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NOTA GENÉRICA
A atividade da Câmara e Serviços Municipais nos meses de abril e maio de 2018
continuou a execução dos documentos fundamentais da gestão municipal para o corrente
mandato, mas foi marcada pela decisão do júri europeu relativa à candidatura de Guimarães
a Capital Verde Europeia 2020, objetivo transversal do programa apresentado e sufragado
pelos vimaranenses em outubro de 2017. Nesse programa sempre foi claramente expresso
que a referida candidatura pretendia, mais que a obtenção de qualquer distinção, ser o
sustentáculo da política ambiental a ser prosseguida. A classificação obtida do 5º lugar entre
13 cidades finalistas, numa candidatura que abrangeu todo o território concelhio e não
apenas a área de maior concentração urbana por opção política, veio confirmar a qualidade
do trabalho realizado, dos objetivos já alcançados, e constitui um fortíssimo estímulo para
o prosseguimento do caminho traçado. Ao alcançar a 2ª posição em quatro das
componentes avaliadas (respostas às alterações climáticas, natureza e diversidade,
performance energética, modelo de governança) mais se confirmou esse caminho. Na área
ambiental destacamos também, neste período em análise, a concretização do Banco de
Terras com a disponibilidade de terrenos agrícolas até aqui não cultivados para novos
projetos agrícolas, o apoio anunciado pelo governo à candidatura da Montanha da Penha a
Paisagem Protegida, e a classificação atribuída a Guimarães pela Organização Mundial de
Saúde relativa ao ar que respiramos que atinge apenas 3 microgramas/m3 com um nível
seguro e o “mais respirável do país”.
Para além destas referências a questões ambientais que marcaram o período em
análise, deve também ser referida no que respeita a novos equipamentos a decisão votada
em reunião da vereação municipal de anulação do anterior concurso e abertura de novo
para o Edifício Jordão/Avenida onde serão instaladas escolas da Universidade do Minho e
do Conservatório de Guimarães, o início da obras para a construção de um percurso pedonal
ao longo da muralha da Avenida Alberto Sampaio, e os protocolos assinados com o governo
para a edificação do novo quartel da GNR em Lordelo e requalificação do quartel das Caldas
Taipas. Na área cultural merece justificado destaque o conjunto de iniciativas realizadas em
homenagem a Zeca Afonso integradas nas comemorações do 25 de abril, que abrangeram
um programa mais vasto onde se integrou também o 2º aniversário da Casa da Memória, e
também a realização do I Festival de Canto Lírico de Guimarães em colaboração com a
ASMAV. No que respeita ao desenvolvimento económico releva-se como muito importante
a abertura nas instalações da Plataforma de Artes e Criatividade do “Espaço Empresa” em
colaboração com o Ministério da Economia que passou a permitir às empresas
vimaranenses um acesso direto a serviços e apoios daquele ministério e de organismos
sobre a sua tutela. No desporto referenciamos a receção municipal concedida ao melhor
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tenista do país, o vimaranense João Sousa, após a sua vitória no Open do Estoril, e a
realização em Guimarães dos Campeonatos Internacionais de Ginástica Aeróbica,
confirmando a cidade como palco das principais competições desportivas que se realizam
no país e numa modalidade em crescente prática na nossa juventude. Na ação social
destacamos o 1º aniversário do exercício de funções do Provedor do Idoso, que se tem
revelado de importância fundamental para o acompanhamento e proximidade a um grupo
etário em expansão e com particulares fragilidades, e as atividades levadas a cabo no Dia
Mundial da Criança com a participação das instituições de apoio à infância de todo o
concelho. Relevamos ainda a deliberação votada em reunião da vereação municipal de
isenção do IMI aos imóveis ocupados no centro histórico, concretizando um processo difícil
que atravessou a vida municipal dos últimos anos, e na educação a campanha desenvolvida
pelo Município no âmbito da promoção dos Cursos de Ensino Profissional, fundamental para
o sucesso do emprego jovem no futuro.
Em seguida descrevemos outras intervenções realizadas no período em análise e que
merecem ser conhecidas dos Senhores deputados municipais, entre várias outras
constantes dos relatórios dos diferentes serviços em anexo.
No ambiente, Guimarães participou em vários encontros de cidades como o City
Nature Challenge, onde 65 cidades diferentes foram convidadas a encontrar e a fotografar
a biodiversidade existente, também no 5º “Open European Day” e no 9º Fórum Global para
a Adaptação e Resiliência Urbana, intitulado “Resilient Cities 2018”, em Bonn, ainda na
Conferência CiviNet - Civitas sobre Mobilidade Sustentável, em Cascais. Em todos estes
encontros Guimarães divulgou as suas experiências e conheceu outras práticas que poderão
ser aqui prosseguidas. Ainda nesta área deve referir-se a aquisição de um novo veículo de
recolha de resíduos urbanos com um sistema de elevação de contentores que teve um custo
de € 160000 e constitui a quarta unidade de um processo de renovação do parque de
veículos associados à recolha de RSU`s do Município, cujo início teve lugar em 2014.
Referimos ainda a criação de novas Brigadas Verdes nas freguesias de Penselo, Guardizela,
Atães/Rendufe, Serzedelo, Sande S. Martinho numa demonstração da mobilização
crescente pelas preocupações ambientais ao longo de todo o território e prosseguimento
do mesmo caminho após a decisão do júri europeu.
Nas obras municipais relevamos, neste período de abril a maio, a conclusão da obra
de requalificação da Rua António Costa Guimarães, eixo central da freguesia de Urgezes, da
continuação da Rua dos Francos, em Azurém, na zona junto à Universidade do Minho, da
inauguração da casa mortuária de Pencelo, de vários arruamentos do centro da vila das
Caldas das Taipas, e a apresentação do projeto para a requalificação da EB1 de Fafião que
teve lugar na reunião descentralizada da vereação em S. Estêvão de Briteiros. Em curso, está
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a obra de construção da Ecovia, a Residência dos Investigadores, as reabilitações urbanas
em Santiago de Candoso; Conde - Gandarela; Pinheiro; Briteiros Santo Estêvão; Briteiros São
Salvador/Briteiros Santa Leocádia; Gominhães, entre outras intervenções rodoviárias. A
nível escolar, decorre o projeto do Centro Escolar de Moreira de Cónegos e o concurso para
a realização de obras nas EB1 de Brito e Silvares, além de obras em curso na EB2,3 das Caldas
das Taipas e, noutro âmbito, da obra em curso do Parque de Camões. Neste período,
procedeu-se também à aquisição do edifício e terreno da Quinta do Costeado para a EscolaHotel.
Na cultura e turismo tiveram lugar inúmeras iniciativas. Continuou a preparação da
Feira Afonsina, iniciativa forte do calendário de eventos municipais que terá lugar no
corrente mês de junho, teve lugar em Guimarães um encontro nacional de vereadores da
juventude de todo o país, foram assinados os protocolos de apoio à descentralização cultural
com 66 associações de todo o concelho entre Bandas Musicais e Orquestras (5), Grupos
Folclóricos (27), Grupos de Teatro (10), Grupos Corais (7), Grupos de Música Tradicional (8)
e Escolas de Música (9) no montante global de 76.350 mil euros, teve lugar o Westway Lab
Festival com a Áustria como país convidado, decorreram ações integradas no Dia
Internacional dos Museus e Sítios, a Orquestra de Guimarães realizou mais um concerto que
resulta das residências artísticas no âmbito do programa de música erudita, tiveram lugar
os concertos “Aqui e Agora”, Guimarães participou na assembleia geral da UCCLA, união das
cidades capitais dos países lusófonos que integra e numa reunião europeia de vários
municípios para a promoção da cidadania em Bruxelas, teve lugar em Guimarães um
Encontro da Confraria do Vinho Verde, a Banda da PSP no seu aniversário promoveu um
concerto solidário no CCVF, foi assinalado o “Dia da Europa” com uma iniciativa envolvendo
crianças das EB1 e o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta assinalou o Dia Internacional dos
Arquivos.
No âmbito do desenvolvimento económico foram recebidas em Guimarães
delegações das cidades de Ribeirão Preto (Brasil) e Colónia do Sacramento (Uruguai) que
manifestaram interesse em estabelecer laços de cooperação empresarial, foi promovida
mais uma edição do Prémio “Príncipe das Beiras” que distingue uma investigação na área
da biomedicina e que resulta de um protocolo celebrado entre o nosso município e a Casa
Real, decorreram várias visitas a empresas concelhias e foi realizado a iniciativa “Open Day
Investimento” com visita às empresas Polopiqué, DFAL, Nice World e Bolama, e teve lugar o
evento “Norte Digital” em Guimarães, projeto que visa ajudar as PME do Norte do país a
beneficiarem das potencialidades da presença na Economia Digital e no Comércio
Eletrónico.
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No desporto tiveram também lugar várias iniciativas, além da atribuição de apoios a
clubes e associações desportivas do concelho. Foi elaborado um plano para o fortalecimento
da atividade física de toda a população residente, foram marcados para Guimarães os
próximos Campeonatos Nacionais Universitários, o que possibilitará a presença em
Guimarães de delegações de todo o país, a Academia de Ginástica viu o seu edifício ser
selecionado como candidato aos prémios “The Plan Award”, prémio criado e promovido
pelo The Plan para disseminar o conhecimento e melhorar a qualidade do trabalho feito por
arquitetos, designers, críticos e estudantes nas áreas de arquitetura, design e urbanismo,
realizou-se uma nova edição da estafeta de amizade “Guimarães/Braga”, Guimarães foi
escolhida para sede do campeonato do mundo em juniores na modalidade de Ténis de
Mesa, tiveram lugar as “mini olimpíadas”, competição entre diferentes comunidades
concelhias, o Rally de Portugal teve mais uma edição iniciada em Guimarães junto ao Castelo
da Fundação, a iniciativa “Berço Urban Race” prova de BTT de 3 horas de resistência
noturna, decorreu com passagem pelo interior do Castelo de Guimarães e pelas pequenas
e estreitas passagens do Centro Histórico.
Na ação social, a Câmara de Guimarães atribuiu apoios às IPSS do concelho no valor
de 1,3 M€. Entre outras ações, tiveram lugar iniciativas assinalando o mês internacional de
denúncia dos maus-tratos na infância, o Dia Mundial de consciencialização no autismo, teve
lugar mais uma iniciativa do “Café Memória”, decorreu uma campanha de sensibilização
para os problemas dos doentes oncológicos, realizou-se um seminário sobre “A vítima e os
serviços de apoio” numa parceria com o Gabinete de apoio à vítima do distrito de Braga,
decorreu a 1ª maratona do empreendedorismo social, e anunciamos a intenção de
constituir até ao final de 2018 a Incubadora de Base Social num modelo associativo
englobando as IPSS do concelho, visando encontrar soluções inovadoras para as respostas
que o crescimento do envelhecimento vem criando nas sociedades de hoje.
Na educação tiveram lugar também várias iniciativas envolvendo as escolas com o
apoio do município. Uma equipa da Secundária Francisco de Holanda participou em
Neuchatel (Suíça) em mais uma edição anual do Parlamento Jovem Europeu, competição
que engloba várias cidades europeia geminadas com Guimarães e outras com relações com
as participantes. Decorreu o concurso “Soletrar Ciência”, organizado pelo grupo de trabalho
de professores bibliotecários de Guimarães, Coordenador Interconcelhio da Rede de
Bibliotecas Escolares e Centro Ciência Viva, docentes de Ciências Naturais e Físico-Químicas
dos agrupamentos participantes, Biblioteca Raul Brandão e Instituto de Design, do qual saiu
vencedor um jovem estudante do Agrupamento de S. Torcato, Teve lugar mais uma edição
do Eco-Parlamento, em que esteve presente o antigo membro do governo e Diretor do
Ambiente da União Europeia Humberto Delgado Rosa, onde o projeto “Proteger a Água é
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proteger a Vida”, apresentado pelos alunos do Agrupamento de Escolas Abel Salazar (Ronfe)
acabou por vencer, acompanhado no pódio pelos projetos “Carbycar” (Agrupamento de
Escolas Santos Simões) e ainda “Sala de aula sustentável” (Agrupamento de Escolas
Fernando Távora), tendo participado também os Agrupamentos de Escolas Virgínia Moura,
D. Afonso Henriques, Francisco de Holanda e Abação. Por último referência para o Projeto
Cantania, produzido por L’Auditori de Barcelona e organizado pelo Município e
Conservatório de Guimarães, que apresentou o espetáculo final juntando alunos de 11
escolas do concelho.
Referimos, a terminar, a conclusão da fase de apresentação de propostas para o
Orçamento Participativo 2018 que terminou no passado dia 4 de maio.

Guimarães, 1 de junho de 2018
O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Domingos Bragança
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Refere-se o presente texto à descrição, tão sucinta quanto possível, das ações e tarefas
dominantes realizadas pelo departamento de urbanismo (divisões de planeamento e gestão
urbanística e divisão do centro histórico) no decurso do período entre 10 fevereiro ‘18 e 10
abril ’18.
Refere-se o presente texto à descrição, tão sucinta quanto possível, das ações e tarefas
dominantes realizadas pelo departamento de urbanismo (divisões de planeamento e gestão
urbanística e divisão do centro histórico) no decurso do período entre 10 abril ’18 e 31 maio
’18.
Neste período, verificou-se a consolidação e desenvolvimentos dos trabalhos em curso (para
além da regular atividade do departamento).
De uma forma genérica e para além das atividades, dir-se-á, inerentes ao quotidiano do
funcionamento da instituição municipal, identificam-se como atividades dominantes
registadas:

1. Acompanhamento (fase final) dos processos associados ao concurso de ideias para
o território de Guimarães e plano de mobilidade urbana sustentável (tendente à
aprovação da versão final a sujeitar a discussão pública);
2. Colaboração em processos RERAE associados à regularização da atividade
económica;
3. Implementação programa Hereditas e colaboração no desenvolvimento do PI
Sacromontes (com o Município de Braga)
4. Georreferenciação de operações urbanísticas no Regulamento Municipal;
5. Atendimento ao munícipe;
6. Elaboração de informações para a emissão de certidões (limites de freguesia,
farmácias e escolas de condução) e outras informações diversas;
7. Controlo prévio das operações urbanísticas inerentes ao território municipal,
assegurando a denominada “gestão urbanística” do Município (obras particulares
e operações de loteamento);
8. Realização / participação em atos de vistoria, sejam eles inerentes a operações
urbanísticas (verificação do cumprimento do projeto aprovado e cumprimento das
condições de licenciamento), sejam elas aquelas denominadas “administrativas
(verificação das condições de segurança, salubridade e de construção das

pág. 08

Relatório de atividades de 01-04-2018 a 31-05-2018
edificações …), sejam elas de promoção externa (por exemplo, inspeção de
ascensores);
9. Colaboração com outras unidades orgânicas na reflexão, debate e concertação de
soluções a nível de estudos urbanísticos e regulamentos);
10. Emissão de certidões várias (avaliação geral de imóveis, operações de destaque,
propriedade horizontal entre outros);
11. Divulgação do regulamento de projetos económicos de interesse municipal;
12. Acompanhamento de processos e investimentos passíveis de interesse e benefício
para a economia e desenvolvimento do concelho (e reconhecimento formal dos
mesmos);
13. Divulgação e consolidação da Marca Guimarães e participação / colaboração de
eventos e ações de esclarecimento e formação a nível empresarial, fundos
comunitários de interesse generalizado à atividade económica municipal.
14. Tratamento cartográfico e de informação relativa à atividade económica do
concelho.
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DIVISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
A unidade orgânica DDE tem vindo a consolidar em todo o território concelhio do Município
de Guimarães o apoio aos agentes da atividade económica no sentido de proporcionar
condições para que o investimento económico e a criação de emprego mantenham o ritmo
que caracterizou os últimos anos. Nas suas ações diretas com os empreendedores tem
procurado que o mesmo seja feito de forma sustentada, mantendo por isso uma ligação
permanente com os projectos que vão sendo apresentados.

1. Guimarães Marca:

- Contratualização com mais quatro empresas que aderiram ao Guimarães Marca:
- Vimaponto Equipamentos e Serviços de Informática, S.A.
- Texteis Penedo, S.A.;
- Pimba Importação e Exportação de Vestuário, Lda.
- Take a Walk Industria de Calçado, Lda.

- Proposta apresentada denominada Projeto “Alma dos Lugares” - Tem como objetivo
promover a Cultura Portuguesa e Vimaranense em parceria com o projeto Guimarães
Marca.

- Proposta para a Conceção e Impressão da Revista Guimarães Marca – 2ª Edição.

- Proposta para participação com o projeto Guimarães Marca, no Encontro denominado: 1º
FOOS4G-Europe em Guimarães, através de um espaço de promoção e divulgação, aliado à
Divisão de Cultura/Turismo, que também estará presente.

2. LABPAC – Incubadora de Base Criativa

- Realização quinzenal de pequenos-almoços/lanches criativos LABPAC;

- Elaboração do Plano de Marketing para a empresa “ASP-Jóias de Autor”, localizada no
LabPac.

- Elaboração do Plano de Marketing para a empresa MTB in Portugal – Empresa atualmente
incubada no LabPac.
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- Realização de reuniões periódicas com as empresas incubadas, com o objetivo de perceber
quais as áreas onde sentem maior dificuldade, assim como, manter uma relação próxima
com as mesmas.
- No âmbito dos apoios como entidade gestora, foi realizado o Plano de Marketing para a
empresa “Rasgos de Arte”, presente na Loja 12.

3. Set.Up Guimarães

- Participação na 9ª Edição “StartPoint@UM”, organizado pela Associação Académica da
Universidade do Minho, cuja coordenação está a cargo dos gabinetes técnicos: LiftoffGabinete do empreendedor E GIP-Gabinete de Inserção Profissional da AAUM.

- Organização, participação e divulgação de eventos, ações de formação que visam a
promoção do desenvolvimento económico no concelho, nomeadamente:

4. - Organização e realização do "Open Day Investimento" com o objetivo de comunicar
os investimentos efetuados pelas empresas do concelho na área da indústria,
comércio, têxtil, ciência e tecnologia.

- 1ª Reunião de trabalho do projeto INNOVG, um projeto de inovação desenhado para as
empresas do Município de Guimarães. O Município de Guimarães e a Universidade do
Minho uniram-se para criar um novo conceito de projetos de inovação de cariz regional, em
conjunto com o Governo, que visam a transferência de mais conhecimento crítico produzido
na Universidade do Minho para as empresas sediadas em Guimarães.

5. - Outras Ações:

- Inauguração do novo serviço municipal denominado “Espaço Empresa”, instalado na
Plataforma das Artes de da Criatividade, uma parceria entre o Município de Guimarães,
AMA, IAPMEI e AICEP.

- Participação na palestra sobre o “Programa SAW”, organizada pelo Colégio do Ave, que
contou com a presença do economista João Duque.

- Em parceria com o ACEPI (Associação Economia Digital) organização de seminário para
apresentação do projeto “Norte Digital – Qualificar as PME’S para o Digital”.
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- Organização conjunta com a “Incurso Capital Humano” e AJEG - Associação de Jovens
Empresários de Guimarães da Ação de Esclarecimento sobre a Alteração Legislativa sobre o
Regulamento da Proteção de Dados (RGPD).

- Organização e realização do “1º Short Meeting Guimarães Marca” no âmbito da temática
“Inclusão Social”.

- Organização do 1º aniversário de LabPac, inserido no programa “Green Week”.

- Participação na feira “Smart Cities Summit”, um conceito associado à eficiência, à
mobilidade, às plataformas digitais ou à sustentabilidade, assim como, à criação
de oportunidades ligadas à investigação e à educação que proporcionam a criação de
negócios nos mais diversos sectores.

- Ação “Floresta Guimarães Marca”.

- Ação de voluntariado “Reefood” com as empresas incubadas na Plataforma das Artes e da
Criatividade.

- Organização Conjunta com a AICEP-Portugal Global (Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal) e o Banco Santander para a 3ª Edição “Guimarães Home
Fashion Week” - pretende-se potenciar ao máximo a oportunidade de um grupo de 52
empresas nacionais, produtoras/exportadoras na área dos têxteis lar.

- Atualização da base de dados da DDE referentes a empresas concelhias (menu de dados:
data de constituição, NIF, endereço fiscal, CAE principal e secundárias, data de constituição,
Volume de Negócios, VAB, Nº de trabalhadores, entre outros).

6. Durante o mesmo período deu-se continuidade às visitas a empresas do concelho,
com a finalidade de caracterizar a indústria local, os seus objetivos e expetativas, e
perfil dos trabalhadores/produtos.

Com o Sr. Vereador Dr. Ricardo Costa foram efetuadas visitas às seguintes empresas:
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- ACL Impex, Lda.
- SMK Denim & CO
- Maria do Céu Oliveira Sousa.
- Cunha & Rodrigues, Lda.
- Somelos Tecidos, S.A.
- Quinta das Carpas
- Analar – Carlos Manuel Salgado da Costa, Lda.
- Crishome Tex, Unipessoal, Lda.

7. No âmbito dos Projetos Económicos de Interesse Municipal – PEIM´S

a. Foram analisados e informados os seguintes processos:
POSTOS DE
NIPG

EMPRESA

TRABALHO A CRIAR INVESTIMENTO

23025/18

Rosacel Texteis Unipessoal, Lda.

5 Postos de trabalho

Sousapratos, Lda

5 Postos de
trabalho

27349/18
TOTAL

10
Postos
trabalho

2.551.000,00€
351.000,00€

de 2.902.000,00€

b. Renegociações dos Contratos PEIM:
c. Fortunato O Frederico & Cª Lda.
d. Bolama Supermercados, Lda.

e. Emissão de parecer técnico/componente económica dos seguintes pedidos
de Interesse Público ou RERAE
- Empresa Industrial Sampedro
- Pinto Brasil, Fábrica de Máquinas Industriais S.A.;
- Cuprum Comércio de Materiais não Ferrozos, Lda.

f.

Foram analisados na vertente económico-financeira, encontrando-se ainda
em trânsito, os processos:
- Augusto Vaz Rodrigues;
- Cesar Augusto;
- Domingos Vieira;
- José Araújo;
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- Nital;
- Porfírio Gonçalves;
- Ribeiral;
- ZMG.

Ainda:

- Articulação com a D.U. dos processos de licenciamento submetidos no âmbito dos
processos PEIM;

- Emissão de certidões no âmbito do REAP – atividade pecuária;

- Proposta e análise de pedidos com vista á emissão de interesse económico;

- Contacto com as empresas que estão a investir no concelho com a finalidade de as informar
dos nossos regulamentos, PEIM, sempre focados num dos objetivos principais (Criação de
emprego).

8. No âmbito do AVEPARK

- Efetuou-se a gestão da atividade corrente integrada do AvePark;

- Promoveram-se reuniões presenciais:
a) Com empresas já instaladas no AvePark;
b) Com empresas interessadas em instalar-se na incubadora municipal (TecPARK);

- Continuou-se o processo de reorganização da sinalética, logística e imagem interior da
Incubadora Municipal TecPARK e de parte do edifício central;

- Foi publicado em Diário da república o regulamento para “admissão e utilização da
TecPARK – Incubadora Municipal de Base Tecnológica instalada no AvePark – Parque de
Ciência e Tecnologia de Guimarães”;

- Promoveram-se reuniões presenciais com várias empresas do AvePark;
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- Foram efetuadas notificações referentes a incumprimentos contratuais com pré-aviso de
resolução contratual.

9. No âmbito do Espaço Empresa

- Criaram-se duas sociedades pelo processo “empresa online”;

- Efetuaram-se 21 atendimentos telefónicos sobre questões diversas;

- Efetuaram-se 33 atendimentos presenciais, com especial ênfase nas área do apoio ao
investimento (sistemas ligados ao IEFP, como o investe +), processos de criação de empresas
e planificação de Estudos de Viabilidade Económica.

Paralelamente a estas atividades, a Divisão tem continuado a desempenhar um papel
fundamental no apoio aos empresários e jovens empreendedores, desde aconselhamento,
quer no encaminhamento para as instituição que podem em colaboração com o Município
ter um papel ativo, quer ainda, no encontro de melhores soluções urbanísticas e de
enquadramento no PDM em vigor e demais legislação na resolução célere do processo de
licenciamento de novas unidades, ampliações e mesmo legalizações.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE EMPREITADAS:
1
1.1. em fase de procedimento concursal:
Requalificação do complexo escolar da EB1 de Teixugueiras – Silvares
Reparação de muro em alvenaria de pedra no Centro Cultural Vila Flor – Urgeses
Rede de incêndio armada da central de camionagem
Reparação da cobertura da entrada da EB!/JI de Airão Stª Maria
Reparação nas bancadas da pista de atletismo Gémeos Castro
Requalificação do edifício Jordão e garagem avenida para a escola de música e artes
performativas e visuais
Requalificação da rua de S. Miguel e correção pontual da rede de águas pluviais na rua das
Eiras - Creixomil
Reabilitação energética de edifícios de habitação social
Reperfilamento da EM582
Pavimentação da Av. Rio de Janeiro e Rua Dr. José Augusto da Silva
1.2. em fase de execução:
Percurso pedonal do Adarve – Oliveira do Castelo
Estabilização de talude envolvente da entrada norte da Universidade do Minho – Azurém
Infraestruturas da rede de iluminação pública do Parque de Lazer da Corredoura – S. Torcato
Reparações em carpintarias do Tribunal da Relação e reparações das infiltrações do Posto
de Turismo - União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião
Obras de reparações nos cemitérios de Monchique – Costa e Atouguia-Creixomil
Reparações no sistema de climatização da Câmara Municipal de Guimarães
Parque de estacionamento de Camões
Concessão da conceção, construção e exploração do Crematório
Requalificação e beneficiação de arruamentos da rede viária municipal- 2017
Construção da Escola EB2,3 das Taipas – Caldelas
Reperfilamento da rua de Francos e novo acesso à Universidade do Minho
Ecovia de Guimarães – 1ª fase
Conservação corrente do pavimento das vias do concelho de Guimarães – 2018
Residência para Investigadores – Oliveira do Castelo
Conservação corrente das estradas do concelho de Guimarães
Ampliação da EB1 da Charneca, em Caldelas, destinada a Biblioteca
Ciclovia – Fase 1 – Obras inerentes à alteração de propriedade
Construção do Skatepark - Costa
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1.3. a conclusão:
Rede de incêndio no perímetro interior da escola EB2,3 João de Meira – Costa
Reconstrução dos muros de alvenaria de granito da rua Alberto Pimenta Machado em
Azurém e rua do Montinho em Pinheiro
Prolongamento da requalificação da rua da Maina até ao recinto desportivo - Urgeses
Conservação corrente do pavimento das vias do concelho de Guimarães – 2017
Iluminação LED na rede de IP

2.

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS:

2.1. em fase de procedimento concursal:
Travessia pedonal sobre rio Selho na rua cidade de Guimarães em Aldão
Acompanhamento arqueológico no adarve da muralha
Encerramento do espaço aberto no mercado municipal
Arranjo urbanístico da Rua D João I
Reperfilamento da AVª D João IV
Requalificação da Ponte do Soeiro
Levantamento terreno parque S Faustino
Revisão projeto da UNU
Plano de conservação e monitorização da muralha
Obra de arte na rua 24 de Junho em Aldão
Arranjo urbanístico do tardoz do CC Villa
Especialidades para projeto de execução da Rua D João I - ADJUDICADO
Levantamento topográfico da envolvente da igreja de Silvares
Levantamento topográfico dos fornos de Cruz de Pedra
Levantamento topográfico do centro Cívico de S. S. Cristóvão
Levantamento entroncamento São Torcato/São Lourenço de Selho
2ª Fase do Canil/Gatil
Sondagens Geotécnicas no perímetro da Casa do Costeado - ADJUDICADO
Diagnóstico e projeto de intervenção na Ponte do Soeiro
Levantamento topográfico do Caminho Real Serzedelo - ADJUDICADO
Especialidades para Campo de Jogos de Pinheiro
Projeto do novo acesso às Oficinas Municipais
Levantamento topográfico da Av. D.João IV
Projeto de reabilitação de Pontilhão sobre o Rio Ave – (Ponte)
Levantamento topográfico de centro Cívico de Candoso de S. Martinho
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Reabilitação da EB 2/3 de S Torcato

2.2. em fase execução:
Estudo de sombreamento da escola do Monte Largo
Projeto da casa mortuária de Pinheiro
Parque de Candoso de S. Martinho (viaduto de autoestrada)
Envolvente da escola de Donim
Ampliação de cemitério de Urgezes
Ampliação de Cemitério de Briteiros de S. Salvador
Requalificação do espaço público associado ao parque industrial de Penselo/Selho S
Lourenço
Reperfilamento da rua nossa senhora da Guia em Atães
Ampliação escola Vermis, Moreira Cónegos
Obra de arte para sobrelevação do trajeto da Ciclovia
Via de acesso ao AvePark
Parque de lazer e desportivo de S Faustino
Requalificação do tardoz do cc Villa
Requalificação da rua nossa Senhora da Conceição
Entroncamento S. Torcato/S. Lourenço Selho
Ampliação do cemitério de Mascotelos
Rua Outeirinho em Balazar
Rua do emigrante em sande s clemente
Rua da Vitória em Mesão Frio
Acesso à estação de Mide
Projeto especialidades da Rua 24 de Junho em Aldão
Instalação da AMA na antiga fábrica Freitas & Fernandes
Elaboração do cadastro de rede de drenagem de águas pluviais (cidade)
Estudo de adaptação do projeto da variante de Silvares à realidade física de hoje
Projeto de especialidades do ringue de longos
Alargamento da rua S Vicente – Mascotelos
Parque industrial da gandra
Envolvente da igreja de Azurém
Ampliação do cemitério (novo) Azurém
Ligação da EN 310 ao centro de Brito

2.3. a conclusão
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Requalificação do Ringue da Murteira, Longos
Requalificação da área central da Vila das Taipas
Projeto da ECOVIA de Guimarães 2 fase
Refuncionalização da antiga escola da VACA NEGRA, Urgezes
Escola de casais Brito
Reperfilamento da Rua Padre Silva Gonçalves e rua Sta Marta
Levantamento topográfico e geométrico da casa do Costeado
Ampliação e beneficiação energética da escola de Fafião
Drenagem de águas pluviais na Rua do Montenegro – Pevidem
Cobertura na escola eb1 de S Faustino
Contenção de terras na freguesia de Abação e Gémeos
Sondagens Geotécnicas para projeto de acesso vertical ao apeadeiro de Lordelo
Levantamento para estudo da ampliação do edifício escolar de Mascotelos
Levantamento topográfico da via de acesso do Reboto ao Mouril
Levantamento topográfico para ampliação do cemitério de Atães

3. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Conservação e manutenção de 50 kms de pavimento da rede viária municipal;
Pavimentação de 620 m2 de arruamentos;
Limpeza de 14,5 kms de bermas, valetas e órgãos de drenagem das vias municipais;
Conservação e manutenção de edifícios escolares.

pág. 19

Relatório de atividades de 01-04-2018 a 31-05-2018
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
DIVISÃO DE CULTURA
PROGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO

1 – DIVISÃO DE CULTURA + DIVISÃO DE JUVENTUDE
1.1 PROGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO
Abril
20 – Orquestra Guimarães – Igreja S. Francisco
24 a 30 – “Abril com Cantigas do Maio”
Excentricidade
07 – Caldelas
14 – Ronfe e Ponte
20 – Selho S. Jorge
21 – Barco e Brito
27 – S. Torcato
28 - União Freguesias Briteiros Santa Leocádia e Moreira de Cónegos

Maio
01 - “Abril com Cantigas do Maio”
04 a 06 – Parlamento Jovem Europeu – 2ª fase- Neuchâtel, Suíça
18 – Orquestra Guimarães, no âmbito do Dia Internacional dos Museus – Paço dos
Duques de Bragança
31 – I Festival Canto Lírico
Excentricidade
05 – Caldelas
11 – Ronfe
12 - Ponte
18 – Selho S. Jorge
19 – Barco e Brito
25 – S. Torcato
26 - União Freguesias Briteiros Santa Leocádia e Moreira de Cónegos

1.2 OUTRAS AÇÕES
Conceção gráfica para atividades de todo o município;
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Apoio

técnico

e

logístico

a

entidades

do

Concelho

e

nacionais

(eventos/congressos/seminários/outros);
Apoio técnico e logístico a manifestações culturais e artísticas desenvolvidas por
diversas instituições do concelho;
Elaboração da agenda cultural e difusão;
Gestão de protocolos;
Gestão dos apoios à edição e bolsas de investigação;
Gestão da atribuição de subsídios às atividades das entidades que prossigam fins
culturais, artísticos, recreativos ou humanitários do Município de Guimarães;
Reunião com Associações inclusas no Registo Municipal de Entidades Culturais, Artística,
Recreativas e Humanitárias, para construção calendário eventos 2018;
Gestão de utilização do auditório UM;
Gestão do Conselho Municipal da Juventude;
Gestão das Salas de ensaio Teatro Jordão.

2 – DIVISÃO DE TURISMO
2.1 FEIRAS DE TURISMO

B-Travel – Barcelona
20 a 22 de abril 2018

A B-Travel apresentou-se como uma relevante Feira direcionada para um público-alvo
com elevada propensão para realizar viagens turísticas e com elevado poder de compra.
Decorrente dos elevados fluxos que promoveu na edição de 2017: 30 182 Visitantes;
189 expositores de mais de 40 países e 802 profissionais acreditados) e afirmando-se,
indiscutivelmente, como uma referência na promoção turística a nível ibérico, europeu
e mundial e um dos eventos mais marcantes da promoção turística em Espanha, a Feira
apresentou um formato renovado, mais orientado para as experiências turísticas do
visitante que deseja personalizar as suas viagens em função das motivações, valorizando
ofertas diferenciadoras, autênticas e exclusivas. Destaque para a presença de todos os
subdestinos turísticos espanhóis e uma boa parte dos grandes destinos turísticos
mundiais, dos cinco continentes. (promoção integrada com a TPNP)
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FIT – Guarda
28 de abril a 1 de maio 2018

A Feira Ibérica de Turismo da Guarda tem vindo a afirmar-se no Mercado Ibéric,
direcionando-se no sentido de promover o progresso, o intercâmbio transfronteiriço e
estimular o relacionamento comercial e o desenvolvimento económico. Apresentou-se,
neste sentido, como uma plataforma de divulgação, promoção, captação e
desenvolvimento de fluxos turísticos e dos recursos endógenos da vasta e riquíssima
região transfronteiriça. (promoção integrada com a TPNP)

Feira Expovacaciones – Bilbau
4 a 6 de maio 2018

A Expovacaciones afirma-se, indiscutivelmente, como uma referência na promoção
turística a nível ibérico direcionada para um público-alvo que pretende planear as suas
férias de Verão, constituindo um emissor turístico externo de proximidade muito
importante, estratégico para o nosso destino turístico. Decorrente dos elevados fluxos
que esta Feira promove (85.000 visitantes na edição de 2017), a mesma assume-se
como uma plataforma promocional privilegiada para o Porto e Norte de Portugal junto
das comunidades autónomas do País Basco e Cantábria, além de obter uma ampla
difusão na comunicação social e nas redes sociais dessas comunidades. (promoção
integrada com a TPNP)

2.2 ATIVIDADES PROMOCIONAIS

Campanha Promocional TOPAS - Madrid e Saragoça
10 a 15 de maio 2018

No âmbito do projeto TOPAS - Tourism Public Auto Service, Guimarães integrou uma
Campanha Promocional em Madrid e Saragoça entre os dias 10 e 15 maio 2018. Através
do conjunto de roadshows, consolidou-se a notoriedade da marca Porto e Norte de
Portugal no Mercado Ibérico; consubstanciou-se a comunicação da região e dos seus
produtos, no sentido de alavancar uma promoção conjunta sustentável. (promoção
integrada com a TPNP)
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Marcas de Confiança, Lisboa
17 de maio 2018

No âmbito do estudo das “Marcas de Confiança”, promovido pelas Seleções do Reader’s
Digest, a TPNP surgiu como a marca que os portugueses mais confiam no universo das
Entidades Regionais de Turismo em Portugal. A TPNP recebeu o Selo da Marca de
Confiança 2018 na área do Turismo. A entrega do prémio decorreu no dia 17 de Maio,
em Cascais. Pela primeira vez, a TPNP ultrapassou o Algarve e distinguiu-se como a
favorita neste sector que cresce de ano para ano e tem um grande impacto económico
no nosso país. A distinção traduz-se nas 7.4 milhões de dormidas em 2017, um objetivo
que seria concretizado apenas em 2020. Guimarães juntou-se a este evento, com a
oferta de merchandising e vouchers promocionais aos potenciais visitantes da região.

2.3 ACOLHIMENTO
abril e maio 2018

Visitas guiadas
Visita à cidade para os atletas do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, 13 de abril
Visita guiada a jornalistas estrangeiros - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos
Verdes, 17 de abril
Visita guiada ao Intendente de Colónia do Sacramento, 18 de abril
Visita Professores do Projeto Erasmus ao Agrupamento de Escolas Virgínia Moura, 2 de
maio
Visita Programa Erasmus Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 9 de maio
Visita guiada a jornalistas estrangeiros - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos
Verdes, 17 de maio
Visita guiada à Escola de Musica Municipal de Valga (Galiza), 21 de Maio
Visita a Guimarães para participantes no Congresso da Universidade do Minho, 17 de
maio
Visita guiada à Universidade Sénior de Montemor-o-Novo, 23 Maio

Visita Cultural da NATO a Guimarães, 24 de maio
No âmbito de uma conferência que decorreu no Porto na semana de 21 a 25 de Maio
de 2018, Guimarães acolheu no dia 24 de maio um grupo de 90 pessoas da organização
da NATO, a qual definiu incluir no programa uma visita a Guimarães, a fim de
proporcionar aos participantes nacionais e internacionais a oportunidade de melhor
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conhecer a história da cidade e a história nacional. No que concerne ao acolhimento do
grupo, a organização da visita ficou a cargo da Divisão de Turismo.

Apoio a diversas Entidades através da oferta de material promocional de Guimarães.
2.4 ALOJAMENTO
abril e maio 2018
Vistorias a alojamentos

Registo e vistoria de 5 novos Alojamentos Locais (AL)

2.5 ESTÁGIO CURRICULARES
abril e maio 2018

Acolhimento de alunos para estágio curricular, da Escola Profissional Cisave e Curso
Superior de Turismo da Universidade Católica Portuguesa

2.6 DIVERSOS
abril e maio 2018

Acompanhamento técnico do Projeto Urbanismo e Turismo (realização de inquéritos em
Guimarães, em colaboração com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo)
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GABINETE DO DESPORTO
Dando sequência ao trabalho desenvolvido, o Gabinete do Desporto realizou as atividades:
•

liga mini de futebol

•

Rally de Portugal

•

Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica

•

Mini Olimpíadas

•

Berço Urban Race de BTT

•

Estafeta da Amizade Guimarães - Braga

•

Preparação da Meia Maratona

•

Gala do Desporto, Jogos da Comunidade
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DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MUNICIPAL
Apresentam-se em seguida os dados relativos à atividade da Polícia Municipal durante o período de
abril e maio de 2018, nomeadamente, da fiscalização de trânsito, fiscalização de estabelecimentos,
denúncias recebidas no atendimento ao público, o valor recebido no atendimento ao público dos
autos pagos voluntariamente, bem como as ações pedagógicas realizadas junto das escolas.

1- Infrações ao Código da Estrada
Infrações ao Código da Estrada

Abril

Maio

N.º autos

945

888

2 – Fiscalização de Estabelecimentos

Fiscalização de
Estabelecimentos

Fiscalizações
Abril

Fiscalizações
Maio

Ruído

5

3

4

5

Horário de
funcionamento

3- Atendimento ao Público- Denúncias recebidas

Denúncia

Total

Obras

6

Estacionamento indevido

33

Ruído

8

Obstrução da via pública

11

Viaturas abandonadas

23

Lixo na via pública

4

Buracos na via pública

9

Animais (abandonados, feridos, etc.)

45

Tampas na via pública

6

Danos em viaturas

2

Vespas velutinas

10

Programa 65+

7

Total de denúncias

127
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4- Ação pedagógica em estabelecimentos de ensino:
Esta ação consiste na presença diária de Agentes, junto dos estabelecimentos de ensino,
para orientação de trânsito no horário de entrada dos alunos no período da manhã. Esta
ação está a ser feita nos estabelecimentos de ensino:
•

EB 2/3 João Meira

•

EB1 Oliveira Castelo

5- Autos pagos (voluntariamente):
Abril

Maio

170

183

3.650,52€

3.871,03€

N.º autos pagos
(voluntariamente)

Valor recebido
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

1. PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO
Instaurados – 25
Com embargo - 5
Arquivados - 47
Em curso – 9823
2. REGISTOS DE ENTRADA DE EXPEDIENTE/OFÍCIOS
EEXEXPEDIENTE/OFÍCIOS
Queixas – 104
Diversos – 558
Ofícios expedidos - 360
3. DESPACHOS ELABORADOS
Embargo – 8
Demolição/alteração – 6
Reposição - 2
Remoção - 1
Cessação de utilização – 0
Cessação de utilização Estab. Rest. e Bebidas - 0
Audiências prévias – 16
4. DESOBEDIÊNCIAS ETECTADAS
Desobediências a embargos – 2
Desobediências a decisões – 1
Desobediências a selagens - 0
5. PARTICIPAÇÕES AO MINISTÉRIO
PÚBLICO

Desobediências a embargos - 2
Desobediências a decisões – 0
Quebra de selos – 0
6.ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO/BEBIDAS
COMÉRCIO/SERVIÇOS

Processos instaurados – 0

pág. 28

Relatório de atividades de 01-04-2018 a 31-05-2018
7. MERAS COMUNICAÇÕES PRÉVIAS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SERVIÇOS E INDUSTRIAS
Meras comunicações prévias de instalação/
modificação/encerramento - 35
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CONTRAORDENAÇÕES

PROCESSOS ABERTOS
PROCESSOS DECIDIDOS
PROCESSOS PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

66
107
29

RECURSOS

4

PROCESSOS ENVIADOS A TRIBUNAL PARA EXECUÇÃO

2

PROCESSOS FINDOS
TOTAL DE PROCESSOS PENDENTES
RECEITA ENVIADA DO TRIBUNAL

42
2.758
8.019,00 €

RECEITA PAGA NA CÂMARA

15.230,58 €

SOMA

23.249,58 €

VISTORIAS
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DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DESIGNAÇÃO

Orçamento

DESPESAS CORRENTES
Pessoal
Aquisição de bens e serviços correntes
Bens
Serviços
Encargos correntes da dívida
Transferências correntes:
Freguesias
Outras
Subsídios
Outras despesas correntes
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
Aquisição de bens de investimento
Terrenos
Habitação
Outros edifícios
Construções diversas
Equipamento de transporte
Maquinaria e equipamento
Outras
Transferências capital

Pago até
31.5.2018

%
Execução

27.646.434,00

9.310.638,49

33,7

6.756.334,00
23.034.246,00
301.254,00

1.569.519,09
5.836.279,17
117.296,84

23,2
25,3
38,9

1.552.615,00
3.176.587,00
5.553.549,00
1.619.848,00
69.640.867,00

542.804,17
980.461,80
1.834.852,77
529.313,33
20.721.165,66

35,0
30,9
33,0
32,7
29,8

1.718.163,00
1.699.000,00
16.906.148,00
17.313.804,00
708.722,00
4.058.761,00
1.429.326,00

3.021,17
0,00
4.404.616,35
6.591.528,66
334.766,54
531.370,04
159.566,14

0,2
0,0
26,1
38,1
47,2
13,1
11,2

5.498.852,00

891.261,73

16,2

Freguesias
S.m.a.s.
Outras
Activos financeiros
Passivos financeiros
Amortização empréstimos
Outras despesas de capital
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

4.114.955,00
408.781,00

727.658,61
0,00

17,7
0,0

5.315.000,00
2.000,00
59.173.512,00

2.433.344,02
0,00
16.077.133,26

45,8
0,0
27,2

TOTAL GERAL

128.814.379,00

36.798.298,92

28,6

DESIGNAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
Impostos directos
Imposto Municipal Sobre Imóveis
Imposto Único de Circulação
Impostos abolidos
Imposto Municipal S/ Transmissões O. I.
Derrama
Impostos indirectos
Taxas multas outras penalidades
Rendimentos propriedade
Transferências correntes
Orçamento do Estado
- Fundo de Equilíbrio Financeiro
- Fundo Social Municipal
- Participação Fixa no IRS
Outras
Venda bens
Venda serviços
Rendas

Orçamento

Recebido até
31.5.2018

%
Execução

19.311.655,00
3.495.136,00
3.972,00
5.366.220,00
4.043.423,00
1.707.243,00
2.175.457,00
7.086.717,00

8.542.909,13
1.292.780,55
0,00
3.208.516,05
136.974,04
923.226,43
911.166,36
822.957,63

44,2
37,0
0,0
59,8
3,4
54,1
41,9
11,6

15.992.658,00
3.421.105,00
4.749.236,00
9.536.434,00
41.505,00
4.585.529,00
55.188,00

6.663.605,00
1.425.460,00
1.978.845,00
3.451.415,00
8.962,26
1.789.344,87
31.584,13

41,7
41,7
41,7
36,2
21,6
39,0
57,2
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Outras receitas correntes
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
Venda bens investimento
Transferências de capital
Orçamento do Estado
- Fundo de Equilíbrio Financeiro
Outras
Activos financeiros:
Reembolso de empréstimos
Ações e outras participações
Passivos financeiros:
Emp. médio longo prazo
Outras receitas capital
Reposições não abatidas pagamentos
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
Saldo da gerência anterior
TOTAL GERAL

DESIGNAÇÃO

38.627,00
81.610.105,00

30.641,22
31.218.387,67

79,3
38,3

10.454,00

176.728,91

1690,5

1.776.962,00
25.565.197,00

740.400,00
1.714.305,99

41,7
6,7

10.000,00

5.777,54

57,8

405.859,00
41.000,00
27.809.472,00
19.394.802,00

0,00
307,50
2.637.519,94
19.394.802,00

0,0
0,8
9,5
100,0

128.814.379,00

53.250.709,61

41,3

Orçamento

DESPESAS CORRENTES
Pessoal
Aquisição de bens e serviços correntes
Bens
Serviços
Encargos correntes da dívida
Transferências correntes:
Freguesias
Outras
Subsídios
Outras despesas correntes
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CAPITAL
Aquisição de bens de investimento
Terrenos
Habitação
Outros edifícios
Construções diversas
Equipamento de transporte
Maquinaria e equipamento
Outras
Transferências capital

Compromisso
até 31.5.2018

%
Execução

27.646.434,00

24.360.104,75

88,1

6.756.334,00
23.034.246,00
301.254,00

4.276.158,00
15.820.650,71
249.131,44

63,3
68,7
82,7

1.552.615,00
3.176.587,00
5.553.549,00
1.619.848,00
69.640.867,00

1.160.172,78
2.305.713,80
5.207.637,91
1.174.287,33
54.553.856,72

74,7
72,6
93,8
72,5
78,3

1.718.163,00
1.699.000,00
16.906.148,00
17.313.804,00
708.722,00
4.058.761,00
1.429.326,00

8.896,74
0,00
9.129.219,80
14.156.376,79
335.012,54
851.071,36
580.522,62

0,5
0,0
54,0
81,8
47,3
21,0
40,6

5.498.852,00

3.329.466,88

60,5

Freguesias
S.m.a.s.
Outras
Activos financeiros
Passivos financeiros
Amortização empréstimos
Outras despesas de capital
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

4.114.955,00
408.781,00

2.992.306,65
393.782,85

72,7
96,3

5.315.000,00
2.000,00
59.173.512,00

5.313.955,54
0,00
37.090.611,77

100,0
0,0
62,7

TOTAL GERAL

128.814.379,00

91.644.468,49

71,1
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PREVISÃO/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2018

RECEITA

Orçamento

%

Execução *

Corrente

81.610.105,00

63,4 31.218.387,67

Capital

27.809.472,00

21,6

Saldo da gerência anterior

19.394.802,00

%

Taxa
Execução

58,6

38,3

2.637.519,94

5,0

9,5

15,1 19.394.802,00

36,4

36,4

TOTAL 128.814.379,00 100,0 53.250.709,61 100,0

41,3

*até 31 de maio
Taxa de Execução Orçamental =

DESPESA

41,3

Orçamento

%

Execução *

%

Taxa
Execução

Corrente

69.640.867,00

54,1

54.553.856,72

59,5

78,3

Capital

59.173.512,00

45,9

37.090.611,77

40,5

62,7

TOTAL 128.814.379,00

100,0

91.644.468,49

100,0

71,1

*até 31 de maio
Taxa de Execução Orçamental =

71,1
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DIVISÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL

RECEITAS

Designação

abril

Rendas de terrenos

2 033,44 €

6 424,38 €

2 761,37 €

14 516,96 €

17 278,33 €

17 450,00 €

13 847,72 €

31 297,72 €

50,00 €

635,88 €

685,88 €

24 652,31 €

31 034,00 €

55 686,31 €

Outras receitas

TOTAL

sub-total

4 390,94 €

Rendas de edifícios
Vendas de terrenos

maio

OUTROS REGISTOS

Designação
Informações prestadas
Ofícios enviados

TOTAL

abril

maio

sub-total

40

76

116

46

74

120

86

150

236
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INVENTÁRIO E CADASTRO DOS BENS DO MUNICÍPIO

Designação

Descrição
N.º Registos

Bens móveis

Valor patrimonial

Imóveis do
domínio público
Imóveis do
domínio privado
Imobilizado
Incorpóreo

N.º Registos
Valor patrimonial
N.º Registos
Valor patrimonial
N.º Registos
Valor patrimonial

abril

maio

TOTAL

1599

577

2176

215.077,38 €

89.919,51 €

304.996,89 €

0

0

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1

10

11

2.500,00 €

426.513,31 €

429.013,31 €

6

2

8

26.641,95 €

103.440,00 €

130.081,95 €

244.219,33 €

619.872,82 €
864.092,15

TOTAL

AVALIAÇÃO PRÉDIOS URBANOS NOS TERMOS DO CIMI
A presente avaliação refere-se apenas aos imóveis cujos elementos constantes nas finanças
não correspondem aos existentes locais, e como tal, em prol da igualdade e imparcialidade
com os contribuintes, é solicitada às Finanças a análise dos processos, com vista à justa
tributação dos prédios
Nº de prédios analisados mas não
sujeitos a nova avaliação

Nº de prédios analisados e
submetidos a nova avaliação

Valor da receita

69

6

2 482,39 €
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DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DE FINANCIAMENTOS
Com o novo período de programação começou, o PORTUGAL 2020. Nesta primeira fase,
foram elaborados os planos estratégicos:
•

Plano estratégico de desenvolvimento intermunicipal (no âmbito da CIM do Ave) –

PEDI Ave;
•

Plano estratégico de desenvolvimento urbano – PEDU.

Para além dos planos estratégicos, foram submetidas candidaturas a este novo período de
programação financeira, conforme o quadro seguinte:

Quadro n.º 1 – Resumo Financiamentos PORTUGAL 2020
DESIGNAÇÃO

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial do
AvePark e Zona Industrial da Gandra

FONTE DE
FINANCIAMENTO
FEDER

85%

Vaudeville Rendez-Vous - Festival Internacional de
Artes Performativas 2016-2017

69,99%

Requalificação e Modernização da EB2/3 das Taipas

85%

Guimarães OpenCity - Implementação e Modernização
da Plataforma Digital para a Governação Eletrónica da
Câmara Municipal

INVESTIMENTO
CANDIDATADO
ELEGÍVEL

INVESTIMEN
TO
ELEGÍVEL
APROVADO

OBS.

Não
aprovada

19.452.325,82 €

374.742,23 € 374.742,23 €

Em
execução
Em parceria

2.500.000,0
0€

Aprovada

85%

733.235,03 € 733.235,03 €

Aprovada

Projeto de reperfilamento da Rua Manuel Tomás

85%

210.003,26 € 191.584,52 €

Aprovada

PEPAL

92%

124.096,44 € 124.096,44 €

Em
execução

Reabilitação do Edifício da Antiga Fábrica Freitas e
Fernandes, para a instalação da UNU

85%

497.051,16 € 497.051,16 €

Aprovada

Guimarães Wi-fi _ Cidade Aberta e Conectada com o
cidadão

90%

50.282,56 €

50.282,56 €

Aprovada

50%; 25%

94.661,00 €

86.000,00 €

Aprovada

2.722.025,68 €

2.313.721,8
3€

Aprovada

160.987,11 € 160.987,11 €

Aprovada

Veículos Elétricos para o Município de Guimarães

Rede de Percursos Clicáveis - Ciclovia de Guimarães

85%

Beneficiação e eficiência energética da habitação social
sita na travessa e do bairro económico de Urgezes

85%

5.882.352,94 €
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Reabilitação e Refuncionalização do Edifício Jordão e
Garagem Avenida para Escola de Música, Artes
Performativas e Visuais

85%

4.705.882,36 €

4.000.000,0
0€

Aprovada

15 Anos de Guimarães Património Mundial: valorização,
conservação e promoção

85%

2.487.144,44 € 152.526,58 €

Aprovada

PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO
INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS - Construir e
Reconstruir Mundos (o Enriquecimento Curricular)

85%

35.737,36 €

Aguarda
Aprovação

PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO
INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS - Equipa
Multidisciplinar

85%

64.470,80 €

Aguarda
Aprovação

Plano Municipal de Guimarães para a Integração de
Migrantes

75%

174.938,50€

131.203,88€

37.769.936,69 €

11.315.431,3
4€

TOTAL

Aprovada

Neste período a que corresponde o presente relatório, foram aprovadas quatro
candidaturas, enquanto as restantes estão a aguardar a aprovação por parte da Comissão
Diretiva.

No que respeita à contratação pública, esta divisão promoveu 13 procedimentos de bens e
serviços por ajustes diretos, 7 por consulta prévia e 3 por concurso público. Destes
procedimentos foram, adjudicados €40.370,00€ entre abril e maio de 2018.
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DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL
1.

APOIOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

1.1.

Apoio a Pessoas Singulares

Os apoios sociais a pessoas singulares assentam em rubricas de financiamento previstas no
orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, e a sua atribuição orienta-se pelos
seguintes regulamentos: Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em
Situação de Vulnerabilidade; Deliberação de Câmara de 18 de Maio de 1995 – Aprovação
do Cartão Municipal do Idoso; Regulamento do Cartão Municipal de Pessoa com
Deficiência (Regulamento do Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência aprovado por
deliberação de Câmara em 14 de abril de 2011, sancionada pela Assembleia Municipal em
29 de abril de 2011; Contrato de Concessão de Exploração do Serviço Público de
Transportes Coletivos Urbanos de Guimarães, celebrado em 20 de Maio de 2010 (Artigo 5º
-Títulos de transporte: (1) Declaração para Passe aos Acompanhantes de Pessoas com
Mobilidade Condicionada; (2) Declaração para Passe a Pessoas com Reforma Antecipada).

Totais
TIPOLOGIAS DE ATENDIMENTOS

2015

2016

2018
2017

abril e maio

867

728

358

35

1.786

1.062

1.839

262

95

34

50

18

---------

---------

---------

0

---------

---------

---------

2

26

32

---------

---------

Esclarecimentos/Encaminhamentos

726

731

743

97

Atendimentos no Exterior

246

10

159

24

Gabinetes de Apoio à População Migrante (GAE, CLAIM) (*2)

663

518

617

58

95

126

451

143

3.805

4.158

3.898

750

8.309

7.399

8.148

1.424

79

74

46

8

Cartão Municipal do Idoso (requeridos)

879

905

985

281

Declaração para Pessoas com Reforma Antecipada

191

226

187

33

38

0

1

0

Total

1.187

1.205

1.219

322

Total Global

9.496

8.604

9.367

1.746

Gabinete de Consulta Jurídica (*1)
Situações de emergência social
Comparticipação despesas de Ramais de Água e Saneamento
Comparticipação despesas que visem a promoção da saúde
Comparticipação despesas que visem a promoção atividade
física/desportiva
Habitação (eliminação de barreiras, obras e reparação)
Atribuição de bolsas de estudo alunos ensino superior

Gabinetes Locais de Desenvolvimento Social (GLDS) (*3)
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
Total
Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência (requeridos)

Declaração p/Acompanhantes Pessoas c/Mobilidade Condicionada

33
---------

3
32
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Totais
TIPOLOGIAS DE APOIOS

2015

Consultas no Gabinete Jurídico

301

168

134

32

Situações de Emergência Social

521

388

726

140

42

9

14

7

Comparticipação em despesas de Ramais de Água e Saneamento

2016

2018
2017

abril e maio

-------

--------- ---------

0

Comparticipação despesas que visem a promoção atividade física/desportiva -------

--------- ---------

1

Comparticipação despesas que visem a promoção da saúde

Habitação (eliminação de barreiras, reparação)

13

Atribuição de bolsas de estudo alunos ensino superior

-------

6

9

1
32

--------- ---------

864

571

874

213

79

74

46

8

Cartão Municipal da Pessoa Idosa

879

905

985

281

Declaração passe a Pessoas com Reforma Antecipada

191

226

187

33

38

0

1

0

Total 1.187

1.205

1.219

322

Total Global 2.051

1.776

2.093

535

Total
Atribuição de Cartões e Declarações Municipais para Benefícios Sociais
Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência

Declaração Acompanhantes Pessoas Mobilidade Condicionada

(*1) Gabinete de Consulta Jurídica – Serviço resultante de um protocolo com a Ordem dos
Advogados, que visa assegurar o “apoio jurídico nas modalidades de informação, de
consulta e de orientação a todos os cidadãos residentes na área territorial da Comarca de
Guimarães e Vizela, ou que aí exerçam uma atividade profissional regular e que, por
insuficiência económica, não tenham possibilidade de contratar os serviços de consulta
prestados por advogados”. Este serviço resultou de um protocolo celebrado com a Ordem
dos Advogados em 10 de janeiro de 1991.

(*2) GAE – Gabinete de Apoio ao Emigrante – Protocolo entre a Câmara Municipal de
Guimarães e a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas; CLAIM
– Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes – Patrocínio do Alto Comissariado para
as Migrações (ACM).
(*3) GLDS – Gabinetes Locais de Desenvolvimento Social (Comissões Sociais Sudoeste da
Montanha da Penha e Vale do Selho) - criados em 2007, funcionam como serviços de
proximidade que oferecem à população carenciada atendimento social e psicológico e
promovem o desenvolvimento social e a intervenção comunitária.

MONTANTES DOS APOIOS ATRIBUÍDOS
TIPOLOGIAS
Situações de

Água

abril e maio
1.510,80€
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Emergência Social
Alínea a) do art. 2º)

Luz

3.145,03€

Gás

1.272,90€

Eletrodomésticos

0,00€

Total

5.928,73

Alínea c) do art. 2º)

Medicação

0,00€

Alínea d) do art. 2º)

Atividade física

0,00€

Alínea g) do art. 2º)

Bolsas de estudo

Habitação
Alínea e) e f) do art. 2º)

46.400,00€

Eliminação de Barreiras
Arquitetónicas

6.861,65€

Obras e Reparação

0,00€

Total

53.261,65
59.190,38

MONTANTE GLOBAL

1.2. Apoio a Instituições Sociais

A Unidade de Apoio às Instituições de Solidariedade Social contribui para promover a
consolidação e o desenvolvimento das instituições de solidariedade social, colaborando
técnica e financeiramente para as suas iniciativas. Até ao ano de 2010 o Município
financiou um número superior a 60 instituições sociais ao abrigo da deliberação de Câmara
de 6 Fev. /97. Com a criação do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade
Social em julho de 2010 (n.º 607/2010 de 15 de Julho), as instituições, a partir de 2011,
passam a ser financiadas de acordo com a apresentação de projetos submetidos a uma
avaliação com base em critérios definidos no regulamento e após um registo prévio, que
atesta a legalidade da sua constituição e as suas condições de funcionamento.

Nº DE INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL APOIADAS

ANO

MONTANTE DO
SUBSÍDIO ATRIBUÍDO

24 Instituições

2011

263.073,06 €

31 Instituições

2012

251.592,35 €

17 Instituições

2013

95.807,21 €

48 Instituições

2014

601.732,93 €

54 Instituições

2015

1.029.117,99 €

61 Instituições

2016

1.213.002,51 €

76 Instituições

2017

1.910.318,96€

4 Instituições

2018

135.830,24€
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2.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.1.1. Programa Guimarães 65+
Maio 2018 – Pareceres Sociais
17 de maio: “Reunião do CLAS”, com a seguinte agenda:
- Votação da Ata da Reunião do CLAS realizada a 4 de julho de 2017;
- Votação dos novos pedidos de adesão ao CLAS: CAISA e Instituto de
Desenvolvimento de Guimarães;
- Pareceres Sociais emitidos entre 5 de julho de 2017 e 17 de maio 2018;
- Apresentação do Plano Municipal para a Igualdade de Género do Concelho de
Guimarães;
- Respostas Sociais e de Emprego em Guimarães;
- Projetos Sociais nas CSIF;
- Ponto de Situação dos Projetos: Guimarães Acolhe; Guimarães 65+; CLDS; SocialAngels e
IN-RUAS;
- Outros assuntos;
- Votação da ata em minuta
Local: Auditório da Biblioteca Municipal Raul Brandão
Público-alvo: Membros do plenário do CLAS
2.1.1. Programa Guimarães 65+
O Programa Guimarães 65+, a decorrer no concelho desde 2013, tem como finalidade
prevenir o isolamento das pessoas idosas do concelho, em situação de particular
fragilidade e vulnerabilidade.
Até à data, foram sinalizados 2104 idosos, que são apoiados numa lógica de proximidade e
de trabalho em parceria, através de uma rede de suporte, constituída por 65 serviços e 41
gestores sociais.
Este Programa inclui também uma rede de comunicação móvel, através da atribuição de
telemóveis aos idosos sinalizados, que facilita a comunicação entre estes, os seus
familiares ou outras figuras de referência e a estrutura de apoio social, e que proporciona
uma resposta célere e eficaz em situações de emergência.

2.1.2. Programa Guimarães Acolhe
O Município de Guimarães em cooperação com o Conselho Português para os Refugiados
(CPR) e um conjunto de instituições que integram a Rede Social de Guimarães, assinou no
dia 16 de março, no Salão Nobre do Município, o Acordo de Cooperação para o Plano de
Ação do Município de Guimarães para o Acolhimento de Pessoas com Necessidade de
Proteção Internacional – “Guimarães Acolhe”.
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Este acordo surge do imperativo humanitário sentido pelo município e pelas instituições
que o subscrevem em responder ao apelo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR) e do governo português para prover o acolhimento de pessoas com
necessidade de proteção internacional.
O acordo estabelece o modo de funcionamento e os compromissos assumidos pelas
organizações e serviços que o subscrevem, tendo em conta as orientações do Estado
Português e os recursos locais que foram mobilizados. Com a sua assinatura, o Município
de Guimarães compromete-se a proporcionar condições de bem-estar e segurança às 35
pessoas que se propõe acolher, através dum forte envolvimento da sua rede social,
desenvolvendo uma ação local convergente, integrada e articulada entre todos aqueles
que nele participam.
Até ao momento e no âmbito deste Plano, o Município de Guimarães, acolheu 98 pessoas
com necessidade de proteção internacional, através de alojamentos cedidos pela Santa
Casa da Misericórdia de Guimarães, Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, Lar de
Santa Estefânia, Centro Juvenil de S. José, Arciprestado, Centro Comunitário e de
Integração Social de Tabuadelo e Centro Social de Brito.
Encontram-se atualmente em Guimarães 29 cidadãos.

2.2. Espaço Municipal para a Igualdade
O Espaço Municipal para a Igualdade (EMI) é uma estrutura integrada na Câmara
Municipal de Guimarães desde 08/03/2001 que tem por objetivo: proporcionar o acesso à
informação e orientação aos munícipes em áreas como a violência doméstica, a saúde e o
emprego, promover a democracia paritária, desenvolver ações preventivas de forma a
diminuir e erradicar desigualdades existentes e promover Políticas de Igualdade de
Oportunidades.
Os Serviços do EMI desenvolvem uma prática diária de acompanhamento à vítima que
implica um prévio atendimento social de cada caso e, quando necessário, um plano de
consultas de Psicologia que são também asseguradas. Ao longo do ano de 2014 foram
realizadas 470 consultas de psicologia e 62 atendimentos sociais. Durante o ano de 2015
contabilizaram-se 414 consultas de psicologia e 161 atendimentos sociais. Durante o ano
de 2016 contabilizaram-se 336 consultas de psicologia e 52 atendimentos sociais. No ano
de 2017 contabilizaram-se 304 consultas de psicologia e 28 atendimentos sociais.
EMI
Nº de Atendimentos

11 de fevereiro a 10 de abril

Serviço Social

11

Psicologia

76
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2.2.1. Atividades desenvolvidas – Plano Municipal para a Igualdade de Género

- No âmbito da Carta Portuguesa para a Diversidade, instrumento do qual o Município de
Guimarães se constituiu signatário no passado dia 24 de outubro de 2017, o EMI participou
em duas reuniões de trabalho – uma no âmbito do GT Educação e outra do GT Fórum.

- Dinamizamos, a pedido do Agrupamento de Escolas Santos Simões, duas ações de
informação e sensibilização no âmbito da identidade de género e orientação sexual, naquela
escola.

- No âmbito do Projeto “Sou+Eu” da Sol do Ave, do qual somos parceiros, participamos em
duas reuniões de trabalho. De entre as ações previstas, iniciou-se a 2ª Ação de Formação de
Públicos Vulneráveis, desta feita no domínio da Prevenção e Combate à Violência de Género.
Os participantes são beneficiários da Fraterna e da CASFIG.

- Submetemos, no mês de abril, candidatura ao Prémio Viver em Igualdade, promovido pela
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O Prémio destina-se a distinguir
Municípios com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania
e Não Discriminação, quer na sua organização e funcionamento, quer nas atividades por si
desenvolvidas.

22 de maio
- Colaboramos com o Gabinete de Apoio à Vítima de Braga na organização do evento
intitulado “A Vítima e os Serviços de Apoio”, que decorreu no passado dia 22 de maio, no
Laboratório da Paisagem. O seminário visou dar a conhecer alguns dos serviços de proteção
e apoio a vítimas de crime que se encontram ao dispor da comunidade, contribuindo para
promover a proteção das vítimas, dos seus familiares e amigos. O evento contou com a
presença e partilha de representantes da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional
Republicana, Associação de Apoio à Vítima, Espaço Municipal para a Igualdade da Câmara
Municipal de Guimarães e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de
Guimarães.
Para além de técnicos com competência em matéria de proteção de vítimas, participaram
neste evento representantes e técnicos de diversas entidades e projetos concelhios,
Presidentes de Juntas de Freguesia e a comunidade em geral.
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2.3. Banco Local de Voluntariado de Guimarães

Em 2011, constatada a necessidade de um espaço capaz de assegurar a articulação entre a
oferta e a procura de voluntariado, a Câmara Municipal de Guimarães, em parceria com o
Conselho Nacional de Promoção para o Voluntariado (CNPV), implementou o Banco Local
de Voluntariado (BLV) de Guimarães enquanto estrutura de proximidade que promove o
encontro entre pessoas que oferecem a sua disponibilidade para fazer voluntariado
(Voluntários) e entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que promovem projetos
de voluntariado (Entidades Promotoras). Os dados decorrentes da atividade do BLV podem
ser consultados na tabela que a seguir se apresenta.
TOTAL

abril e maio

Voluntários Inscritos

1415

19

Avaliações Psicológicas

1104

20

Voluntários c/Formação Geral Inicial

704

0

Voluntários c/Formação Específica

339

0

Voluntários presentes em Ações/Reuniões de
informação/Sensibilização

740

600

Voluntários presentes em Grupos de Partilha/Workshops

81

0

Projetos de voluntariado inscritos

232

6

223

1

Reuniões de integração de voluntários

118

2

Voluntários Integrados

1912

74

Entidades presentes em Ações/Reuniões de
informação/Sensibilização

2.3.1. Projetos pontuais
11 de abril “Dia da Atividade Física”
Neste projeto procurou-se dar ênfase à importância que as atividades
intergeracionais, na transmissão de valores e na divulgação de conhecimento, através
da realização de atividades pedagógicas, culturais e recreativas, e onde ambas as
gerações puderam refletir sobre a possibilidade de mudanças, quanto à perceção da
velhice e do envelhecimento. A presença dos voluntários ajudou a coordenar as
diferentes ações realizadas. Contou com a participação de 6 voluntários.
17 de maio “Partida do Rally de Portugal”
A cerimónia da partida oficial da 52.ª edição do WRC Rally de Portugal, sexta prova
do Campeonato do Mundo, arrancou da cidade berço no dia 17 de maio, no Campo
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de São Mamede, junto ao Castelo de Guimarães, na qual os voluntários tiveram um
papel central na animação do espetáculo, trajados a rigor, e que desempenharam
personagens de época medieval. Estiveram presentes 16 voluntários.
22 de maio “Seminário - A Vítima e os serviços de Apoio” - 2 voluntários
O seminário intitulado “A Vítima e os Serviços de Apoio”, realizou-se no âmbito das
comemorações dos 25 anos do Gabinete de Apoio à Vítima de Braga. Esta iniciativa
contou com o apoio de 2 voluntários que ajudaram no secretariado.
23 de maio “Passeios a Fátima”
A Fraterna, com o apoio da CMG, promove passeios turísticos a locais de interesse
cultural e religioso para os portadores do Cartão Municipal do Idoso de Guimarães, e
que tem por objetivo proporcionar momentos de lazer e de convívio, e dar a conhecer
ao maior número possível de idosos do concelho, espaços nacionais com interesse
histórico, cultural e turístico. Esta iniciativa contou com a presença de 18 voluntários
que apoiaram o decorrer das atividades e o cuidado aos participantes.
26 de maio “Berço Urban Race”
A 2ª edição da Berço Urban Race, decorrida entre o Castelo e o Centro Histórico,
envolveu a participação de 30 voluntários que apoiaram logisticamente todo o
percurso percorrido.
30 de maio - “Concerto Solidário PSP-CMG”
A Câmara Municipal de Guimarães associou-se às comemorações do 141.º aniversário
do Comando Distrital da PSP, que promoveu no passado dia 30 de maio um concerto
solidário orquestrado pela Banda Sinfónica da PSP, no Centro Cultural Vila Flor, com
uma vertente solidária associada. Com entrada livre, tendo sido feito o apelo para a
entrega de bens alimentares não perecíveis para posterior entrega às IPSS’s do
concelho. Este evento contou com o apoio de 2 voluntários.

2.3.2. Projetos contínuos
“Iniciação Artística para Adultos”
Este projeto destaca-se dos anteriores por ser um projeto de integração de
voluntários contínuo, promovido pela CASFIG, que visa utilizar a arte como motor
para a integração e inclusão social. Pretende-se que o projeto promova o
desenvolvimento de competências artísticas, pessoais e de grupo, e que seja
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encarado como um desafio e oportunidade de transformação individual e coletiva.
Este projeto contempla a integração de dois voluntários. O público-alvo deste projeto
abrange cerca de 60 pessoas.

“Guimarães Acolhe”
O projeto “Guimarães Acolhe”, que visa a integração de cidadãos refugiados na nossa
comunidade, conta com a atual colaboração de 4 voluntários, que colaboram nos
projetos de aprendizagem e também em questões logísticas.

2.4. Projetos Sociais

2.4.1. Projeto “Raízes”
Este projeto social deriva da 1.ª edição do Orçamento Participativo (OP), decorrida no
ano de 2013, e apresenta os seguintes resultados:
Entidade Executora: Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos
Objetivo: responde a solicitações de casos em situação de pobreza ou exclusão social
e desenvolve atividades de animação comunitária
Área de abrangência: Guardizela, União de Freguesias de Conde e Gandarela e Vilas
de Lordelo e de Moreira de Cónegos
N.º atividades e/ou serviços desenvolvidos: 7 (Universidade Sénior, Loja Social,
Campanhas de angariação de alimentos, atendimento social, Programa Guimarães
65+)
N.º pessoas inscritas na universidade: 102
N.º idosos acompanhados Programa 65+: 9
N.º beneficiários atendimentos social: 98
N.º beneficiários consultas de psicologia: 32
N.º de parceiros: 15

2.4.2. Projeto “Então Vamos...”
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Este projeto social deriva da 1.ª edição do Orçamento Participativo (OP), decorrida no
ano de 2013, e apresenta os seguintes resultados:
Entidade Executora: Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais
(ADCL)
Objetivo: combater o isolamento social e a solidão dos idosos e de pessoas com
incapacidade, através da dinamização de atividades de artes performativas,
promovendo a cidadania e a inclusão social
Destinatários: pessoas com idade igual ou superior a 55 anos (embora estejam
incluídos 2 cidadãos com 38 e 48 anos)
Área de abrangência: Vale de São Torcato: destinado às freguesias de Aldão, Gonça,
São Torcato e a União de Freguesias de Atães e Rendufe e Selho São Lourenço e
Gominhães
N.º colaboradores afetos: 1
N.º de voluntários envolvidos: 21
N.º idosos isolados sinalizados: 227
N.º visitas a idosos isolados: 120
N.º encontros descentralizados realizados: 10
N.º de pessoas envolvidas: 800
N.º de parceiros: 18
N.º de peças recriadas: 5

2.4.3. Projeto “Tabu!”
Este projeto social deriva da 1.ª edição do Orçamento Participativo (OP), decorrida no
ano de 2013, e apresenta os seguintes resultados:
Entidade Executora: Associação Jovidém – Jovens de Pevidém
Objetivo: informação e sensibilização da comunidade no combate à violência de
género através da dinamização de atividades pelas artes performativas
Destinatários: jovens com idade igual ou superior a 15 anos
Área de abrangência: Comissão Social Interfreguesias (CSIF) de Vale do Selho: Selho
S. Jorge, Candoso S. Martinho, Gondar e Selho S. Cristóvão

pág. 47

Relatório de atividades de 01-04-2018 a 31-05-2018
N.º recursos humanos afetos: 2
N.º de jovens participantes: 35
N.º pessoas envolvidas: 73
N.º ensaios realizados: 24
Participações:
• Atelier de teatro contínuo com o grupo de seniores do Candoso Ativo.
• Atuação de rua na zona do Toural de forma a apoiar o roteiro de cidadania em
Portugal.
• Espetáculo no âmbito das Associações ao Coreto.
• Apoio técnico no magusto da junta de freguesia de Selho São Cristóvão.
• Espetáculo com o projeto “TABU!”, durante as festividades de Raúl Brandão no
pequeno auditório do centro cultural vila flor.
• Sketches de festejo do dia internacional do teatro.
• Colaboração do projeto “Tabu!”, num workshop sobre defesa pessoal e saúde
mental.
• Criação de raiz e apresentação da peça de teatro “Só, o fantasma” um espetáculo
de Natal sobre a solidão na terceira idade.
• Criação de raiz e apresentação da peça de teatro «Está aí alguém?» sobre a falta de
comunicação e atritos familiares.
• Parceria com o projeto integrado no Orçamento Participativo Candoso Ativo na
encenação, caracterização, cenografia, sonoplastia e audiovisuais da peça de teatro
«O consultório».
• Parceria com o Candoso Ativo na encenação, caracterização, cenografia,
caracterização, sonoplastia, dramaturgia e audiovisuais da peça de teatro «O velório».
• Apresentação de uma nova versão da peça «Meu amor dói!» no centro cultural vila
flor com lotação esgotada.
• Espetáculo na Fraterna, durante as comemorações do dia municipal para a
igualdade.
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• Elaboração de um calendário fotográfico de 2018 com fotos personalizadas e
alusivas a cada mês utilizando os seniores do projeto Candoso Ativo como modelos,
com fins solidários.
• Colaboração na recriação de eventos históricos em parceria com o Teatro Oficina
durante as feiras Afonsinas. Um total de vinte sessões de espetáculo durante todo o
processo.
• Espetáculo de rua em frente à Câmara Municipal de Guimarães a pedido da
associação Move T+ sobre desporto inclusivo, preconceito e barreiras culturais.
Criação de raiz de toda a estrutura para um grupo Erasmus+.

2.4.4. Projeto “Consigo”
Este projeto social deriva da 1.ª edição do Orçamento Participativo (OP), decorrida no
ano de 2013, e apresenta os seguintes resultados:
Entidade Executora: Freguesia de Infantas
Objetivo: acompanhamento, em contexto domiciliário, dos idosos referenciados pelo
programa Guimarães 65+ e de pessoas com necessidades especiais, bem como
gestão, junto dos seus cuidadores, dos meios necessários a esse acompanhamento
(criar um banco de produtos adaptativos, reciclar e/ou reutilizar equipamentos
adquiridos e/ou doados ao projeto, contribuindo para a redução do impacto
ambiental e preservação do ambiente e alargar o número de respostas sociais
existentes na CSIF)
Destinatários: pessoas com incapacidade
Área de abrangência: Comissão Social Interfreguesias (CSIF) de Sudoeste da
Montanha da Penha: Pinheiro e Infantas e pelas Uniões de Freguesias de Tabuadelo/S.
Faustino, Serzedo/Calvos e Abação/Gémeos
N.º recursos humanos afetos: 3
N.º idosos acompanhados pelo Guimarães 65+: 99
Ações desenvolvidas:
- Elaboração do regulamento de funcionamento;
- Elaboração de todos os instrumentos de atendimento e acompanhamento;
- Acompanhamento de casos do Guimarães 65+;
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- Implementação do Banco de Equipamentos Adaptativos;
- Apresentação pública do Projeto (10 de outubro 2016).
N.º pedidos apresentados: 39
N.º casos acompanhados: 23
N.º arquivados: 16
N.º equipamentos cedidos: 66

2.4.5. Projeto “Intervenção Local – Promoção da Qualidade de Vida”
Este projeto social deriva da 1.ª edição do Orçamento Participativo (OP), decorrida no
ano de 2013, e apresenta os seguintes resultados:
Entidade Executora: Freguesia de Ronfe
Objetivo: proporcionar terapia ocupacional aos idosos das instituições do Centro
Social de Brito, Centro Social Paroquial de Ronfe e Fundação Casa de Paço e também
aos idosos acompanhados pelo Programa Guimarães 65+
Destinatários: idosos
Área de abrangência: Comissão Social Interfreguesias do Oeste: Brito, Ronfe, União
de Freguesias Leitões, Oleiros e Figueiredo e União de Freguesias Airão St.ª Maria,
Airão S. João e Vermil.
N.º recursos humanos afetos: 4
Ações desenvolvidas:
- Acompanhamento dos idosos do Guimarães 65+;
- Elaboração do plano de ação;
- Elaboração Regulamento de Funcionamento;
- Divulgação do projeto.
N.º idosos acompanhados pelo Guimarães 65+: 36
N.º idosos integrados Academia da Razão: 102
N.º parceiros envolvidos: 15
N.º participantes nas atividades realizadas para a comunidade: 700
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2.4.6. Projeto “Candoso Ativo”
Entidade Executora: Freguesia de Candoso S. Martinho
Objetivo: dinamização de atividades potenciando a dimensão da saúde, cidadania,
familiar/relacional e o desenvolvimento pessoal, combatendo o isolamento social.
Destinatários: pessoas com mais de 55 anos.
Área de abrangência: Comissão Social Interfreguesias Vale do Selho: Candoso S.
Martinho, Gondar, Selho S. Cristóvão e Selho S. Jorge.
Atividades desenvolvidas:
- Apresentação e divulgação do projeto pelos membros da Comissão Social
Interfreguesias Vale do Selho e pelos meios de comunicação social;
- Abertura de inscrições para os destinatários;
- Elaboração do plano de ação.
N.º Idosos participantes: 18
N.º Idosos acompanhados Guimarães 65+: 20
N.º Visitas Culturais: 20
N.º recursos humanos afetos: 2
Peças de teatro criadas e representadas: 1 para a comunidade em geral na qual
assistiram mais de 60 pessoas. Esta atividade surgiu a partir da articulação entre dois
projetos provenientes do orçamento participativo: o Tabu e o Candoso Ativo. Esta
articulação permite trabalhar a partir de vivências pessoais da desigualdade de
género transpondo para atos que sensibilizem a comunidade sobre a temática da
igualdade de oportunidades.
Apresentações musicais: 4 para a comunidade em geral.

2.4.7. Projeto “Oficina das Letras”
Entidade Executora: Freguesia de Azurém
Objetivo: promoção da reeducação, através do domínio da expressividade oral e
escrita, por forma a combater o analfabetismo e a iliteracia das pessoas com idade
igual ou superior a 55 anos com baixa escolaridade.
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Área de abrangência: Comissão Social Interfreguesias Comunidade Solidária: Azurém,
Creixomil, Fermentões, Pencelo e Silvares.
N.º recursos humanos afetos: 1
N.º de sessões (1x por semana 1h30): 162
N.º adultos participantes: 37

2.5. Provedor do Idoso de Guimarães
Considerando a pertinência da implementação, no concelho de Guimarães, da figura
do Provedor do Idoso, foi assinado, a 14 de outubro de 2016, o Protocolo de
Cooperação entre a Comissão de Proteção ao Idoso (CPI) e o Município de Guimarães.
A sua apresentação formal à comunidade decorreu no dia 22 de março de 2017, no
pequeno auditório do Centro Cultural Vila Flor.
Pretende-se que o Provedor do Idoso seja um elemento de ligação à autarquia,
assegurando a representatividade da população sénior na definição das suas políticas
para o envelhecimento. O atendimento ao público teve início no dia 31 de março e
decorre todas as sextas de manhã, entre as 9h00 e as 12h30.
Entre o mês de abril e maio foram efetuados 3 atendimentos a idosos do concelho.
Além disso e no dia 8 de maio de 2018 realizou-se a Sessão Pública de apresentação
do primeiro ano de atividade do Provedor do Idoso de Guimarães.

Esta sessão, intitulada “Provedor do Idoso de Guimarães: Direitos e Participação”,
abriu com um momento musical da autoria da Tuna da Universidade Sénior de
Moreira de Cónegos e contou com a abertura da Vereadora da Ação Social, Paula
Oliveira. Seguiram-se as intervenções do Provedor do Idoso, do Presidente da
Comissão de Proteção ao Idoso e do Procurador Coordenador do Ministério Público
da Comarca de Braga e também do Presidente da Câmara, Domingos Bragança.
Estiveram presentes 115 pessoas/representantes de instituições
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3. ANIMAÇÃO SOCIAL
- Durante o mês de abril decorreu a atividade “Meninos Hoje Há Espetáculo”, em
articulação com várias IPSS’s do concelho. Esta atividade é dinamizada pelas
instituições que oferecem o seu espaço para que as crianças do pré-escolar façam as
suas apresentações: teatro, música, dança, dramatização, entre outras. Aderiram 21
instituições, abrangendo um total de 1350 crianças
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
Refeitórios Escolares:
•

Gestão e coordenação dos refeitórios escolares – aplicação informática

SIGA, controlo dos mapas de assiduidade (fornecimento de refeições) e faturação
aos encarregados de educação;
•

Monitorização do processo de faturação e de registo de despesa com a

aquisição de serviços de fornecimento de refeições em refeitórios escolares de
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico;
•

Monitorização das Avaliações ao Serviço de refeições apresentadas pelos

estabelecimentos de educação e enino do 1.º ciclo e respetivos Planos de Ação de
Melhoria;

Transportes Escolares:
•

Coordenação e gestão de transportes escolares;

•

Monitorização dos processos de faturação de transporte escolar dos

estabelecimentos do ensino básico do 2º e 3º ciclo e secundário;
•

Elaboração de proposta de abertura de novo procedimento concursal para

o transporte de alunos que em resultado do reordenamento da rede escolar do 1.º
ciclo foram integrados em outros estabelecimentos de ensino – ano letivo
2018/2019

Educação Pré-Escolar:
Atividades de Animação e Apoio à Família:
•

Monitorização do processo de registo de assiduidade das crianças inscritas

na componente de apoio à família;
•

Elaboração de proposta de abertura de procedimento concursal para

aquisição de peças de parque infantil
•

Preenchimento da plataforma da DGEstE respeitante ao número de crianças

que estão a frequentar as AAAF.

1º Ciclo do Ensino Básico:
•

Vistoria

para

avaliação

das

condições

de

funcionamento

dos

estabelecimentos de ensino em parceria com a Unidade de Saúde Pública;
•

Elaboração de proposta de abertura de procedimento concursal para a

aquisição de serviços de reparação de equipamentos hoteleiros instalados nos
edifícios escolares do ensino básico.
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•

Elaboração de proposta final do modelo de funcionamento Componente de

Apoio à Família do 1.º ciclo.

Outros:
•

Análise de proposta respeitantes á abertura do procedimento concursal

para a aquisição de mobiliário escolar para a EB2,3 das Taipas;
•

Elaboração de propostas de aquisição de equipamentos destinados aos

diversos estabelecimentos de educação e de ensino básico;
•

Resposta ao pedido de esclarecimentos do Tribunal de Contas

relativamente ao Ajuste Direto n.º 26/18 fornecimento de refeições escolares no
período de abril a julho de 2018;
•

Apresentação de proposta de anulação de débitos pelo fornecimento de

refeições de alunos oriundos de agregados familiares desfavorecidos;
•

Emissão de pareceres e informações sobre assuntos diversos;

•

Participação no Conselho Municipal de Educação (secretariado);

•

Participação em Reuniões dos Conselhos Gerais, enquanto representantes

do Município.
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DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
ESTATÍSTICAS DO SITE WWW.CM-GUIMARAES.PT
15/09/2016 15/11/2016
01/02/2017 a
a
a
31/03/2017
15/11/2016 31/01/2017
Número
de
107.820
85.313
77.305
acessos únicos
Número
de
233.727
295.312
240.227
páginas acedidas
%
de
novos
54,07%
53,11%
54,38%
acessos

01/04/2017
a
15/06/2017

14/10/2017
a
30/11/2017

01/12/2017
a
10/02/2018

10/02/2018 a
10/04/2018

01/04/2018
a
31/05/2018

101.542

62.739

81.593

87.182

94.186

274.762

198.478

270.560

268.474

303.754

57,38%

58,21%

74,50%

74,40%

74,60%

ESTATÍSTICAS DO SITE
WWW.GUIMARAESTURISMO.COM

Número
de
acessos únicos
Número
de
páginas
acedidas
% de novos
acessos

Número
de
acessos únicos
Número total
de acessos
Nr.
de
utilizadores
ativos
% de novos
acessos

15/09/2016 a
15/11/2016

15/11/2016
a
31/01/2017

01/02/2017
a
31/03/2017

01/04/2017
a
15/06/2017

14/10/2017
a
30/11/2017

01/12/2017
a
10/02/2018

10/02/2018
a
10/04/2018

01/04/2018
a
31/05/2018

33.091

42.210

32.510

48.200

26.927

37.927

31.332

33.915

96.976

112.297

89.976

129.213

68.763

95.701

83.887

88.878

63,65%

76,54%

77,49%

77,71%

68,13%

85,20%

84,50%

83,90%

15/09/2016
a
15/11/2016

15/11/2016
a
31/01/2017

01/02/2017
a
31/03/2017

01/04/2017
a
15/06/2017

14/10/2017
a
30/11/2017

01/12/2017
a
10/02/2018

10/02/2018
a
10/04/2018

01/04/2018
a
31/05/2018

400

396

330

570

274

296

409

266

3.766

3.611

2.542

4.176

2.519

2.499

3.457

2.545

222

212

166

297

144

155

207

146

49%

47%

43%

47%

46%

57%

55%

58%
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ESTATÍSTICAS DA APLICAÇÃO
MYCITY GUIMARÃES

Número
de
acessos únicos
Número
de
páginas
acedidas
% de novos
acessos
Nº
de
ocorrências
registadas

01/04/2017
a
15/06/2017

14/10/2017
a
30/11/2017

01/12/2017
a
10/02/2018

10/02/2018
a
10/04/2018

01/04/2018
a
31/05/2018

244

155

437

333

539

763

663

1409

1111

1769

72,95%

74,19%

84,20%

80,20%

78,70%

76

34

67

56

64

ESTATÍSTICAS DA APLICAÇÃO BOLEIA GUIMARÃES
15/11/2016 a
31/01/2017
Número de acessos únicos
Número de páginas acedidas
% de novos acessos

10/02/2018 a
10/04/2018

01/04/2018 a
31/05/2018

738

223

269

2197

561

708

88,60%

85,90%

84,90%
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2017

2018

2629

abril

1122

2063

maio

1383
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DIVISÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES
A recente unidade orgânica DDSI tem vindo a consolidar os projetos já existentes no
âmbito das Cidades e Sistemas Inteligentes indexados ao fator inovação.
Neste sentido o trabalho realizado na DDSI caracteriza-se pela criação de condições para
que de forma sustentada os projetos a levar a cabo sejam executados com o rigor e
coerência.

Durante o período em análise destacam-se as seguintes atividades:
- Participação no Portugal Smart Cities Summit, numa ação conjunta da Divisão de
Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes, Divisão de Sistemas de Informação, Divisão de
Desenvolvimento Económico, Divisão de Educação, Divisão de Ação Social, Divisão de
Turismo, Divisão de Serviços Urbanos e Divisão de Espaços Verdes;
- Apresentação da radiografia do Município de Guimarães no CitySnapShot DesignScapes;
- Apresentação da candidatura ao Programa em Ciência dos Dados e Inteligência Artificial
na Administração Pública em parceria com a UNU-EGOV;
- Participação no primeiro seminário Digital Cities – Desenvolvimento da fase ambição;
- Participação na rede Europeia ERRIN de inovação, investigação e desenvolvimento.
- Participação no seminário Democracia 4.0
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GABINETE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
O presente relatório de atividade do Gabinete do Orçamento Participativo, é referente ao
período de 10 de fevereiro de 2018 a 10 de abril de 2018, dentro das normais funções e
competências previstas nas diferentes áreas. Assim, de seguida, apresentar-se-á apenas a
descrição das principais atividades:
Dando

sequência

ao

trabalho

desenvolvido,

o

Gabinete

do

Orçamento

Participativo realizou as atividades decorrentes da aplicação do regulamento aprovado
em sede de Câmara Municipal e Assembleia Municipal, em ambos os casos por
unanimidade.
I Edição do Orçamento Participativo
A implementação dos projetos da I edição do orçamento Participativo está na sua
quase totalidade terminada.
Estão em execução alguns projetos que a sua calendarização se adequa ao
período letivo como são os casos dos projetos:
•

Escultura Taipas Termal em fase de análise de viabilidade técnica e de
pareceres finais, com procura de soluções para a finalização do projeto

•

Realização de procedimentos para a implementação do Banco de Manuais
escolares, mediante a aquisição e análise de uma solução “chave na
mão”. Iniciada a comunicação com as escolas e apresentação do projeto
às diferentes comunidades educativas

II Edição do Orçamento Participativo
Após a aprovação dos projetos eleitos em fase de votação, foram realizadas as
reuniões preparatórias com os proponentes das ideias vencedoras.
Nesta fase, estão a ser elaborados os projetos de intervenção dos projetos:
•

Dinamizar o Parque do Selho com o valor estimado de 100.000,00€

•

Reunião com o proponente para operacionalizar a implementação dos
equipamentos adaptados.

Em fase de conclusão:
•

Corredoura, lazer e tradição
a.

Colocação de pontos de iluminação

b.

Colocação de um abrigo e finalização de toda a envolvente

III Edição do Orçamento Participativo
No caso do OP Escolas são realizadas reuniões de acompanhamento com os
diferentes serviços tendo em vista a implementação dos projetos.
IV Edição do Orçamento Participativo
A edição de 2016 do Orçamento participativo teve já diversas iniciativas
realizadas durante o período em análise.
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Realizados contactos com os proponentes para a operacionalização dos projetos.
Neste âmbito é importante referir o envolvimento dos proponentes, essencial para que o
sucesso das ideias seja plenamente atingido.
Neste âmbito os projetos aprovados foram:

Titulo Projeto
Urbanismo, reabilitação e
requalificação urbana
LÚDICO-DESPORTIVO

Localização
Freguesia de Brito

Vamos alegrar o Agrela
Olimpíadas Seniores
BatocaPark

Freguesia de Barco

PROJETO DE REABILITAÇÃO DO RIO
SELHO

Freguesia de Serzedelo

Freguesia de Candoso
S.Martinho
Freguesia de Fermentões

Votos
Executado
Em fase de
Projeto
Visita ao local
Em execução
Fase de projeto
Em
projeto/Visita ao
local com os
proponentes

V Edição do Orçamento Participativo
Inicio da implementação do projeto “Mais vida” na freguesia de Nespereira, com
a abertura das inscrições para a adequação das atividades aos desejos da população.
No âmbito do OP Escolas, estão já a ser implementadas as ideias apresentadas.
Nomeadamente a colocação de lâmpadas LED nos diferentes estabelecimentos
dos agrupamentos, colocação de torneiras temporizadoras entre outros equipamentos
que melhoram a sustentabilidade ambiental das escolas.
VI Edição do Orçamento Participativo
Decorreu o período de apresentação de propostas da edição de 2018. Estão agora
em fase de análise técnica por parte dos serviços da Câmara Municipal de Guimarães.
Foi realizada toda a agenda da iniciativa do OP Escolas’18. Apresentação de
propostas, análise técnica e respetiva votação nas diferentes escolas.
Outras atividades
Guimarães faz parte da direção da Rede de Autarquias Participativas, tendo
assumido a vice-presidência da rede que é liderada pela autarquia de Valongo e fazem
parte as autarquias de Cascais, Lagoa nos Açores, Braga.
Decorreu em abril de 2018 a reunião da direção da RAP na localidade de Cascais.
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DIVISÃO DE AUDITORIA E QUALIDADE
Das atividades da DAQ, destacam-se as seguintes:
•

Realização de Auditoria Interna ao Sistema de Gestão Qualidade e Ambiente
pelas normas NP EN ISO 9001:2015 e 14011:2015;

•

Levantamento de todas as atividades desenvolvidas pelos serviços municipais
para avaliar o tratamento de dados pessoais;

•

Adaptação de todos os formulários disponíveis na página do Município aos
requisitos do Regulamento Geral de proteção de dados pessoais e definição da
política de privacidade do município, disponível em http://www.cmguimaraes.pt/p/rgpd
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DIVISÃO DE AUDITORIA E QUALIDADE

pág. 63

Relatório de atividades de 01-04-2018 a 31-05-2018
DIVISÃO DE BIBLIOTECAS
Atividades de difusão cultural
Exposições:
- “ Tempo de Ilustrar a Língua Portuguesa – Os Lusíadas”. Trabalhos realizados pelos alunos
do Curso Científico Humanístico de Artes Visuais, 12º AV2 da Escola Secundária Martins
Sarmento.

- “ Dia Nacional dos Moinhos “

- Exposição de Trabalhos resultantes do projeto da Equipa de Saúde Escolar da UCC de
Guimarães – “ As Cores das Emoções “ – Importância da inteligência emocional no
desenvolvimento infantil.
- Encontro orientado pelo Grupo de Saúde Escolar – sinergia entre os trabalhos expostos e a
atividade dirigida aos pais.

Outras Atividades:

- Apresentação do livro “ Diabos e Diabruras, Demónios e Diabetes “ de Capela Miguel.

- Sábado Mágico: “ Uma aventura no mar dos sons “ , por Piratinha dos Sons – Sónia Ribeiro
e Daniela Magalhães – Histórias Encenadas.

- Apresentação do livro “ O Quarto da Mãe “ de Sérgio Firmino Mendes.

- Apresentação do Livro “ Do Telemóvel para o mundo: Pais e adolescentes no tempo da
internet “, por Daniel Sampaio.

- Sábado Mágico : Contos em Movimento – Yoga para crianças, por Maria Martins .

- Apresentação do Livro “ Amar até morrer “ de Angelino Pereira.

- Projeto Sénior : Contos em Movimento – Yoga para seniores, por Maria Martins.

- Apresentação do Livro “ O Piratinho Salva o Tagarela “ de Daniela Magalhães e Sónia Ribeiro.

- Concurso Nacional da Leitura – Fase Regional – 2º Momento.
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- Sábado Mágico : “ Arco – Íris – Teatro para bebés “ – Projeto Algodão Doce, por ETCetera
Teatro.

- “ Monstros, Bichos e Bicharocos “ – sessão de contos com música, por Mariana Machado e
Quim Mané.

- Workshop de dança contemporânea , por Andreia Fraga.

- “ Pintura em Azulejos “ – Oficina Sénior por Daniela Barbosa.

- “ O que te dizem as emoções “, por Mariana Machado – Jogos de expressão corporal e
plástica, música e histórias para o público infantil.

- “ Dê 10 minutos à Língua Portuguesa” - a Biblioteca Municipal Raul Brandão associou-se à
iniciativa promovida pelo Grupo “ Voltar à Escola” , formado por antigos professores da Escola
Secundária Martins Sarmento que desafiaram a comunidade a fazer a cópia manuscrita
integral dos Lusíadas. Este manuscrito está a ser produzido na Escola Secundária Martins
Sarmento, Sociedade Martins Sarmento e Biblioteca Municipal Raul Brandão.

Outras informações:

As atividades continuadas de animação direcionadas para o público infantojuvenil,
nomeadamente Hora do Conto, Teatro de Fantoches, Visitas Guiadas e Ateliês contabilizaram
um total de 471 crianças.
Dados estatísticos

Novas Inscrições: 130

Total de empréstimos :5986

Investimento em novas aquisições (documentos)

Documentos (livros,cd`s,vídeos,dvd`s,cd rom`s) : 1.874,10€
Publicações Periódicas (jornais e revistas) : 2.523,94 €
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Receitas

Venda de fotocópias, impressões, cd-r, disquetes, cartões de leitor, cartões de fotocópia):
30,11€

Venda de publicações editadas pelo Município: 30,00€

