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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”.
A atividade da Câmara e Serviços Municipais nos meses de junho, julho, agosto de 2018
continuou a execução dos documentos fundamentais da gestão municipal para o corrente
mandato, prosseguindo com diversas deliberações e atividades, apesar de incluir o período
de férias da maioria do funcionalismo municipal.
Neste período, decorreram alguns eventos que no calendário anual maiores atrações
trazem à cidade e constituem pontos altos de atratividade: a Feira Afonsina, as Festas
Gualterianas, a Noite branca, mas também para outros segmentos da população os festivais
L’ Agosto, Guimarães Allegro, Folk Corredoura, Festival Manta. Na vertente da afirmação do
património histórico e imaterial da cidade, podemos referir também as comemorações do 24
de junho e, este ano, o restabelecimento da antiga tradição da “Missa do Pelote” a 14 de
agosto. Devemos ainda aqui referir a exposição Contextile 2018, que está a decorrer entre 1
de setembro e 20 de outubro que, em diferentes espaços culturais e artísticos, de domínio
público e/ou privado, coloca o têxtil no contexto da criação artística contemporânea.
Todos estes eventos, que exigiram uma grande disponibilidade dos serviços municipais
e da cooperativa “A Oficina”, tiveram uma importante correspondência da população, quer
do concelho, quer de visitantes. O crescimento turístico de Guimarães tem-se acentuado nos
últimos anos, mas continua a ser uma importante preocupação municipal traduzida num novo
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projeto, com o apoio técnico especializado da empresa Bloom Consulting - consultora
internacional especializada na análise e desenvolvimento de estratégias, que iniciou um
estudo e análise em profundidade do concelho e das perceções que existem sobre o mesmo,
a culminar dentro de dois meses com recomendações baseadas nos pontos importantes e
críticos de avaliação. Empresários, hoteleiros, associações e diversas instituições de
Guimarães foram convidadas para participarem nesta primeira fase do estudo.
Outra decisão muito importante neste período diz respeito à deliberação já analisada e
votada em Assembleia Municipal relativa à intervenção urbanística do Município nos terrenos
da encosta de Vila Flor que prevê a aquisição de um terreno com importantes objetivos: A
construção de um parque de estacionamento de apoio à Estação Ferroviária, compreendendo
uma valência intermodal que permita a ligação entre transporte ferroviário e rodoviário à
cidade e uma relação franca com a Ecovia, no sentido de otimizar as condições de acesso à
cidade, de retirar pressão rodoviária ao seu centro e de encorajar o uso de modos suaves de
transporte. A construção de uma via estruturante de ligação entre a cidade e a zona de
Urgezes que promova o descongestionamento de um eixo importante de acesso à cidade. A
preservação do património natural e paisagístico e construção habitacional com uma
densidade moderada com a consolidação de uma imagem da cidade coerente e sustentável.
Destacamos também a deliberação já votada em Assembleia Municipal relativa ao
apoio municipal à obra de ampliação da Urgência do Hospital Senhora da Oliveira, a solicitação
da sua Administração na ordem dos €1.150.000,00, sendo o restante valor assegurado por
verbas próprias daquele Hospital que poderia, contudo, vir a captar mais verbas para este
projeto pelo que o esforço do Município seria mais reduzido. A informação posterior da não
aprovação de visto pelo Tribunal de Contas pela não existência de fundos disponíveis pelo
Hospital preocupa-nos, mas esperamos a sua rápida ultrapassagem para a concretização de
uma importante necessidade na prestação de cuidados de saúde aos vimaranenses e a todas
as populações da área hospitalar aqui sedeada.
Neste período a anteceder o início de mais um ano letivo tem sempre grande incidência
a preparação com os Agrupamentos das atividades escolares, desde as refeições, os
transportes, as atividades de enriquecimento, os projetos com cada escola, o apoio às
famílias, a colocação dos assistentes operacionais, de forma a contribuir para a melhor escola
para os 18.000 estudantes que em Guimarães vão frequentar em 2018/2019 os vários graus
desde o jardim-de-infância ao secundário. Nesta área da educação registamos a adjudicação
de uma intervenção profunda na requalificação da EB1 de Silvares no valor de cerca de
100.000 euros que ficará concluída em outubro.
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Elencadas algumas referências mais marcantes do período em análise, descrevemos de
seguida outras ações e atividades desenvolvidas no mesmo período pelos serviços municipais,
entre muitas outras constantes dos relatórios em anexo.
No Ambiente, destacamos a criação de mais duas brigadas verdes, agora na freguesia
de Barco e na união de Candoso Santiago e Mascotelos, o estudo para o alargamento do
programa PAYT à cidade para além do centro histórico, a iniciativa da Horta Pedagógica que
reuniu os seus utentes num Piquenicão, a promoção de um concurso de espantalhos também
na Horta, a instalação de uma passadeira inteligente na Avenida D. João IV com um alerta
luminoso aos condutores quando da aproximação de peões em atravessamento, experiência
que será replicada no futuro em outros arruamentos, o apoio que continua a ser dado aos
agricultores através da Incubadora de Base Rural, agora com a formação para a elaboração
dos seus planos de negócios, a atribuição pela Rede de Cidades e Vilas de Excelência a
Guimarães de uma bandeira de nível III pelas práticas ambientais prosseguidas, a iniciativa da
empresa municipal VITRUS com a criação de um copo descartável CARE a utilizar pelos bares
e restaurantes, particularmente do centro histórico, que permitirá eliminar milhares de
resíduos de copos de plástico, a distinção das freguesias de Barco e Fermentões como
exemplo de eficiência energética em concurso nacional de freguesias, a inauguração do novo
Parque de Lazer de Longos, a inclusão numa plataforma europeia do projeto “Proteção e
Promoção da Biodiversidade de Guimarães”, o protocolo celebrado com o Município de Braga
com o programa “Sacro Montes” que visa a requalificação patrimonial de um território
comum aos dois Municípios que inclui a área castreja no nosso Noroeste concelhio.
Ainda na área ambiental, mas na vertente da proteção civil, o período em análise exigiu
uma forte mobilização dos serviços municipais na proteção de pessoas e bens na época
quente de potenciais incêndios. O trabalho realizado sempre articulado com os corpos de
bombeiros e com as Juntas de Freguesia levou à proibição e lançamento de fogo neste período
como sucedeu, entre outras, nas Festas Gualterianas com a substituição do lançamento das
tradicionais girândolas pelo repique de sinos das igrejas da cidade.
Na Cultura, em particular na vertente de defesa do património, realçamos neste
período a abertura do processo de classificação da Casa Covilhã, em Fermentões, propriedade
da família do saudoso Arquiteto Fernando Távora e uma das suas obras, a aquisição pelo
Município para a sua conservação e valorização da Chaminé da Fábrica de Roldes em
Fermentões e a elaboração de um levantamento 3D pelo Centro de informação Geoespacial
do Exército do pano da muralha e da Torre da Alfândega com a inscrição “Aqui Nasceu
Portugal”. Também neste âmbito realce para a continuidade da implementação do programa
“Hereditas”, uma Base de Dados do Património Cultural e Natural de Guimarães, que consiste
numa ampla informação sobre o território e suas especificidades. Trata-se de um manancial
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de referência para o turismo e para a cultura, bem como pela importância que terá na
divulgação dos nossos bens, do património e do conhecimento de e sobre Guimarães, do
património cultural, imaterial e das nossas tradições.
Nas intervenções culturais, para além das referências iniciais neste texto aos eventos e
festivais que tiveram lugar, deve acrescentar-se a atribuição pelo Município de apoios às
associações culturais da concelho no valor global de 182.000 euros, o maior de sempre, de
forma a estimular a produção e a organização autónoma de iniciativas culturais, a realização
do Festival de Circo Vaudeville em conjunto com os Municípios de Braga e Famalicão que teve
várias apresentações no centro da cidade, o 2º ciclo de exposições do CAJG com trabalhos dos
artistas consagrados Julião Sarmento e Pedro Paixão que mereceram referências elogiosas na
principal imprensa escrita nacional, a participação do Quarteto de Cordas de Guimarães,
apoiado pelo Município, num festival em França, a apresentação de um quadro do consagrado
artista Pillement no Paço de Duques na concretização de um acordo entre a Direção Regional
de Cultura e o Novo Banco, a realização da 3ª edição da iniciativa “As canções e os filmes” que
teve lugar no Largo da Oliveira, promovida pelo Município e o Cineclube, a promoção dos
“Convívios Internacionais de Música” que tiveram lugar no Paço de Duques numa organização
conjunta do Município com a associação “Convívio”, o espetáculo comemorativo dos 30 anos
de carreira do cantor vimaranense José Alberto Reis promovido pelo Município, a continuação
do programa “ExcentriCidade” com espetáculos em todas as vilas do concelho, e a
preparação, em conjunto com a cooperativa “A Oficina” do 13º aniversário do Centro Cultural
Vila Flor.
Registamos também as iniciativas promovidas pelo Centro de Ciência Viva,
denominadas “Ciência na Praça” onde os participantes puderam executar várias experiências
de cariz prático e científico do campo da Física, Química e Biologia, de forma divertida nas
praças do centro histórico.
Na área do Desenvolvimento Económico, para além da Contêxtile já referida,
destacamos a iniciativa “Guimarães Home”, promovida em conjunto com a AICEP, dedicado
aos têxteis-lar, onde as principais empresas locais expuseram os seus produtos nos quartos
da Pousada Santa de Marinha/Mosteiro de Guimarães, a sessão realizada no AvePark
dedicada ao tema “O que se poder fazer para melhorar o crescimento e a sobrevivência das
Startups em Guimarães”, o apoio dado à divulgação do seminário sobre as “empresas
familiares” que decorrerá no corrente mês de setembro na PAC promovida pela Universidade
do Minho, e o desfile solidário “D’Avó With Love” no âmbito do projeto “Guimarães Marca”.
Na área da comunicação, devemos referir a reformulação do sítio do Município criando
mais fáceis ligações e uma nova aplicação “Guimarães Citify” que, entre outras funções,
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permite obter senhas para atendimento no BUA diminuindo os tempos de espera de quem se
lhe dirige.
Na ação social, realçamos o início do programa de apoio à compra de medicamentos.
Foram entregues 63 cartões a idosos carenciados que vão beneficiar numa primeira fase deste
programa. Tiveram lugar eventos dedicados às crianças no encerramento das atividades de
apoio às famílias em que participaram 900 crianças num festival na Pista Gémeos Castro da
Cidade Desportiva e aos idosos no encerramento das Olimpíadas Seniores em que
participaram 700 idosos no Multiusos. Teve também lugar o “Dia dos Avós” durante o qual foi
defendido o desejo do mesmo dever evoluir para uma festa intergeracional juntando as
crianças aos seus avós.
Na Educação, para além do já referido trabalho de preparação do início do ano escolar,
deve registar-se a integração de Guimarães numa plataforma intermunicipal de reutilização
de manuais escolares na concretização de uma proposta aprovada em anterior orçamento
participativo, a apresentação do balanço do programa “Educabicla” que registou cerca de
4.300 crianças nos últimos três anos a apreender a andar de bicicleta, e o início da criação de
uma plataforma online de disponibilidade de alojamentos para universitários deslocados em
Guimarães.
No Urbanismo, para além do desenvolvimento do estudo para a intervenção nos
terrenos da encosta de Vila Flor, deve referir-se o alargamento das ARU (Áreas de Reabilitação
Urbana), passando a incluir as zonas das Hortas e Cruz de Pedra, rua Francisco Agra, avenida
General Humberto Delgado e quarteirão da rua de Santo António, rua Gil Vicente e rua Paio
Galvão.
No Desporto, realçamos a inauguração da 2ª fase do Centro de Ciclismo do Minho em
Souto Santa Maria, equipamento que fomentará a prática da modalidade, onde teve início a
partida para a 1ª etapa do Grande Prémio do Minho, prova com grande historial, promovida
pela Associação de Ciclismo do Minho com sede em Guimarães e onde teve também lugar o
Mundial de Ciclismo Universitário. Registamos também o protocolo celebrado pelo Município
com a Escola Secundária Martins Sarmento, o Agrupamento de Escolas João de Meira e o
Vitória Sport Clube, Futebol SAD para a criação de uma Unidade de Apoio ao Alto Rendimento
na Escola numa cerimónia onde esteve presente o Secretário de Estado do Desporto. Também
a inauguração nos terrenos do Parque da Cidade de um Parque de Skate, classificado como
um dos melhores do país, e a preparação da Gala de Desporto, evento que distingue os
melhores do desporto local e que teve lugar no presente mês de setembro.
Na edição do orçamento participativo 2018, foram admitidas 27 propostas que estão
no presente em votação dos vimaranenses.
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Finalmente, nas obras municipais, destacamos, entre vários outros programas
constantes do relatório do Departamento de Obras Municipais em anexo, a conclusão da 1ª
Fase da Ecovia, a abertura dos concursos a decorrer para as obras do edifício Jordão/Garagem
Avenida e da requalificação da EM582. Estão em execução as obras do percurso pedonal no
interior da muralha, da construção da nova EB 2,3 das Caldas das Taipas, do Crematório de
Monchique, do Parque de Estacionamento Camões. Foram concluídas no período em análise
a Residência para Investigadores na Rua da Rainha e a Biblioteca da EB1 Charneca das Caldas
Taipas.
Foi aberto concurso, a decorrer, para um novo acesso às Oficinas municipais, para o
reperfilamento da Avenida D. João IV, para a requalificação da EB 2,3 de S. Torcato. Estão em
execução os projetos de requalificação da Rua D. João I, da Via de acesso ao AvePark, das
novas instalações da Agência de Modernização Administrativa (AMA) na antiga Freitas &
Fernandes. Foram concluídos os projetos da requalificação do centro das Caldas das Taipas,
da 2ª fase da Ecovia e as sondagens geotécnicas e o levantamento da Casa do Costeado onde
será instalada a Escola-Hotel.
Ainda neste período, na Divisão de Administração Direta, procedeu-se à conservação e
manutenção de 50 quilómetros de pavimento da rede viária municipal, pavimentação de
3.766 metros quadrados de arruamentos, limpeza de 14,5 quilómetros de bermas, valetas e
órgãos de drenagem das vias municipais em todo o concelho, além do constante apoio a todas
as freguesias e atribuição de subsídios para realização de obras e investimento no território
concelhio, como demonstram os documentos anexos a este Relatório.

Guimarães, 13 de setembro 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 acções e tarefas
dominantes realizadas pelo departamento de urbanismo (divisões de planeamento e gestão
urbanística e divisão do centro histórico) no decurso do período entre 15 junho ’18 e 31
agosto ’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. Análise e ponderação da realidade urbanística inerente ao denominado “monte
cavalinho”;
2. Colaboração em processos RERAE associados à regularização da atividade económica;
3. Georreferenciação de operações urbanísticas no Regulamento Municipal;
4. Atendimento ao munícipe;
5. Análise urbanística de pedidos de reconhecimento de interesse público para fins de
enquadramento no PDM, acesso a fundos comunitários ou instrução de processos a
apresentar a entidades externas ao Município;
6. Elaboração de alterações a alvarás de loteamento envolvendo terrenos de domínio
público;
7. Elaboração de informações para a emissão de certidões (limites de freguesia,
farmácias e escolas de condução) e outras informações diversas;
8. Controlo prévio das operações urbanísticas inerentes ao território municipal,
assegurando a denominada “gestão urbanística” do Município (obras particulares e
operações de loteamento);
9. 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 edificações
…), sejam elas de promoção externa (por exemplo, inspeção de ascensores);
10. Colaboração com outras unidades orgânicas na reflexão, debate e concertação de
soluções a nível de estudos urbanísticos e regulamentos);
11. Emissão de certidões várias (avaliação geral de imóveis, operações de destaque,
propriedade horizontal entre outros);
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12. Divulgação do regulamento de projetos económicos de interesse municipal;
13. Acompanhamento de processos e investimentos passíveis de interesse e benefício
para a economia e desenvolvimento do concelho (e reconhecimento formal dos
mesmos);
14. Tratamento cartográfico e de informação relativa à atividade económica do concelho.
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DIVISÃO DO CENTRO HISTÓRICO
> Emissão de pareceres relativos a operações urbanísticas, certidões e direitos de preferência,
na Área Classificada como Património da Humanidade e respetiva zona de Proteção;
> Emissão de pareceres relativos a projetos e isenções de especialidades (comportamento
térmico, abastecimento de gás, eletricidade e comunicações, estabilidade, eletromecânico e
elétrico, na Área Classificada como Património da Humanidade e respetiva zona de Proteção;
> Realização de Vistorias Administrativas e emissão do respetivo parecer;
> Atendimento ao público presencial e telefónico;
> Monitorização de obras relativas a processos de particulares licenciados.

>Realização e participação nos seguintes projetos:
•

Acompanhamento do processo “Centro Ciência Viva de Guimarães fase II”;

•

Acompanhamento do processo “Casa do Costeado”;

•

Projeto da “Sinalética tipo” para Monumentos e “edifícios singulares” situados na
área classificada;

•

Acompanhamento de obra “Percurso pedonal no adarve”, como autor de projeto.

•

Projeto de Licenciamento da arquitetura, designado por “Arranjo Urbanístico da Rua
e Travessa da Caldeiroa;

•

Projeto de Execução de arquitetura, do acesso mecânico ao Palácio da Justiça;

> Outros:
•

Abertura de procedimento de Classificação da “Casa Mota Prego”;

•

Preparação do XVII encontro de Municípios com Centro Histórico;

•

Estudo do estado de conservação do edifício da Contabilidade e Ação social;

•

Apoio ao projeto do gradeamento do Largo Repúblico do Brasil;

•

Apoio ao desenvolvimento do projeto de “Receção, espaço comercial, cafetaria do
Paço dos Duques de Bragança”;

> Hereditas | Atlas da Paisagem:
•

Acompanhamento da obra de Conservação, Salvaguarda e Valorização do conjunto
edificado da Capela de Nossa Senhora da Conceição (em curso);

•

Colaboração, com a DRCN, nos trabalhos preparatórios para o projeto de
Conservação, Salvaguarda e Valorização da igreja de Santa Cristina de Serzedelo (em
curso);
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•

Trabalhos preparatórios para elaboração do PI Sacromontes;

•

Implementação do projeto Hereditas | Atlas da Paisagem Cultural;
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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:

- Projeto “Alma dos Lugares” - O objetivo é promover a Cultura Portuguesa e Vimaranense em
parceria com o projecto Guimarães Marca.

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

2.

LABPAC – Incubadora de Base Criativa

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

- Elaboração do Plano de Marketing para a empresa “Estúdio Grua”, localizada no LabPac.

- 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.

- A realização do 1º aniversário da incubadora LabPac, previsto para o dia 26 de Maio, foi
adiado devida à previsão de mau tempo, estando previsto para o próximo dia 22 de Setembro,
em conjunto com o evento Green Week. O objetivo é associar-nos ao festival “Green Week
2018”, que decorre de 20 a 23 de Setembro, e promover uma maior consciencialização da
população para as questões ambientais, em linha com os objetivos estratégicos para o
desenvolvimento sustentável 2030, indicado pelas Nações Unidas. Como este é um objetivo
que deve ser de todos e aproveitando a dinâmica em que outras Divisões do Município estão
a trabalhar, a DDE, encaminhava também a comunidade em geral para as atividades que
efetuaremos na Plataforma das Artes, procurando desta forma dinamizar o LabPac e as
empresas que lá estão situadas.
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As incubadoras neste dia terão os seus espaços abertos para visita e promoção dos seus
negócios. No espaço exterior serão criados showrooms e música ambiente. Para que o evento
decorra da melhor forma, solicitamos a colaboração: Da Divisão de Cultura e Turismo e da
Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, com os meios técnicos que venham a ser necessários
para a realização do programa cultural e musical, que se realizará na PAC-Plataforma das
Artes.

3.

Set.Up Guimarães

- Ação Start-Ups/Câmara de Comércio Luso Britânica – “O que pode ser feito em Guimarães
para melhorar a taxa de sobrevivência das Start-Ups?”

– Avepark | 12 Julho 2018

A Câmara de Comércio Luso-Britânica apresentou um programa para a realização conjunta
com o Município de Guimarães de um evento que pretendeu incidir sobre a promoção e apoio
das start-ups concelhias. Este evento decorreu no dia 12 de Julho de 2018, no Avepark.
Tratou-se de uma ação de promoção das start-ups Vimaranenses e Nacionais. Foram
convidados a participar um grupo diverso que representou as várias perspetivas em torno
deste assunto, incluindo: Start-ups em diferentes estágios da sua evolução, empresas de
capital de risco; incubadoras/aceleradoras; mentores de gestão; operadores de coworking;
consultores jurídicos; exemplo de empresas Britânicas que consideram a expansão das suas
operações em Portugal, responsáveis pela captação de investidores e representantes do
Governo Britânico.

Foi realizado um debate com o tema, “O que pode ser feito em Guimarães para melhorar a
taxa de sobrevivência das Start-Ups?”, com os oradores convidados:
Ross Mathews – Deputy Head Mission, UK Embassy in Lisbon;
Filipe Lowndes Marques – BPCC (Câmara de Comércio Luso-Britânica) President;
Ricardo Luz – Empresário, sócio da Gestluz consultores e membro da Risk Finance Advisory
Group for Horizon 2020 da Comissão Europeia;
Abel André Ribeiro da Silva – Director da Invicta Angels – Associação Business Angels do Porto;
Elisabete Sampaio e Sá – Professora da Escola de Gestão da Universidade do Minho;
Moderador – Dr. Ricardo Costa, Vereador da Divisão de Desenvolvimento Económico,
Município de Guimarães;
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Foi realizada uma sessão sobre a relação Portugal e Reino Unido: À conversa com, “Debate
sobre as relações de Portugal com o Reino Unido na sequência do Brexit”, com os oradores
convidados:

Filipe Lowndes Marques - BPCC (Câmara de Comércio Luso-Britânica)

President;
Joana Forbes – British Honorary Consul, Porto;
João Guimarães – Director CCLB (tbc) e/ou Charlie Cutler – Director CCLB (tbc);
Empresários da região com experiência no Reino Unido a convidar;
Moderador – Ricardo Costa, Vereador da Divisão de Desenvolvimento Económico.

4.

Organização, participação e divulgação de eventos, ações de formação que visam a

promoção do desenvolvimento económico no concelho, nomeadamente:

- 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:

- Feira denominada “Guimarães Wine Fair” a realizar de 22 a 25 de Novembro de 2018 no
Multiusos de Guimarães
A proposta apresentada pelo E`Leclerc Lordelo e a Arcol-Cash e Carry nasce do objetivo de
desenvolver um evento de organização conjunta com a Revista Vinhos Grandes Escolhas,
Corticeira Amorim, Município de Guimarães e ACIG-Associação Comercial e Industrial de
Guimarães. Trata-se de um mega evento com escala nacional para a divulgação do que melhor
produzimos no nosso País, VINHO. Com este evento pretende-se que todos os produtores de
Norte a Sul do País divulguem os seus vinhos e disponibilizem aos consumidores a compra
imediata dos vinhos que desejam. Haverá um País estrangeiro convidado, que neste 1º Evento
será a França, que também fará a divulgação dos seus vinhos.

Para a realização da ação e pelas condições que oferece o local ideal será o Pavilhão Multiusos
de Guimarães, estando prevista a sua realização nos dias:
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Agenda Provisória:

22,23,24 Nov. de 2018 das 15H às 21H: Exposição de Vinhos com provas e compras, no
Pavilhão Multiusos de Guimarães;
25 Nov. 2018 das 15H às 19H: Exposição de Vinhos com provas e compras, no Pavilhão
Multiusos de Guimarães;
Dia 23 de Nov. de Manhã: Visita à empresa Amorim;
Dias 24 e 25 de Nov. de Manhã: Visita guiada à Cidade de Guimarães (Produtores de Vinho;
Câmaras de Comércio Estrangeiras e Organizadores de Feiras de Vinho), promovida pelo
Município;

- A Associação Home From Portugal, com o apoio da AICEP-Portugal Global, agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal, e o Banco Santander, e à semelhança do ano
anterior, em parceria com o Município de Guimarães, através da Divisão de Desenvolvimento
Económico, organizaram a 3ª edição do Guimarães Home Fashion Week, que teve lugar na
Pousada de Stª Marinha da Costa, nos dias 26 a 29 de Junho. Com a realização desta 3ª Edição,
pretendeu-se potenciar ao máximo a oportunidade de um grupo de 52 empresas nacionais,
produtoras/exportadoras na área dos têxteis lar, receberem um significativo número de
potenciais compradores de todo o mundo (cerca de 200), bem como com uma cobertura
jornalística nacional e internacional (OCS), 12, tendo para o efeito a Associação reservado toda
a ala superior (salas, quartos, claustros, jardins, e varanda aberta ao fundo do corredor).

- 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:

- Castro & Filhos, Lda.
- Carpintaria SALFER, Unipessoal, Lda.
- Polopique.
- Bernardino Castro, Serviços Festivos, Lda.
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- Cartonagem Trindade, Lda.
- Guimapapel – Comércio de Embalagens, Lda.

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

a)

Foram analisados e informados os seguintes processos:

POSTOS DE
EMPRESA

41732/17

Netgócio – Soluções de Internet para 23 Postos de
Empresas, Lda.
trabalho

490.000,00€

25486/18

Carlos Manuel Salgado da Costa, Lda.

5 Postos de
trabalho

359.593,19€

30542/18

Oliveira & Carvalho, Lda.

4 Postos de
trabalho

820.000,00€

31624/18

Texteis JF Almeida, SA

46 Postos de
trabalho

2.982.650,00€

32930/18
29438/18

Tintojal – Tinturaria e Acabamentos, Lda.

Carlos & Nuno Cunha, Lda

TOTAL

b)

TRABALHO A INVESTIMENTO
CRIAR

NIPG

1 Posto de
trabalho
6 Postos de
trabalho
85 Postos de
trabalho

650.000,00€

1.088.491,54€
6.390.734,73€

Renegociações dos Contratos PEIM:

- C.S.M.- Lavandaria Industrial, Lda;
- Bolama Supermercados, Lda;
- Fortunato O. Frederico & C.ª Lda.

c)

Emissão de parecer técnico na vertente económico-financeira dos seguintes pedidos

de Interesse Público ou RERAE
- Bernardino Castro – serviços festivos Lda.
- Morgadio da portela, agropecuária Lda.
- Tempo Maravilha, Lda.
- Ata de conferência decisória Fábrica de Tecidos Carvalho.
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d) - Foram analisados na vertente económico-financeira, encontrando-se ainda em trânsito,
os processos:
- Texteis J. F. Almeida S.A.
- Oliveira & Carvalho, lda.
- Carlos & Nuno Cunha
- Tintojal

Ainda:

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

- 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).

- Proposta de alteração ao Regulamento de Projetos Económicos de Interesse Municipal
(RPEIM).

8. No âmbito do AVEPARK

- Efetuaram-se notificações de Não Renovação Contratual (e subsequente convite à
apresentação de candidatura à instalação com base no novo regulamento) com todas as
empresas integradas no TecPARK;
- Efetuaram-se notificações a todas as empresas com incidentes de incumprimento do
contrato assinado entre as partes;
- Procedeu à sistematização e recolha de valores em dívida por parte das empresas com
incidentes contratuais e/ou procedeu-se à recolha de propostas de regularização faseada
(processo a decorrer);

- Efetuou-se a análise económico-financeira relativa a 2 pedidos de incubação (1 virtual + 1
física) na TecPARK;

pág. 18

Relatório de atividades de 15-06-2018 a 31-08-2018
- Promoveram-se reuniões presenciais:
a) Com empresas já instaladas no Avepark;
b) Com empresas interessadas em instalar-se na incubadora municipal (TecPARK);

- Promoveram-se reuniões presenciais com várias empresas do Avepark;

9. No âmbito do Espaço Empresa

- Efetuaram-se 79 serviços presenciais e 63 telefónicos;
- Chave móvel digital, alojamento local, criação de empresas comerciais e registo como
vendedor ambulante, por essa ordem, estão entre os principais serviços requisitados. O
alojamento local é uma das áreas de maior interesse, assim como processos relativos à criação
ou alteração de dados relativos às empresas (INR/RJACSR/Registo comercial);
- Efetuou-se uma compilação das entidades empresariais constituídas em Guimarães no
período entre 01 janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2018.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS
DIVISÃO DE EMPREITADAS:
1
1.1. em fase de procedimento concursal:
Instalação para licenciatura em artes visuais no IDEGUI
Requalificação do edifício Jordão e garagem avenida para a escola de música e artes
performativas e visuais
Obras de beneficiação de edifício para instalação da Revenda Grossita de Hortícolas Creixomil
Reabilitação energética de edifícios de habitação social
Reperfilamento da EM582

1.2. em fase de execução:

Gabinete de Apoio Psico-Oncológico – Mesão Frio
Substituição da cobertura do edifício da escola do Carreiro - Lordelo
Rede de incêndio armada da central de camionagem
Reparação da cobertura da entrada da EB1/JI de Airão Stª Maria
Reparação nas bancadas da pista de atletismo Gémeos Castro
Requalificação do complexo escolar da EB1 de Teixugueiras – Silvares
Reparação de muro em alvenaria de pedra no Centro Cultural Vila Flor – Urgeses
Requalificação da rua de S. Miguel e correção pontual da rede de águas pluviais na rua das
Eiras – Creixomil
Reforço de segurança e sinalética em várias passadeiras da cidade
Tratamento de humidades na escola EB1/JI da Igreja – São Salvador de Briteiros e recuperação
da fachada exterior da escola básica da Bela Vista – São Lourenço de Selho
Percurso pedonal do Adarve – Oliveira do Castelo
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
Reparações no sistema de climatização da Câmara Municipal de Guimarães
Parque de estacionamento de Camões
Concessão da conceção, construção e exploração do Crematório
Construção da Escola EB2,3 das Taipas – Caldelas
Conservação corrente do pavimento das vias do concelho de Guimarães – 2018
Conservação corrente das estradas do concelho de Guimarães
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1.3. a conclusão:

Pavimentação da Av. Rio de Janeiro e Rua Dr. José Augusto da Silva
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
Obras de reparações nos cemitérios de Monchique – Costa e Atouguia-Creixomil
Requalificação e beneficiação de arruamentos da rede viária municipal- 2017
Reperfilamento da rua de Francos e novo acesso à Universidade do Minho
Ecovia de Guimarães – 1ª fase
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
Residência para Investigadores – Oliveira do Castelo
Ampliação da EB1 da Charneca, em Caldelas, destinada a Biblioteca
Ciclovia – Fase 1 – Obras inerentes à alteração de propriedade
Construção do Skatepark – Costa

2.

na Divisão de Estudos e Projetos:

2.1. em fase de procedimento concursal:

Travessia pedonal sobre rio Selho na rua cidade de Guimarães em Aldão
Projeto elétrico para a igreja de Serzedelo
Projeto de segurança contra incêndio para a escola da Charneca
Reperfilamento da AVª D João IV
Requalificação da Ponte do Soeiro
Levantamento terreno parque S Faustino
Projeto de reabilitação das casas do moinho velho - costeado
Revisão projeto da UNU
Plano de conservação e monitorização da muralha
Arranjo urbanístico do tardoz do CC Villa
Levantamento topográfico do centro Cívico de S. S. Cristóvão
2ª Fase do Canil/Gatil
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:

Reparação escola do Motelo
Diagnóstico e projeto de intervenção na Ponte do Soeiro
Parque de estacionamento nas eiras – estudo prévio
Arranjo urbanístico da Rua D João I
Especialidades para projeto de execução da Rua D João I
Estudo de sombreamento da escola do Monte Largo
Projeto da casa mortuária de Pinheiro
Parque de Candoso de S. Martinho (viaduto de autoestrada) – estudo preliminar realizado
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 sobreelevação do trajeto da Ciclovia
Ligação da EN310 á rua general Humberto Delgado (rua do assento) – Brito
Via de acesso ao AvePark
Reperfilamento da rua S. Vicente – Mascotelos
Parque industrial de S.S. Lourenço – estudo prévio
Parque de lazer e desportivo de S Faustino
Requalificação do tardoz do cc Villa
Requalificacao da rua nossa Senhora da Conceição
Entroncamento S. Torcato/S. Lourenço Selho
Rua Outeirinho em Balazar
Rua do emigrante em sande s clemente
Rua da Vitória em Mesão Frio
Acesso à estação de Mide
Acesso ao centro cívico de Pinheiro
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
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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
Via de ligação entre ao rotunda do reboto e a rotunda do Mouril

2.3. a conclusão
Obra de arte na rua 24 de Junho em Aldão
Acompanhamento arqueológico no adarve da muralha
Encerramento do espaço aberto no mercado municipal
Sondagens Geotécnicas no perímetro da Casa do Costeado
Levantamento topográfico do Caminho Real Serzedelo
Levantamento entroncamento São Torcato/São Lourenço de Selho
Levantamento topográfico dos fornos de Cruz de Pedra
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 – (aprovado)
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. na Divisão de Administração Direta:

Conservação e manutenção de 50 kms de pavimento da rede viária municipal;
Pavimentação de 3.766,00 m2 de arruamentos;
Limpeza de 14,5 kms de bermas, valetas e órgãos de drenagem das vias municipais;
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Conservação e manutenção de edifícios escolares.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
DIVISÃO DE CULTURA

1 – DIVISÃO DE CULTURA + DIVISÃO DE JUVENTUDE
1.1 PROGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO
1 – DIVISÃO DE CULTURA + DIVISÃO DE JUVENTUDE
1.1 PROGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO
1.2
Junho
Data. 16 – Sunset
Data. 21 a 24 – 8ª edição Feira Afonsina
Excentricidade
Data. 15 – Selho S. Jorge e S. Torcato
Data. 16 – Brito
Data. 30 – Moreira de Cónegos

Julho
Data. 06 – Quarteto Cordas
Data. 12 a 14 – Guimarães Allegro
Data. 12 – Orquestra Guimarães
Data. 20 – As canções e os filmes
Data. 24 a 27 – Portocale Dance Awards
Data. 26 a 28 – Festival Vaudeville Rendezvous
Excentricidade
Data. 07 – Caldelas
Data. 14 – Ponte e União Freguesias Briteiros Santa Leocádia
Data. 20 - Selho S. Jorge e Ronfe
Data. 21 – Barco e Brito
Data. 27 – S. Torcato
Data. 28 - Moreira de Cónegos

Agosto
Data. 10 a 12 – Festival L’Agosto
Data. 18 – Concerto Comemorativo 30 anos carreira José Alberto Reis
Data. 25 – Festival Vai m’a Banda
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Excentricidade
Data. 11 – Caldelas, Ponte e Ronfe
Data. 17 - Selho S. Jorge
Data. 18 – Barco e Brito
Data. 24 – S. Torcato e União Freguesias Briteiros Santa Leocádia
Data. 25 - Moreira de Cónegos

1.2 OUTRAS AÇÕES
Conceção gráfica para atividades de todo o município;
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
ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO DA MARCA GUIMARÃES
Apresentação pública do estudo a realizar para definição da estratégia de
posicionamento da Marca Guimarães (empresa externa)
O trabalho a apresentar constará de 3 fases, tendo sido iniciada a fase1, que consta do
seguinte:
Entrevistas a stakeholders locais para entender como vêm a marca Guimarães e
potenciais mercados e públicos-alvo;
Entrevistas externas on-line (400) para entender as perceções existentes;
Visitar e estudar o município para identificar os ativos existentes e potenciais;
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Desenvolver ou analisar estudos sobre o município para, de uma forma quantitativa e
qualitativa mapear as perceções e expectativas;
Referências e análise de casos de estudo internacionais;
Com base nas análises efetuadas, a empresa apresentará um documento em
Guimarães com as conclusões e recomendações de posicionamento e próximos
passos.
A apresentação desta fase está prevista para final de setembro 2018.

ACOLHIMENTO

Press Trips
Press Trip UK 2018 - ATP em colaboração com a Delegação do Turismo de Portugal no
Reino Unido, 6 de julho
Visita CVRVV - Jornalistas da Dinamarca ligados ao Vinho, Gastronomia e Turismo, 25
de julho

Visitas guiadas
Visita guiada a grupo de Sacerdotes, dia 23 de julho.
APOIO A ENTIDADES
Apoio ao Programa RTP “Ruas com História e Memória”, 9,10 e 11 de Julho (apoio
técnico, alojamento e refeições);
Apoio a diversas Entidades através da oferta de material promocional de Guimarães.
ALOJAMENTO Vistorias a alojamentos Registo e vistoria de 19 novos Alojamentos
Locais (AL)

ESTÁGIO CURRICULARES Acolhimento de alunos para estágio curricular, do Curso de
Línguas para Relações Internacionais do Instituto Politécnico de Bragança, e do Curso
de Gestão do Turismo da Escola de Hotelaria e Turismo.

DIVERSOS Apoio técnico ao projeto Hereditas - Base de Dados do Património Cultural
de Guimarães.
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GABINETE DO DESPORTO
O presente relatório de atividade do Gabinete do Desporto, é referente ao período de 1 de
junho a 31 de agosto de 2018, dentro das normais funções e competências previstas nas
diferentes áreas. Assim, de seguida, apresentar-se-á apenas a descrição das principais
atividades:

GABINETE DO DESPORTO
Dando sequência ao trabalho desenvolvido, o Gabinete do Desporto realizou as atividades:
•

Organização da Gala do Desporto

•

Realização dos 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
junho a agosto de 2018, nomeadamente, da fiscalização de trânsito, fiscalização de estabelecimentos,
denúncias recebidas no atendimento ao público, bem como o valor recebido no atendimento ao
público dos autos pagos voluntariamente.

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

Junho

Julho

Agosto

N.º autos

479

434

611

2 – Fiscalização de Estabelecimentos

Fiscalização de Estabelecimentos

Fiscalizações
Junho/Julho/Agosto

Ruído/ Horário de funcionamento

3

3- Atendimento ao Público- Denúncias recebidas

Denúncia

Total

Obras

7

Estacionamento indevido

9

Ruído

3

Obstrução da via pública

1

Viaturas abandonadas

24

Atos de vandalismo

3

Buracos na via pública

2

Animais (abandonados, feridos, etc.)

7

Tampas na via pública

1

Danos em viaturas

5

Vespas velutinas

9

Queimas/Queimadas

2

Total de denúncias

103
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4- Autos pagos (voluntariamente):

Junho

Julho

Agosto

115

110

154

2.301,52€

2.312,47€

3.426,65

N.º autos pagos
(voluntariamente)

Valor recebido
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

1. PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO
Instaurados – 49
Com embargo - 18
Arquivados - 42
Em curso – 916
2. REGISTOS DE ENTRADA DE EXPEDIENTE/OFÍCIOS
EEXEXPEDIENTE/OFÍCIOS
Queixas – 115
Diversos – 610
Ofícios expedidos - 400
3. DESPACHOS ELABORADOS
Embargo – 21
Demolição/alteração –06
Reposição - 0
Remoção - 0
Cessação de utilização – 0
Cessação de utilização Estab. Rest. e Bebidas - 0
Audiências prévias – 4
4. DESOBEDIÊNCIAS ETECTADAS
Desobediências a embargos – 0
Desobediências a decisões – 1
Desobediências a selagens - 0
5. PARTICIPAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Desobediências a embargos - 0
Desobediências a decisões – 1
Desobediência a selagens – 0
6.ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO/BEBIDAS COMÉRCIO/SERVIÇOS

Processos instaurados – 2
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7. MERAS COMUNICAÇÕES PRÉVIAS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SERVIÇOS E INDUSTRIAS
Meras comunicações prévias de instalação/
modificação/encerramento - 40
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CONTRAORDENAÇÕES

PROCESSOS ABERTOS

173

PROCESSOS DECIDIDOS

67

PROCESSOS PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

30

RECURSOS

3

PROCESSOS ENVIADOS A TRIBUNAL PARA EXECUÇÃO

9

PROCESSOS FINDOS

51

TOTAL DE PROCESSOS PENDENTES

2.827

RECEITA ENVIADA DO TRIBUNAL

1.462,49 €

RECEITA PAGA NA CÂMARA

7.825,41 €

SOMA

9.287,90 €
173
180
160
140
120
100
67

80

51
60
30

40
20
0

3
PROCESSOS
ABERTOS

PROCESSOS PROCESSOS
DECIDIDOS PAGAMENTO EM
PRESTAÇÕES

RECURSOS

9

PROCESSOS
PROCESSOS
FINDOS
ENVIADOS A
TRIBUNAL PARA
EXECUÇÃO

7.825,41 €

8.000,00 €
7.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
1.462,49 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
RECEITA ENVIADA DO TRIBUNAL

RECEITA PAGA NA CÂMARA
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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
31.8.2018

%
Execução

27.793.504,00

16.703.886,61

60,1

6.276.611,00
22.341.514,00
301.554,00

2.791.028,98
10.221.279,57
154.732,19

44,5
45,8
51,3

1.686.899,00
3.705.194,00
5.414.401,00
2.121.190,00
69.640.867,00

955.184,81
1.951.632,32
3.208.312,08
842.973,08
36.829.029,64

56,6
52,7
59,3
39,7
52,9

1.682.038,00
1.567.800,00
16.966.854,00
17.222.137,00
690.722,00
4.055.266,00
1.475.937,00

3.021,17
0,00
7.414.298,51
8.464.302,19
334.766,54
856.930,34
322.937,51

0,2
0,0
43,7
49,1
48,5
21,1
21,9

5.498.852,00

1.796.858,77

32,7

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

4.288.125,00
408.781,00

1.268.153,80
194.167,13

29,6
47,5

5.315.000,00
2.000,00
59.173.512,00

4.044.377,64
0,00
24.699.813,60

76,1
0,0
41,7

TOTAL GERAL

128.814.379,00

61.528.843,24

47,8

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

Orçamento

Recebido até
31.8.2018

%
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

13.041.799,47
2.714.923,02
324,50
4.214.347,75
1.809.645,71
1.227.928,42
1.527.456,70
1.549.443,48

67,5
77,7
8,2
78,5
44,8
71,9
70,2
21,9

15.992.658,00
3.421.105,00
4.749.236,00
9.536.434,00
41.505,00

10.661.768,00
2.280.736,00
3.166.152,00
6.312.504,82
44.109,95

66,7
66,7
66,7
66,2
106,3

pág. 34

Relatório de atividades de 15-06-2018 a 31-08-2018
Venda serviços
Rendas
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

4.585.529,00
55.188,00
38.627,00
81.610.105,00

2.584.562,78
52.222,59
436.840,03
51.624.765,22

56,4
94,6
1130,9
63,3

10.454,00

207.352,63

1983,5

1.776.962,00
25.565.197,00

1.184.640,00
2.521.006,57

66,7
9,9

10.000,00

5.777,54

57,8

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

0,00
1.728,18
3.920.504,92
19.394.802,00

0,0
4,2
14,1
100,0

128.814.379,00

74.940.072,14

58,2

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 31.8.2018

%
Execução

27.793.504,00

24.704.999,33

88,9

6.276.611,00
22.341.514,00
301.554,00

4.932.185,49
17.569.494,64
248.376,75

78,6
78,6
82,4

1.686.899,00
3.705.194,00
5.414.401,00
2.121.190,00
69.640.867,00

1.330.290,73
3.313.746,42
5.408.490,22
1.305.404,44
58.812.988,02

78,9
89,4
99,9
61,5
84,5

1.682.038,00
1.567.800,00
16.966.854,00
17.222.137,00
690.722,00
4.055.266,00
1.475.937,00

29.651,54
10.824,00
9.918.237,15
14.463.257,92
417.192,54
1.379.281,42
643.652,89

1,8
0,7
58,5
84,0
60,4
34,0
43,6

5.498.852,00

3.841.805,49

69,9

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

4.288.125,00
408.781,00

4.153.981,35
393.782,85

96,9
96,3

5.315.000,00
2.000,00
59.173.512,00

5.314.375,34
0,00
40.566.042,49

100,0
0,0
68,6

TOTAL GERAL

128.814.379,00

99.379.030,51

77,1
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PREVISÃO/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2018
RECEITA

Taxa
Execução

Orçamento

%

Execução *

%

Corrente

81.610.105,00

63,4

51.624.765,22

68,9

63,3

Capital
Saldo da gerência
anterior

27.809.472,00

21,6

3.920.504,92

5,2

14,1

19.394.802,00

15,1

19.394.802,00

25,9

100,0

TOTAL

128.814.379,00

100,0

74.940.072,14

100,0

58,2

*até 31 de agosto
Taxa de Execução Orçamental =
DESPESA
Corrente

58,2
Taxa
Execução

Orçamento

%

Execução *

%

69.640.867,00

54,1

58.812.988,02

59,2

84,5

Capital

59.173.512,00

45,9

40.566.042,49

40,8

68,6

TOTAL

128.814.379,00

100,0

99.379.030,51

100,0

77,1

*até 31 de agosto
Taxa de Execução Orçamental =

77,1
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DIVISÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL

RECEITAS

Designação

junho

agosto

julho

subtotal

1.368,83€

Rendas de terrenos
Rendas de edifícios

1.368,83€

4.405,58€

9.998,00 €

9.998,00 €

12.899,64€
0,00€

Vendas de terrenos

30.123,72€

500,00€
0,00€

Indemnizações por danos causados
por terceiros em bens do Município

1.930,00

0,00€
0,00€

Indemnizações por danos em bens
segurados

381.630,00€

0,00€

50,00€

Outras receitas

TOTAL

0,00 €

25,00 €

234 490,55€

396 558,58€

14 318,47€

7 143,24€
32 895,64€
30 623,72€
193 000,00€
381 630,00€
75,00€
645 367,60€

OUTROS REGISTOS

Designação
Informações sobre exercício de direitos de
preferência na alienação de imóveis
Informações sobre dominialidade de
prédios/proprietários de terrenos

junho

agosto

julho

subtotal

15

8

9

32

24

28

35

87

Informações diversas prestadas

19

34

22

75

Ofícios enviados

61

51

49

161

TOTAL

115
119

121

355
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INVENTÁRIO E CADASTRO DOS BENS DO MUNICÍPIO

Designação
Bens móveis
Imóveis do
domínio
público
Imóveis do
domínio
privado
Imobilizado
Incorpóreo

Descrição

junho

julho

agosto

subtotal

N.º Registos

856

796

499

2151

Valor
patrimonial
N.º Registos

591.279,96 €

2.213.500,92 €

55.531,61€

2.860.312,49 €

11

28

4

43

Valor
patrimonial
N.º Registos

688.608,37 €

2.159.735,14 €

33.767,62€

2.882.111,13 €

35

0

0

35

Valor
patrimonial
N.º Registos

1.899.668,54 €

0,00 €

0,00€

1.899.668,54 €

1

1

9

11

Valor
patrimonial

169.500,00 €

5.849,10 € 141.370,73€

316.719,83 €

3.349.056,87 €

4.379.085,16 € 230.669,96€

7.958.811,99€

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

55

5

103.615,96€
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DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO DE FINANCIAMENTOS
Assunto: Financiamentos comunitários | Contratação Pública.

A presente informação/relatório, corresponde ao período entre abril a maio de 2018.

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
FINANCI
AMENT
O
FEDER
85%

INVESTIMEN
TO
CANDIDATA
DO
ELEGÍVEL

INVESTIMEN
TO
ELEGÍVEL
APROVADO

19.452.325,82
€

OBS.

Não
aprovada

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

69,99%

374.742,23 €

374.742,23 €

Em
execução
Em
parceria

Requalificação e Modernização da EB2/3 das
Taipas

85%

5.882.352,94
€

2.500.000,00
€

Aprovada

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

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

Veículos Elétricos para o Município de
Guimarães

50%;
25%

94.661,00 €

86.000,00 €

Aprovada
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Rede de Percursos Clicáveis - Ciclovia de
Guimarães

85%

2.722.025,68
€

2.313.721,83
€

Aprovada

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

85%

160.987,11 €

160.987,11 €

Aprovada

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

85%

4.705.882,36
€

4.000.000,00
€

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 €

42.043,95 €

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

85%

64.470,80 €

75.848,00 €

Plano Municipal de Guimarães para a
Integração de Migrantes

75%

174.938,50€

131.203,88€

Aprovada

+ Cidadania: Plataforma de Aprendizagem:
Colaboração e Partilha

85%

2.1254,40€

2.1254,40€

Aprovada

Literatus

85%

271.170,93€

271.170,93€

Aprovada

Hypatiamat

85%

318.671,19€

318.671,19€

38.381.033,21
€

12.078.223,86
€

TOTAL

Aprovada

Aprovada

Aprovada

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

DESIGNAÇÃO

Data de Envio
Candidatura

Aumento da Eficiência Energética na Iluminação Pública

27-04-2018

Beneficiação e Eficiência Energética em Edifícios de Habitação Social

18-05-2018

Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais

11-07-2018

TOURING CULTURAL - ALDEIAS DE PORTUGAL (MINHO)

31-07-2018

TOURING CULTURAL -IDENTIDADE CULTURAL DO MINHO

31-07-2018
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TOURING CULTURAL -ARTES e PRODUTOS TRADICIONAIS

06-08-2018

No que respeita à contratação pública, esta divisão promoveu 15 procedimentos de bens e
serviços por ajustes diretos, 11 por consulta prévia e 2 por concurso público. Destes
procedimentos foram, adjudicados €120.843,55€ entre junho e agosto 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

junho, julho e agosto

867

728

358

48

1.786

1.062

1.839

111

95

34

50

14

---------

---------

---------

0

---------

---------

---------

84

---------

---------

---------

3

26

32

---------

---------

Esclarecimentos/Encaminhamentos

726

731

743

120

Atendimentos no Exterior

246

10

159

40

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

663

518

617

71

95

126

451

107

3.805

4.158

3.898

1.064

8.309

7.399

8.148

1.671

79

74

46

12

Cartão Municipal do Idoso (requeridos)

879

905

985

263

Declaração para Pessoas com Reforma Antecipada

191

226

187

52

38

0

1

0

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
Aquisição de medicação c/prescrição médica ao abrigo do
Programa Abem
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
---------

9
0
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Total

1.187

1.205

1.219

327

Total Global

9.496

8.604

9.367

1.998

(*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

junho, julho e agosto

TIPOLOGIAS

Situações de
Emergência Social
Alínea a) do art. 2º)

Água

2 372,79€

Luz

4 570,27€

Gás

1 573,99€

Eletrodomésticos

2 674,57€

Total
Alínea c) do art. 2º)

Medicação

Alínea d) do art. 2º)

Atividade física

Alínea g) do art. 2º)

Bolsas de estudo

11 191,62€
0,00€
1 624,00€
0,00€

Eliminação de Barreiras Arquitetónicas
Habitação
Alínea e) e f) do art. 2º)

Obras e Reparação
Total

14 760,00€
2 067,00€
18 451,00€

MONTANTE GLOBAL

29 642,62€

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

pág. 43

Relatório de atividades de 15-06-2018 a 31-08-2018
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€

88 Instituições

2018

1.464.271,64€

Realizou-se, no passado dia 26 de junho, na Plataforma das Artes e da Criatividade, a sessão
formal de assinatura de protocolos com as Instituições de Solidariedade Social apoiadas ao
abrigo do Regulamento em vigor. Esta sessão contou com a presença de 82 instituições.

2.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Junho
13 e 20 de junho
Ação de sensibilização “Preparar o futuro, preparar o acolhimento: Crianças e Jovens não
Acompanhados”
Organização: Consórcio Guimarães Acolhe e Associação de Apoio à Criança
Local: Auditório da Biblioteca Municipal Raul Brandão

18 de junho
Reunião grupo temático Família e Comunidade
Local: Sala de reuniões da DAS
Público-alvo: Membros do Grupo

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.
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Até à data, foram sinalizados 2157 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”.
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 31 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,
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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

junho, julho e agosto

Serviço Social

16

Psicologia

99

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

junho, julho e agosto

Voluntários Inscritos

1415

31

Avaliações Psicológicas

1104

31

Voluntários c/Formação Geral Inicial

704

0

Voluntários c/Formação Específica

339

22

Voluntários presentes em Ações/Reuniões de informação/Sensibilização

740

51

Voluntários presentes em Grupos de Partilha/Workshops

81

22

Projetos de voluntariado inscritos

232

14

Entidades presentes em Ações/Reuniões de informação/Sensibilização

223

9

Reuniões de integração de voluntários

118

4
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Voluntários Integrados

1912

112

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 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”
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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 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
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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...”
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
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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
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.
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• 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.
• 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
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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+;
- 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;
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- 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

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.
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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.
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
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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

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;
•

abertura de procedimento concursal para o fornecimento de refeições

(almoço e lanche) no período de setembro a dezembro de 2018;
•

abertura de procedimento concursal para o fornecimento de refeições

ligeiras no período de setembro a dezembro de 2018;
•

abertura de procedimento concursal para a implementação de um serviço de

refeições transportadas na EB de Motelo – Fermentões no período de setembro a
dezembro de 2018;

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;
•

Análise do procedimento concursal relativo ao 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;
•

Aquisição de serviços de transporte escolar em viatura de aluguer ligeira para

alunos com necessidades educativas especiais

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;
•

Preenchimento da plataforma da DGEstE respeitante ao número de crianças

que estão a frequentar as AAAF,
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1º Ciclo do Ensino Básico:
•

Vistoria

para

avaliação

das

condições

de

funcionamento

dos

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

Análise da proposta de abertura de procedimento concursal para a aquisição

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

Preparação do processo para a atribuição de ajudas financeiras no âmbito do

Regime de Fruta Escolar relativo ao 1.º e 2.º períodos letivos de 2017/2018
o

Carregamento da plataforma disponibilizada pelo IFAP para o pedido de ajuda

Outros:
•

Análise das propostas apresentadas no âmbito do procedimento concursal

para o fornecimento de fruta no âmbito do REF.
•

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
01/02/2017 01/04/2017
a
a
31/03/2017 15/06/2017
Número
de
101.542
85.313
acessos únicos
Número
de
274.762
240.227
páginas acedidas
%
de
novos
57,38%
53,11%
acessos

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

01/06/2018
a
30/06/2018

15/07/2018
a
31/08/2018

62.739

81.593

87.182

94.186

46.869

80.238

198.478

270.560

268.474

303.754

147.210

192.566

58,21%

74,50%

74,40%

74,60%

70,50%

72,70%

ESTATÍSTICAS DO SITE
WWW.GUIMARAESTURISMO.COM

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

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

01/06/2018
a
30/06/2018

15/07/2018
a
31/08/2018

32.510

48.200

26.927

37.927

31.332

33.915

19.770

41.874

89.976

129.213

68.763

95.701

83.887

88.878

46.018

131.970

77,49%

77,71%

68,13%

85,20%

84,50%

83,90%

83,00%

85,00%

ESTATÍSTICAS DA APLICAÇÃO MOBITUR
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

01/06/2018
a
30/06/2018

15/07/2018
a
31/08/2018

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

330

570

274

296

409

266

21

29

2.542

4.176

2.519

2.499

3.457

2.545

173

166

166

297

144

155

207

146

16

21

% de novos acessos

43%

47%

46%

57%

55%

58%

76%

55%
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ESTATÍSTICAS DA APLICAÇÃO
"MYCITY GUIMARÃES"
01/12/2017
a
10/02/2018

10/02/2018
a
10/04/2018

01/04/2018
a
31/05/2018

01/06/2018
a
30/06/2018

15/07/2018
a
31/08/2018

437

333

539

166

223

1409

1111

1769

679

559

84,20%

80,20%

78,70%

81,50%

85,40%

67

56

64

30

51

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

ESTATÍSTICAS DA APLICAÇÃO "BOLEIA
GUIMARÃES"
10/02/2018
a
10/04/2018

01/04/2018
a
31/05/2018

01/06/2018
a
30/06/2018

15/07/2018
a
31/08/2018

Número de acessos únicos

223

269

91

89

Número de páginas acedidas

561

708

202

181

85,90%

84,90%

95,50%

93,00%

% de novos acessos

ESTATÍSTICAS DA APLICAÇÃO MOBILE "GUIMARÃES CITYFY"

15/07/2018 a 31/08/2018

Número de instalações em dispositivos IOS
322
Número de instalações em dispositivos IOS

219
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DIVISÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES
A 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:
- Co-organização e planeamento do evento Smart Cities 360 a realizar no dia 21 a 23 de
novembro;
- Análise e preparação da candidatura conjunta com o Quadrilátero, CEF 18 no âmbito da
inovação, sistemas de controlo de tráfego e serviços de transporte inteligente;
- Co-organização do evento Movidos pelo Futuro 2018;
- Preparação para a implementação de um sistema ChatBot com base em Inteligência
Artificial para a comunicação do Município nas redes sociais;
- Mapeamento de KPIs, identificação de organizações, planeamento e preenchimento do
Self-Assessment Tool (SAT), análise SWOT no âmbito do Digital Cities Challenge.
- Preparação e instalação de um dispositivo de monitorização e alarmística de passadeiras
inteligente – CWAY, na Avenida D. João IV;
- Submissão de candidatura conjunta com a Divisão de Sistemas de Informação aos
prémios ACEPI;
- Análise das aberturas de candidaturas ao H2020, P2020 e N2020 com vista o apoio de
projetos a implementar no âmbito das cidades inteligentes.
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GABINETE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

O presente relatório de atividade do Gabinete do Orçamento Participativo, é
referente ao período de 1 de junho de 2018 a 31 de agosto 2018, dentro das normais funções
e competências previstas nas diferentes áreas. Assim, de seguida, apresentar-se-á apenas a
descrição das principais atividades:

GABINETE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
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
Implementação do projeto de banco de manuais escolares através da plataforma SPIN
que operacionaliza todo o provcesso desde a recolha até à entrega dos manuais aos
encarregados de educação. Permitindo uma poupança substancial. Efetuada 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€
Iniciados os procedimentos de aquisição dos equipamentos específicos para este
projeto.
Reunião e visita aos locais de implementação, sempre em parceria com o proponente
para operacionalizar a implementação dos equipamentos adaptados.
Em fase de conclusão:
Corredoura, lazer e tradição
Iluminação concluída e colocada em funcionamento
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Colocação de um abrigo e finalização de toda a envolvente

III Edição do Orçamento Participativo

Parque de Lazer Sande S. Clemente
A serem realizadas as intervenções necessárias para a criação do parque de lazer
Adquirido o abrigo para colocação em setembro
Regularização do terreno
Requalificação da Calçada Real (Serzedelo)
Efetuado o levantamento topográfico do espaço a intervir e a realizar o projeto de
intervenção
Ecovia de São Torcato
A aferir a viabilidade junto de alguns proprietários da criação da Ecovia
Implementados os projetos
Candoso Ativo
Comunidade Castreja sobre rodas

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.
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

Localização

Urbanismo, reabilitação e requalificação
urbana
LÚDICO-DESPORTIVO

Freguesia de Brito
Freguesia de Serzedelo

Vamos alegrar o Agrela

Freguesia de Barco

Olimpíadas Séniores
BatocaPark
PROJETO DE REABILITAÇÃO DO RIO
SELHO

Votos
Executado
Em fase de Projeto
Visita ao local
Executado

Freguesia de Candoso
S.Martinho
Freguesia de Fermentões

Fase de projeto
Em projeto/Visita ao
local com os
proponentes
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V Edição do Orçamento Participativo

O projeto “Mais vida” na freguesia de Nespereira, está já em funcionamento 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. E a sua
avaliação técnica bem como a fase de reclamações tendo então sido publicada a lista final de
projetos a votação.
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 junho de 2018 a reunião da direção da RAP na localidade de Valongo.
Ainda neste âmbito Guimarães encontra-se integrado no grupo de criação de um
documento orientador para a Democracia Participativa que deve ser apresentado na
conferência da OIDP que decorrerá em novembro na cidade de Barcelona
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DIVISÃO DE AUDITORIA E QUALIDADE
Os dados apresentados reportam ao período de junho a agosto de 2018.
Das atividades da DAQ, destacam-se as seguintes:
•

Realização de Auditoria de Transição do Sistema de Gestão Qualidade e Ambiente de
acordocom as normas NP EN ISO 9001:2015 e 14011:2015, pela Empresa SGS,
serviços internacionais de certificação. Não foi detetada qualquer Não Conformidade,
realçando assim o sucesso da referida transição.

•

Está em curso o registo das atividades de tratamento de dados pessoais pelos serviços
municipais, um dos requisitos de implementação do Regulamento Geral de Proteção
de Dados;

•

Identificação das atividades e respetivos riscos baseados na análise SWOT, nos
processos no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade e definição das ações para
tratar esses riscos.

•

Está em curso a revisão do Sistema de Controlo Interno de acordo com o novo sistema
contabilístico SNC - AP
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DIVISÃO DE ATENDIMENTO E APOIO AO MUNICIPE
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DIVISÃO DE BIBLIOTECAS
Actividades de difusão cultural

Exposições:

- “ O Jardim Curioso “ –
- “ Pintura de Margareth Webster “

Outras Atividades:

- Apresentação do Livro “ Cuscas no Castelo de Guimarães “.

- Projeto Sénior 2018 :
. “ Contos em Movimento “ Yoga para seniores.

. “ Oficina do Pão Brincalhão e do Dragão Comilão “ – Permitiu aos participantes conhecer a
preparação artesanal do pão através da simbologia de dois dragões brincalhões. O pão foi
preparado por cada criança participante que manuseou e misturou os ingredientes de forma
a experimentar a técnica e as sensações tácteis da massa e da cozedura. O desafio foi
experimentar, criar e contemplar.

- Lançamento do Livro “ Dino Sara” da autoria de Marta Fernandes e com a participação de
crianças do Infantário Nuno Simões.

- “ Mergulhe na Leitura “ – de 2 a 20 de julho – Em parceria com a Tempo Livre a Biblioteca
Itinerante instalou-se na área de lazer do Scorpio disponibilizando de forma gratuita:
- consulta e leitura presencial de livros e publicações periódicas ( jornais e revistas);
- empréstimo domiciliário de livros;
- inscrição de leitores;
- consultas bibliográficas;
- actividades lúdicas e pedagógicas.

- Apresentação do Livro“ Dias que Voam Outono “ da autoria do vimaranense, Fernando André
Gomes.

- Semana das Artes ( Oficinas para crianças ):
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- “ Pintura e Caligrafia Tradicional Chinesa “
- “ Olhar a Natureza “ – actividade baseada nas obras “ O Grande Mural das Artes” de Sue
Nicholson e Deri Robins e “ Tesouros de Arte “ de Rosie Dickins.

- Meditação – Yoga para crianças.

- Apresentação do Livro “ Cuscas no Castelo de Guimarães “.

Outras informações:

As actividades continuadas de animação direcionadas para o público infanto-juvenil ,
nomeadamente Hora do Conto, Teatro de Fantoches, Visitas Guiadas e Ateliês contabilizaram
um total de 749 crianças.

Dados estatísticos

Novas Inscrições : 124

Total de empréstimos : 4684

Investimento em novas aquisições( documentos)

Documentos (livros, cd`s, vídeos, dvd`s, cd rom`s) : 1.667,41€
Publicações Periódicas (jornais e revistas) : 3.254,73 €

Receitas

Venda De fotocópias, impressões, cd-r, disquetes, cartões de leitor ,cartões de fotocópia):
20,82€
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DIVISÃO DE ARQUIVO
Missão: Recolher, gerir, salvaguardar e difundir o património arquivístico garantindo o acesso
dos serviços camarários e do público em geral à sua informação, através de instrumentos de
descrição de qualidade e de acções cultural e educativas.

1.

Organização, descrição e gestão da documentação arquivística

Foram descritos na aplicação Archevoo 5.706 registos de diversos arquivos custodiados.
Foram inseridas 1.318 licenças de processos de obras particulares. Na aplicação do urbanismo
foram informatizados 61 processos vistorias. Foram, ainda, digitalizados 117 documentos,
18.644 num total de imagens.
Foram publicados 4.421 documentos dos quais 296 têm a respetiva imagem digital, num total
de 13.172 imagens.
Procedeu-se, ainda, ao controlo de 94 pastas do Arquivo Municipal.

2. Preservação e conservação do património arquivístico

A D.A tem um sistema que assegura, permanentemente, a monitorização das
condições ambientais dos depósitos. Desta forma, é diariamente registado e controlado o
grau da temperatura e da humidade relativa no ar. Foram tamponadas de 120 folhas de
documentos.

3. Disponibilização e acesso ao património arquivístico e bibliotecário

3.1. Sala de Leitura e Serviço de Atendimento
Na Sala de Leitura do A.M.A.P. é consultada, de acordo com as normas de acesso em vigor, a
documentação original requisitada pelos utilizadores. No período em questão formam
atendidos 637 clientes e consultados 1145 documentos.

3.2. Reprodução Documental/Emissão de Certidões

A D.A. dispõe de um serviço de reprodução documental, quer em formato papel quer digital,
sujeito ao Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais. No período em análise foram
reproduzidos, em formato papel, 545 itens documentais, 153 imagens digitais, dos diversos
arquivos existentes. Emitiram-se 45 certidões dos arquivos Judicial, Notarial e Paroquial.
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4. Empréstimos de processos municipais

O A.G presta um apoio sistemático a todos os serviços da Câmara Municipal. No
período em análise foram:
•

Requisitados processos 1090 dos quais 1000 são processos de obras particulares e 87

são processos provenientes dos diversos serviços camarários;
•

Devolvidos 1183 processos dos quais 1202 são processos de obras particulares e 87

são processos provenientes dos diversos serviços camarários;
•

Deram entrada 102 processos de obras particulares;

5. Actividades Culturais e Educativas

Realizaram-se as seguintes atividades educativas: “Dia Internacional dos Arquivo "Uma
aventura no Arquivo o documento mais antigo e o mais recente"; “Sabia que o feriado 24 de
junho dia é o 1 de Portugal “, “A batalha de La Lys nos campos da Flandres”, ”Copista por um
dia”, Cinema: cria uma imagem do teu filme”, O Vimaranense ilustre António-Lino o Mestre
da Arte, “Dia dos Avós - A Casa Navarros de Andrade” e a sua história contada pelo Padre
Golias!”, num total de 33 sessões que contaram com a participação de 615 crianças. Durante
o período em causa, 3478 pessoas visitaram a exposição “Mestre António–Lino”. Realizaramse 6 visitas orientadas ao Arquivo num total de 110 visitantes.

Receita da Divisão Arquivos

Nos meses correspondentes houve uma receita 2.775,86€.

