar e valorizar motorizadas

outrora utilizadas em grande escala por todo o país, particularmente nas

zonas mais rurais e de interior, devolvendo-lhe alguma da atenção que

perderam com o desenvolvimento de novos e melhorados meios de

transporte.

Teqball é uma modalidade recente e com fortes perspetivas de

desenvolvimento. É, por isso, do interesse da Prazilândia E.M. trabalhar

conjuntamente com a Federação de Teqball Portuguesa para a

realização de uma prova desportiva, a contar para o campeonato

nacional, em Castanheira de Pera.

A iniciativa visa apoiar e dar a conhecer a modalidade assim como

estimular o desenvolvimento turístico e desportivo do município.

Com as suas condições naturais, Castanheira de Pera consegue realizar

um verdadeiro e extremo desafio de obstáculos.

O objetivo é delinear uma prova combinada de corrida e transposição

de obstáculos naturais e/ou artificiais, realizado em circuitos inseridos

na natureza e em espaços da víla, nomeadamente na zona histórica de

Castanheira de Pera e na ribeira de pera (Praia das Rocas).

Esta prova vai exigir aos participantes, para além de resistência físíca,

força, destreza e espírito de superação. Também o companheirismo é

essencial neste tipo de atividades para que a interajuda facilite a

transposição dos mais variados obstáculos, sejam eles saltar muros,

subir árvores ou cordas, arrastar ou carregar pesos, rastejar e nadar.
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A modalidade de downhilI/MTB continua a atrair até à Serra da Lousã

muitos atletas amadores e/ou de alta competição. Acompanhando as

tendências do desporto de natureza, Castanheira de Pera também

fomentará esta que é uma das práticas mais emocionantes do ciclismo.

Através da recuperação de antigas pistas de downhill e do património

natural da serra, estão reun'idas condições para realizar uma prova que

integre o circuito nacional, tornando Castanheira de Pera um ponto de

referência para a modalidade.

O Triatlo é um desporto que permite a prática de várias modalidades

(natação, ciclismo e corrida) e a conjugação entre essas modalidades

tornam-no um desafio ímpar.

O objetivo é desenvolver uma prova do Campeonato Nacional de

Tríatlo, que trará até Castanheira de Pera alguns dos melhores atletas

das modalidades envolvidas e dinamizará a Praia das Rocas, uma vez

que a vertente de natação será realizada na sua albufeira, e o Concelho

em geral.

Este evento integra-se na lógica de promoção de diferentes polos de

atratividade turística a desenvolver pela Prazilândia E.M.

À semelhança do Rally de lnverno, este evento atrairá até Castanheira

de Pera aficionados por desportos motorizados.

Já realizado em anos anteriores, o Super Enduro mostra-se uma

atividade bastante dinâmica e mobilizadora de público e consta, por

isso, na estratégia de promoção turística do Concelho.
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espaço, através da realização de um inventário de todos os bens móveis e

imóveis que ali se encontram, bem como a distribuição ou venda de todos os

bens que se encontrem danificados, obsoletos ou, de outro modo, sem valor ou

utilidade para a emprensa. Na elaboração do estudo sobre o potencial

reaproveítamento do edificado, deverá ainda ser considerada a reconversão

para fins diversos do uso original, a enquadrar no plano de investímentos para

oturismoeacultura.

Estrutura Humana

Por definição dos estatutos, os Órgãos Socials da empresa são:

1. Assembleia Geral;

2. Conselho de Administração;

3. Fiscal Único.

A Prazilândia E.M. apresenta uma equipa multifacetada e pluridisciplinar, com

as mais variadas valências, aptidões e qualidades.

No entanto, é necessário implementar uma reclassificação das categorias

profissionais, ajustadas às competências e funções atribuídas a cada

colaborador e adequadas às metas e aos objetivos definidos pela Empresa

Municipal.

Contratos-Programa

A atividade da Prazilândia E.M., enquadrada nos modelos de desenvolvimento

e de promoção turística e ambiental do concelho, carece da materialização de

Contratos-Programa com o Município de Castanheira de Pera.

Nessa perspetiva, prevê-se a continuidade efetiva de três contratos-programe,

existindo a possibilidade da elaboração de um quarto contrato programa,

direcionado para os percursos pedestres e passadiços.
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lnstrumentos de Gestão Previsíonal

BALANçO PREVTSTONAT

Plano de Atividodes e Orçomento 2023
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BATANCO PREVISIONAL 2023
RUBRICAS PERíODO

3t1L212023
ACrrc
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis...,..............
Ativos i ntangíveis........
lnvestimentos
financeiros.,

Ativo corrente:
lnventários..
Clientes...,..,
Estado e outros entes púb|icos.............,..

Outras contas a receber.....
Diferimentos
Ativos Não Correntes Detidos para

Venda
Caixa e depósitos bancários.,..,

Total do Attuo

CAPITAL PRÓPRP E PASSIVO

Capitalpróprio:
Capital realizado......
Reservas legais.

Resultados transitados...,........
Outras variações no capital próprio.,.,.,,.

Resultado líquido do
período........

Total do capital próprio
Passlvo:
Passivo não corrente
Financíamentos obtidos

Passivo corrente
Fornecedores,,.,.......,.....,.
Estado e outros entes públicos.....,....,......

Financiamentos obtidos...........
Outras contas a pagar........

Totaldo passivo

Totaldo Capital Próprio e do Passivo

681 068
668

2225
688 528

7 544
4737
1278
29L2
4 777

33 105

205 t4L
258 895

947 423

50 000
53 269

440 990
0

29429L
838 550

t2 478

L2 4t8
850 968

0

0

36229
22995

0
37 230
96 455

96 455
947 423
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ORçAMENTO ANUAT DE EXPTORAçÃO (Rendimentos e Gastos)

20i,j2 2í121

TuÍht.6 AÊt.

Promoç,ão PsÍqu!
Arul

Cúido
ïemDo

TgfAL oíçsm.ntado È.1

Vendas e seÍviços preslados,.,.,,.,,..,.,...,..,,,,.,,,,..

Subsídios à exploração..,,..,

Custo das mercadorias lendidas e das matérias consumidas.....

Fomecimenlos e serviços extemos,,,,,,,..,,,,
Subcontratos

TÍaba*ìos Bpecializados

Rrbìcidade e fropaganda

Vigilância e SeguÍança

llonorários

Conservação e Reparagão

Serviços BancáÍios

FsÍÍamnhs s [Jt6nsilios

I\,laterial de Bcritório
Elechicitlade/Água

Cotrbusliv€is

Deslocaçõ€s s btadas
Rendes e Aluguer€s

CorÍlnicação
Seguros

Contencioso e l.lolâíiado

Despesas dê Fêpresentaçâo

LirÌpeza llgiene e OonfoÍto

OutÍos Serviços / Orgânização de &entos (l,latalna Aheia/ürtÍos Fentos)

Oulros rendimenlos e ganhos.......

Resultados antes de depreclaçõeg gados de ffnanclamento e lmpodos
Gastos/rewrsões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gados de Íinanclamento e impodos)
Juros e gastos similares suporlados.......,.

Reartllado anles de impodos

Oulros gastos e perdas........,......

RFIDITSIÏOS E GASTOS

posto sobre o rendimento do periodo.

com o pessoal,,..

34 Í401

í78 0001

0l

-326 8381

ol

-: ornl
-, .zs I

-ooo]

-3 90q

-20 314

-81ô

-3 719

-1 295
.1 815

-340

-128

-2 Íi99

-1 rì73

-2 555

_97

0

-281 955

€9 409

0

-30104
-2M 211

-14 233
.258 445

-295

.258 739

0
.258 739

1 279 3051
I

7 000t
l

.146 258

-245 432
0

-5 412
.1 3 529

-2 649

-5 539

-64 643

-12 437

-3 739

-9 sò1

-7 .165

-Jol

-13 971

-3 852

-3 49'1

-31 1

0
-59 197

.410

-502 117

22728
.3 692

411 533

-1 32 697

278 836

-2^r

278 632
-3 350

275281

-5

0

-1

-Jt

4

4

35

11

-6'1

41
-1

4',t73
49

-1 341
0

-1

-564

-11

1 313 44
2?0 000
.146 258

-573 611

-33 869

168 008
.15í 788

16 220

'500

-15
.3

.9

-85

-'t 3

-42
.5 039

.8 s02

-59 60'1

301

41

.11 428

.7 805

491
.16 681

.6 t41

.6 051

-282

634
22

15
.3

12

.330 1 29

24 426
-7 051

203 772
-í84 660

783

160 000

65

19 1

48
19

4
1

.5

s
-5 141

.1

-25

-24

-31

-160

428

-3 402

-720

-'10 797
,3 460

-276
.9 25s

727 fi1
160 000

{7 834
.221 107

.467

-126!.1
-17 173

-1 697

.5 605

-75 62€

-2 071

-6 03!
.476

"1 I 889

.2 905
-196

-6 976

.6 255

-4 597

.255

0
-33 906
.31 132

438 300

35 220
.9 887

185 652
-160 333

25 319
.33

25 286
.1 í37,08 €

24 145,26 C

Notas Explicativas

- Os valores propostos para os Contratos têm o objetivo de alcançar

resultados equilibrados, e em abono da sustentabilidade económica e

financeira da empresa.

- Com base no Plano de Atividades para2022 e nos resultados alcançados no

referido ano, prevemos um aumento da receita em 2023. Esta projeção

deve-se, em especial, ao aumento da inflação, ao aumento generalizado

dos preços, às ações de publicidade e comunicação mais desenvolvidas e

ao planeamento de atividades mais denso, seguindo a lógica de "turismo

todo o ano". O aumento da receita prevista no presente Plano, deve-se

aínda ao aumento dos custos com o pessoal, que se justifica pela

necessidade de conservação e melhoria das infraestruturas a cargo da
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Empresa, ao aumento do salário minimo e ainda à preparação mais

atempada da época balnear.

oRçAM ENTO DE TESOURARTA
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oRçAMENTO DE TESOURARTA E ORçAMENTO FINANCEIRO DA EMPRESA

ORCAMENTO DE TESOURARIA (RESUMO}

2023

RECEBIMENTOS

Disponibilidades anteriores 2L4s53
Recebimentos de S. Prestados L3t3 444

Recebimentos de Contratos Programa 220 000
ÏOTAL DE RECEBIMENÏOS t747 998
PAGAMENTOS

Custo das Merc. Vendidas / f.S.e . 7t5 32L
Despesas com pessoal 634 426

Amortizações Capital Leasings 22 490

Outros 34 L64
Pagamento de juros do Emp. 206

TOTAT DE PAGAMENTOS 1 405 607

SALDO TESOURARIA 341 391

ORçAMENTO FINANCEIRO DA EMPRESA

2023
ORIGENS

Saldo de Tesouraria 341 391

TOTAT DAS ORIGENS 341 391
APTICAçÕES

lnvestimento em Capital Fixo 136 250

TOTAT DAS APTICAçõES 136 250
SATDO DOANO 205 141

DISPONIBITIDADES 205 141

Notas Explicativas

- Atendendo à atividade sazonal da empresa, importa referir que as atividades

menos rentáveis sob a alçada da Prazilândía - Turismo e Ambiente, E,M.

concretizam-se nos primeiros quatro meses do ano, durante os quais o

financiamento concedido pelos Contratos - Programa, é relevante.

- Os investimentos previstos respeitam à aquísição de equipamentos e obras,

necessários ao funcionamento preconizado às áreas a que estes se encontram

afetos. $N
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Prazllândla - Turlsmo e Amblente, E.M.

oRçAMENTO ANUAT DE TNVESTTMENTO - 2023

Plono de Atividades e Orçamento 2023

Valor
(em

Eurosl
1 Praia Das Rocas 31 500

L,L Reabilitação espaço Restaurante bar 5 000
L,2 Aquisição de Sombras 2 500
1.3 Robot limpador praia 7 500
T,4 Arranjos ja rdins envolventes 12 000
1.5 Arranjos Bilheteira 4 s00

2 Villa Prala 83 o(xt
2.r Reabilitação Alpendre 10 000
2.2 Reabilitação espaço receção 13 500
2.3 Obras de Manutenção e Reabilitação Espaços Gerais 15 000
2.4 Requalíficação b ungalows 40 000
2,5 Abríeo/Copa 4 500

3 Casa do Tempo 2 500
3.1 Aquisição equipamentos exposições 2 500

4 lar8ar Museu do Poço Cor8a 3 250
4,t Aquisição equ ipamento I nterativo 1 750
4.2 Obras reabilitação e manutenção do espaço exterior 1 soo

3 Geral 16(F0
5.1 M aterial i nfo rmático (Softwa re I ntegrado/Aqu isição Hardwa re) 5 000
5.2 Aquisição Materia I Desporto Aventura 5 000
5.3 Aquisição equipamentos manutenção de espaços verdes 6 000

Total do lnvestlmentos para 2023 136 250
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Prazllândla - furbmo e Amblente, E.M. Plono de Atividades e Orçomento 2023

Notas Finais

Em suma, garantir a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro da Empresa Municipal

são as pedras basilares nas quais assenta a elaboração do Plano de Atividades e

Orçamento, sempre norteadas por princípios de rigor, transparência e, na ótica da

produção e organização dos serviços, de eficiência e eficácia.

Ao nível das opções de investimento, a par do conjunto de obras necessárias

empreender nos edifícios e equipamentos afetos à gestão da Prazilândia E. M.,

sobressaem as melhorias na área dos alojamentos do complexo Praia das Rocas.

Em conjugação com a melhoria continuada na diversificação da oferta de atividades

desportivas, recreativas e de lazer na Praia das Rocas é prioridade colocar em prática

uma estratégia de "turismo o ano todo". O que impele uma maior atenção para a

valorização do património natural, paisagístico e cultural, e para a continuidade de

eventos mobilízadores como a Feira de Gastronomia, o Festival da Juventude e o Natal

na Aldeia.

O documento destaca ainda a intenção da Empresa apurar a estratégia

comunicacional, tanto na assessoria de imprensa como no contacto direto com o

público, facilitando a difusão das atividades desenvolvidas e promovendo o Concelho

de Castanheira de Pera.

Castanheira de Pera, 25 de Novembro de 2022

João Manuel Marreca Correia de Oliveir

(Presidente da Administração)

Diana Sofia Dos Santos Pais

(Vogal da Administração)

Assinèdo por: OiÀnà SoÍia doi
Santos Pôis
ldentifi(açáo: 8lÌ4962875
Dâta: 2022-ll-27 àr It: I4r21
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Parecer do Fiscal Único

Plano de Atividades e Orçamento 2023

(página seguinte)
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Mariana Bernardino

REVISORA OFICIAT DE CONTAS

Relatório do Fiscal Unico sobre

os instrumentos de gestão previsional

lntrodução

Nos termos da alínea j)do n,o 6 do artigo 25,0 da Lein.0 50/2012, de 31 de agosto, segundo a qual"compete, em

especial, ao Íiscal único (... ) emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional (... )", procedeu-se à revisão

do documento "Plano de Atividades e Orçamento" da Prazilândia - Turismo e Ambiente, E.M. (subsequentemente

designada por "a entidade") relativo ao ano de 2023.

0 referido documento inclui, em secções separadas:

as declarações iniciais da Administração da entidade e notas introdutórias ao documento;

o plano de atividades;

o balanço previsional e os orçamentos de exploraçã0, tesouraria e de investimento, com as respetivas

fundamentações, na subsecção de instrumentos de gestão previsional; e, ainda,

considerações finais da Administração da entidade.

Responsabilidade do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

E da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de instrumentos de gestão previsional e a

divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. 0s instrumentos de gestão

previsional são preparados nos termos exigidos no n.o 1 do artigo 42.o da Lei n.0 50/2012, de 31 de agosto ("deveres

de informação das empresas locais") e nos termos dos estatutos da entidade.

Responsabilidade do fiscal único na revisão sobre os instrumentos de gestão previsional

A responsabilidade do fiscal único consiste em

avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos instrumentos de gestão

previsional;

veriÍicar se os instrumentos de gestão previsional foram preparados de acordo com os referidos

pressupostos;

veriÍìcar se os instrumentos de gestão previsional incluem a divulgação adequada dos pressupostos

materiais;

(i)

(ii)

(iii)
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avaliar se os instrumentos de gestão previsional estão preparados numa base consistente com as

demonstrações financeiras históricas, usando princÍpios contabilísticos apropriados; e

concluir sobre se a apresentação dos instrumentos de gestão previsional é adequada, emitindo o

respetivo relatório.

0 trabalho do fiscal único é efetuado de acordo com a ISAE 3400 - Exame de informação financeira prospetiva e

demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Opinião

Examinei os documentos de gestão previsional ("Plano de Atividades e Orçamento") da Prazilândia - Turismo e

Ambiente, E.M, de acordo com a Norma lnternacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade aplicável ao exame

de informação Íinanceira prospetiva. 0 órgão de gestão é responsável pela previsão e pelos pressupostos nos quais

ela se baseia.

Baseado no meu exame da prova que suporta os pressupostos incluídos nos documentos de gestão previsional,

nada chegou ao meu conhecimento que me leve a concluir que estes pressupostos não proporcionem uma base

razoável para a previsã0. Além disso, em minha opiniã0, a previsão está devidamente preparada de acordo com as

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização

Contabilística.

Mesmo que se concretizem todos os pressupostos que servem de base aos instrumentos de gestão previsional, os

resultados reais sã0, provavelmente, diferentes da proieção e esta variação pode, ou nã0, ser materialmente

relevante.

Leiria, 26 de novembro de 2022

Asinado poÍ: Maíiana Lopcr
8e ÍnàÍdino
ldÊntifkação: 8112785 187
Datè: 2022-11-26 àr 18: 3l:07
L(al: L€lria
Motivo: Parcccr do F{J

Mariana Lopes Bernardino (ROC n.0 1850)

Rua Senhor dos AÍlitos, n." '156, 2o Esq.

2420-046 Anabal - Leiria
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