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1 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 



NOTA GENÉRICA 

A presente informação dá conta da atividade da Câmara e Serviços Municipais, no 
período compreendido entre setembro e novembro de 2022. 

No âmbito das políticas do Ambiente e Sustentabilidade, o mês de setembro começou 
com o anúncio das atividades previstas para um evento que já é uma das marcas da 
divulgação de boas práticas ambientais, a Green Week. Em 2022, o evento pautou-se 
por um conjunto de momentos que mostraram como é possível manter algumas 
atividades dentro de um padrão de respeito pelo ambiente. A Silent Party que teve lugar 
no Toural mostrou como é possível ter uma sessão de DJ sem que o nível de ruído do 
espaço público tivesse sido alterado. Eventos como o Workshop Low Carbon 
Guimarães, as Green Talks, Conversa Aberta: Qual o melhor roteiro para atingir a 
neutralidade carbónica? ou o Mercado de Segunda Mão são apenas uma pequena 
amostra do muito que os três dias de Green Week, entre 16 e 18 de setembro, puderam 
oferecer à cidade. Um programa muito extenso que pode ser consultado em 
https://www.labpaisagem.pt/green-week-guimaraes-2022/. 

Setembro marcou o início dos trabalhos para a construção das Ecovias de Guimarães 
nas margens do Ave, Selho e Vizela, com o apoio da empresa municipal Vitrus. Os 
trabalhos começaram na freguesia de Pencelo, num troço do rio Selho, com 
aproximadamente 900 metros lineares. A intervenção centrou-se na limpeza das 
margens, remoção da vegetação invasora e infestante, plantação de espécies 
autóctones (típicas de galeria ripícola), estabilização das margens, instalação de 
pavimento em terra batida e vedação dos terrenos adjacentes ao troço da Ecovia.  

Preservar a integração paisagística de toda a extensão da galeria ripícola é um dos 
objetivos predefinidos para as Ecovias, permitindo recuperar, de forma consciente, os 
percursos existentes e sensibilizar a população para a importância da preservação e 
promoção da biodiversidade de Guimarães. Esta é mais uma etapa no caminho a seguir 
por Guimarães no desígnio da Sustentabilidade Ambiental e Neutralidade Climática, 
através da valorização dos rios e das suas zonas ribeirinhas, promovendo a coesão 
territorial, com políticas de cidadania e de economia circular que promovem ainda os 
modos suaves de transporte.  

Outra das dimensões ambientais a que tem vindo a ser dada uma atenção especial é a 
da reciclagem e reaproveitamento de resíduos orgânicos. Nesse sentido, a Câmara 
Municipal adquiriu três viaturas para recolha de resíduos orgânicos para que a recolha 
seletiva possa chegar agora à restauração e a todas as Escolas Secundárias e EB 2,3 do 
concelho.  



Inserida no programa RRRCICLO, esta segunda fase iniciou em setembro com o 
arranque do ano escolar, através do processo de recolha em todas as Escolas 
Secundárias, EB 2,3 do concelho e do Ensino Básico das freguesias da cidade, Costa, 
Mesão Frio, Urgezes, Creixomil, Azurém, Fermentões Caldelas e Ponte, com a colocação 
de equipamentos de deposição específicos e início da recolha seletiva. 

Esta aposta das políticas ambientais do município tem vindo a obter reconhecimento 
nacional e internacional. Nesse domínio, o mês de setembro trouxe-nos a notícia de 
que Guimarães foi uma das 12 cidades europeias, e a única em Portugal, a ser 
selecionada como Cidade Piloto na Iniciativa Cidades e Regiões Circulares, de um total 
de 100 candidaturas.  

Lançado pela Comissão Europeia como parte do Plano de Acão para a Economia 
Circular, a Iniciativa Cidades e Regiões Circulares apoia as cidades e regiões da Europa 
na implementação de medidas para a transição para uma economia circular. Como 
Piloto, Guimarães irá projetar, implementar e dimensionar soluções sistémicas 
circulares com o apoio do Gabinete de Coordenação e Apoio da Iniciativa Cidades e 
Regiões Circulares e os seus Parceiros Associados. Guimarães terá́ oportunidade de 
partilhar conhecimento e experiência com outros membros do Grupo Piloto.  

Ainda no capítulo dos Resíduos, o Município de Guimarães associou-se, uma vez mais, 
à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos EWWR (European Week for Waste 
Reduction) que decorreu entre os dias 19 e 27 de novembro, sob o tema “Têxteis 
circulares & sustentáveis, o lixo está fora de moda!”.  

A Semana Europeia para a Prevenção de Resíduos pretendeu destacar o forte impacto 
que os têxteis têm no nosso planeta, inspirar ações que possam trazer mais 
circularidade ao setor têxtil, aumentar a consciencialização sobre a necessidade de 
redução de resíduos, reutilização de produtos e estratégias de reciclagem de materiais 
da União Europeia e dos Estados-Membros e fornecer ferramentas de comunicação e 
formação específicos.  A este evento associaram-se ainda o Laboratório da Paisagem, o 
Centro para a Valorização de Resíduos – CVR, a Escola de Engenharia da Universidade 
do Minho e a To-Be-Green. 

Do programa, destacaram-se outras ações, como a entrega de material valorizado da 
reciclagem de máscaras descartáveis recolhidas nas escolas do concelho, desde janeiro 
de 2021, e a cabides que serão entregues nas diversas lojas do Comércio Tradicional de 
Guimarães, bem como a distribuição de sacos de pano e mantas no Mercado Municipal 
e nas esplanadas dos restaurantes e bares do Centro Histórico, produzidos a partir de 
resíduos têxteis pós-consumo.  



A água é um imprescindível e fundamental recurso natural. No dia 1 de outubro 
assinalou-se do Dia Nacional da Água e Guimarães não quis deixar de assinalar a data. 
Fê-lo através da conferência “Água, Sustentabilidade e Desenvolvimento”, na qual 
participaram Domingos Bragança, Presidente da Câmara, José Pimenta Machado, Vice-
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Eduardo Vivas, Presidente da 
Associação Portuguesa de Recursos Hídricos – Zona Norte, e Naim Haie, investigador no 
Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho.  

Na caminhada que Guimarães encetou rumo à Sustentabilidade Ambiental, há 8 anos, 
e na sua primeira candidatura a Capital Verde Europeia, um dos projetos que mais 
atenção, e valorização, mereceu foi o das Brigadas Verdes. Um projeto de participação 
cidadã que inverte as lógicas de influência, assentando num processo bottom-up. No 
mês de novembro, foi apresentada oficialmente uma nova Brigada Verde, desta vez na 
freguesia de Mesão Frio. 

A Brigada Verde de Mesão Frio, que se encontra na 1º fase dos seus objetivos, 
trabalhará em prol da defesa do Património Natural e sensibilizará todos os mesão-
frienses – e Vimaranenses em geral – para a necessidade de viver em harmonia com a 
Natureza. O contributo das agora 35 Brigadas Verdes do Concelho de Guimarães será 
decisivo para os objetivos da Missão Cidades da União Europeia, da qual Guimarães faz 
parte, e que tem como objetivo a Neutralidade Climática. E foi em grande parte o 
trabalho das Brigadas Verdes que foi valorizado pela União Europeia aquando da 
primeira candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia.  

Destaque-se ainda, no período que compreende este Relatório, e a nível ambiental, a 
abertura de candidaturas à Oficina do Empreendedor da Incubadora de Base Rural, IBR 
Guimarães, um passo importante para quem pretenda lançar-se como empresário/a no 
ramo agrícola, pecuário, florestal, agroindustrial e serviços conexos.  

Na Cultura, o período compreendido entre setembro e novembro foi profícuo em 
atividades que promoveram a reflexão sobre que futuro Guimarães quer construir. 
Depois de uma fase em que a cidade se destacou pela programação cultural de alta 
qualidade e ecletismo, coroada com o título de Capital Europeia da Cultura em 2012, e 
após a requalificação do Teatro Jordão e Garagem Avenida, que veio criar condições 
para o ensino das artes nunca antes vistas, o concelho de Guimarães enfrenta agora 
desafios ligados a um percurso de construção de um território produtor de cultura, 
verdadeiramente inclusivo, que olhe para as diferentes dinâmicas culturais de todas as 
freguesias e as valorize e cruze, no caminho da consolidação da Cultura como um dos 
pilares de desenvolvimento da sociedade. 

O início de setembro ficou marcado pela reflexão sobre o futuro promovida por 
professores de piano, a 44º Conferência Internacional da EPTA (European Piano 



Teachers Association), que decorreu no Teatro Jordão. Um importante evento que 
atesta a transformação de Guimarães no plano cultural enquanto cidade que potencia 
a formação dos agentes culturais e que está a afirmar-se no âmbito da criação, através 
de projetos que envolvem os artistas e criadores das diversas áreas como a música, artes 
visuais, artes plásticas ou artes performativas.  

Sob o lema “Ensino e Performance do Piano: Renovação Depois da Pandemia” (Piano 
Teaching and Performing: Renewal After the Pandemic), a organização pretendeu 
cativar os participantes de todo o mundo para uma partilha e reflexão das metodologias 
de ensino e aprendizagem do piano, e das experiências pedagógicas e pianísticas 
durante o período de confinamento, nomeadamente com a imposição do ensino à 
distância e o interregno de todos os concertos; da necessidade e procura de novas 
tecnologias e ferramentas pedagógicas para o ensino e performance musical, de forma 
a colmatar a distância física; e, ainda, uma análise de como estas novas ferramentas se 
tornaram indispensáveis no ensino de piano atualmente.  

O programa cultural e social incluiu um concerto com Mário Laginha e Camané, nos 
jardins do Museu Alberto Sampaio, um concerto da Orquestra de Guimarães sob a 
direção de Vítor Matos tendo como solista o pianista António Rosado, no Centro Cultural 
Vila Flor.  

Um dos eventos distintivos de Guimarães na área artística é a Contextile – Bienal de 
Arte Têxtil Contemporânea. O ano de 2022 viu-se abrilhantado com mais uma sua 
edição que teve a abertura no início do mês de setembro. Este certame é considerado 
uma referência nas áreas da arte e cultura, segundo o Diretor Geral das Artes, Américo 
Rodrigues. 

Até 30 de outubro, a Contextile 2022 decorreu em diferentes espaços culturais e 
artísticos de Guimarães, com artistas e obras de todo o mundo. Contou com uma 
Exposição Internacional com 58 obras de 54 artistas (33 países), selecionados por um 
júri internacional a partir de uma convocatória, que atribuiu o Prémio Aquisição e várias 
menções honrosas, com a exposição Imagine – Temporada Cruzada 2022, resultado de 
uma parceria com o FITE - Festival International des Textiles Extraordinaires, de 
Clermont-Ferrand, no âmbito do programa Temporada Cruzada, uma iniciativa dos 
Governos de Portugal e França, e com a retrospetiva histórica 10 artistas – O Têxtil na 
Arte Portuguesa, que esteve patente no Centro Internacional das Artes José́ de 
Guimarães. A Bienal manteve ainda as residências artísticas, sendo a Noruega o país 
convidado, fruto de uma parceria com a NTK.  



A Bienal cruza a arte no têxtil e o têxtil na arte, através de uma marca que Guimarães 
conseguiu consolidar depois da Capital Europeia da Cultura e através da capacidade que 
teve para superar as revoluções industriais. Uma distinção cultural de Guimarães que 
resulta do questionamento constante para construir uma sociedade melhor.  

Ao nível dos apoios, deu-se início a um período de candidaturas ao abrigo do IMPACTA, 
até 30 de setembro, para projetos e atividades culturais, territoriais e artísticas a 
implementar no primeiro semestre de 2023.  

O IMPACTA é um regulamento definido pelo Município de Guimarães para candidaturas 
coletivas ou individuais, que visa valorizar a importância do associativismo no contexto 
cultural, com um pensamento transversal sobre as atividades culturais no território, 
abrangendo o concelho, abrindo ainda uma janela de apoio para dotar as associações e 
instituições no apoio ao investimento e à criação, no sentido de garantir que a cultura 
em Guimarães seja cada vez mais diversificada e qualificada.  

No capítulo das edições, foi lançado o nº 2 da revista Guimarães C Visível, um número 
que pretende assinalar os 10 anos da Capital Europeia da Cultura – Guimarães 2012. 
Esta revista é um projeto nascido no seio do Bairro C, tendo sido precisamente no Bairro 
C que se inauguraram os remodelados Teatro Jordão e Garagem Avenida, expoentes 
máximos de uma nova visão para as políticas públicas culturais. A nova edição surge no 
contexto do terceiro ano do projeto.  

A sessão de apresentação do novo número da revista contou com um ciclo de conversas 
em que participaram João Serra, Amaro das Neves, Carlos Martins e Manuel Gama, e 
onde se concluiu que Guimarães consolidou a marca de “cidade cultural” e abriu 
horizontes a “uma cidade criativa” e com “pensamento artístico”.  

Voltando ao domínio da reflexão sobre o futuro, no mês de outubro realizou-se a 
Conferência Municipal da Cultura Guimarães 2022, no auditório do Teatro Jordão. Este 
evento inseriu-se no âmbito do processo de elaboração do Plano Estratégico Municipal 
Cultura Guimarães 2032 (PEMC.GUI2032), um trabalho que está a ser levado a cabo 
pelo Observatório de Políticas de Ciência, Comunicação e Cultura (PolObs) do CECS-
UMinho, em colaboração estreita com o Município de Guimarães.  

A Conferência foi organizada em torno de quatro grupos de trabalho, dedicados a quatro 
grandes temáticas: Políticas culturais municipais na última década; 
Guimarães: Património da Humanidade & Capital Europeia da Cultura; Mediação 
Cultural e Públicos da cultura; Políticas culturais municipais para a próxima década. 

O mês de outubro ficou também marcado pela visita do Ministro da Cultura, Pedro 
Adão e Silva, no âmbito do percurso “Cultura que somos”. Pedro Adão e Silva visitou o 



CAAA Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura, onde tomou contacto com as 
aspirações e dinâmicas de um conjunto de agentes culturais de Guimarães. Desde logo 
o CAAA, mas também a produtora de cinema Bando à Parte, do realizador e produtor
vimaranense Rodrigo Areias, a Revolve, a Elephant Musik, a Capivara Azul e coro
comunitário Outra Voz.

O Ministro da Cultura considerou que as expressões culturais que emergem deste tipo 
de associações desempenham um papel relevante numa forte atividade cultural que 
pode ser encontrada nesta região do país, nomeadamente nas cidades que compõem o 
Quadrilátero Urbano, Guimarães, Braga, Barcelos e Famalicão. 

Dinâmicas culturais que também são marcadas pelo programa Excentricidade, que leva 
às freguesias do concelho de Guimarães um conjunto de projetos e programação 
artísticos cujo objetivo é fomentar a produção e consumo culturais. 

Foi assim que, em novembro, o documentário Moinhos foi apresentado em Moreira de 
Cónegos. Trata-se de uma curta metragem documental que é o resultado da residência 
artística que decorreu entre os meses de setembro e outubro, envolvendo a 
comunidade local, dinamizada pela Associação de Narrativa e Teatro de Intervenção 
(ANTI).  

A curta metragem Moinhos procura retratar Moreira de Cónegos, viajando pelos seus 
pontos de interesse turístico e pedagógico, mas sobretudo pelas memórias e vozes do 
seu povo. Enaltece-se o valor social dos moinhos, da fábrica da Cuca, entre outros 
pontos de relevo. Discute-se e reflete-se como a comunidade foi vivendo e evoluindo ao 
longo dos anos. Um olhar carinhoso e saudoso dos seus habitantes pelos seus recantos 
preferidos. Uma apresentação que integrou o programa da 16ª Feira de Artesanato do 
Centro Cultural Recreativo de Moreira de Cónegos.  

Na área do Turismo, Guimarães promove um evento gastronómico à escala da região 
do Minho, o Carnes e Caldos, uma iniciativa desenvolvida no âmbito do programa 
“Minho Wine Experience”, que se estende aos 24 municípios da região do Consórcio 
Minho IN.  

Carnes e Caldos realizou-se no fim de semana de 4 a 6 de novembro, assentando nos 
conceitos da degustação. A ideia foi a de reavivar rituais e tradições, valorizar e 
interpretar a sabedoria das comunidades, promover boas práticas rurais, repensar a 
alimentação, a qualidade dos produtos e das produções. Iniciativas como showcooking 
e degustação, fogueira da memória, mercadinho biológico e tasquinhas, residências 
gastronómicas, apresentações, jantares sensoriais, workshops, visitas e ainda 
restaurantes aderentes fizeram parte do programa.  



Para o Turismo, há um dia importante, o dia 27 de setembro. É nesse dia que se assinala 
o Dia Mundial do Turismo. Guimarães assinalou esse dia preparando um programa com
ofertas e descontos, em colaboração com os Museus, equipamentos culturais,
Irmandade da Penha, Loja Oficina, Laboratório da Paisagem e empresas de animação
turística e alojamento.

Setembro foi também o mês em que foram apresentados dados estatísticos que 
comprovam um crescimento do turismo no período de verão, esperado é certo, que 
colocam a afluência de visitantes aos postos de turismo de Guimarães ao nível dos 
números registados em 2017 e 2018.  

Os dados do relatório de atividade turística em Guimarães no período de verão, entre 
os meses de junho e agosto, comprovaram os sinais de retoma da atividade turística 
após a fase de pandemia. A recolha efetuada pela Divisão de Turismo, registou uma 
afluência de 33.827 visitantes aos postos de turismo. 

Constatou-se que Espanha (55,3%), França (18%) e Portugal (6,8%) figuram no topo da 
procura turística. Concluiu-se ainda que são os mercados de proximidade, à semelhança 
do que se tem verificado nos anos anteriores, que continuam a sustentar a atividade 
turística. A taxa de ocupação-quarto, referente ao setor da hotelaria fixou-se nos 78% 
no período de junho a agosto, demonstrando assim uma expressiva subida em relação 
aos últimos anos, a exemplo do que sucede com o mercado turístico no território 
nacional.  

No que respeita à visitação dos principais monumentos de Guimarães - Castelo de 
Guimarães e Paço dos Duques de Bragança, assim como de um conjunto de museus, 
designadamente o Museu Alberto Sampaio, Centro Internacional das Artes José́ de 
Guimarães e Casa da Memória de Guimarães, os resultados estão muito próximos dos 
registados entre 2017 e 2019 – aqueles que foram os melhores anos para o turismo de 
uma forma global. Comparativamente com igual período do ano transato, registou-se 
uma subida exponencial de cerca de 82%.  

No domínio da promoção de Guimarães como destino turístico, a cidade esteve 
representada na Feira Internacional de Turismo de Interior – INTUR, que se realizou em 
novembro em Valladolid, Espanha. O certame reuniu um grande número de operadores 
turísticos, em representação de diversos países.  

Guimarães integrou a representação do norte de Portugal no stand da Entidade Regional 
de Turismo, com uma estratégia promocional assente no “Património Histórico e 
Cultural”, “Turismo Ativo e de Natureza” e “Gastronomia e Vinhos”. 



A INTUR é considerada uma importante feira que congrega um elevado e diversificado 
número de expositores que operam no setor, com destaque para a INTUR Negócios, que 
se afirma como uma importante “Bolsa de Contratação” de operadores turísticos, 
oriundos da Europa e de diversos países do mundo.  

Destaque ainda para uma ação de sensibilização promovida pelo Município de 
Guimarães, cujo objetivo é promover a adesão de estabelecimentos ao programa Green 
Key, um galardão internacional que pretende promover o Turismo Sustentável. 

O objetivo do município é a promoção de Guimarães enquanto destino turístico 
sustentável, através de um posicionamento diferenciado assente numa estratégia 
conjunta a desenvolver por entidades privadas e municipais. O Green Key visa a 
certificação dos estabelecimentos turísticos, alojamento local, parques de campismo, 
espaços de eventos e restaurantes que implementem boas práticas ambientais e sociais, 
que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade.  Um caminho que implica a alteração de 
comportamentos e atitudes que levam a um processo de maior sustentabilidade e 
reconhecimento: redução do impacte ambiental das atividades de comércio, serviços e 
restauração; redução e eficiência no consumo dos recursos naturais; estratégias de 
marketing verde.  

No Desporto, o Município de Guimarães marcou presença na reunião transacional do 
consórcio europeu do Projeto SPACHE - Desporto e Atividade Física em Ambientes com 
Património Cultural, que decorreu nos dias 6 a 8 de setembro, em Sneek, Países Baixos. 

Foram apresentados os resultados dos inquéritos recolhidos realizados no primeiro 
semestre do ano, no âmbito do projeto A.Linho, destinados ao estudo dos impactes 
sociais deste programa piloto implementado na cidade de Guimarães, que assenta na 
tradição do Linho como base para o desenvolvimento de ações que promovam a prática 
da Atividade Física. 

Em setembro, as ruas de Guimarães foram dinamizadas pela Meia Maratona Cidade 
Berço, que incluiu ainda a Mini Maratona do Centenário do Vitória SC e a Caminhada 
Pessoas Diferentes, Direitos Iguais, eventos que mobilizaram cerca de 5 mil 
participantes. Este é um evento que já faz parte do calendário desportivo da cidade e 
que tem vindo a granjear cada vez mais adesão, quer de participantes, quer de entidades 
que se associam à sua organização. 

No âmbito das políticas para o Desporto, registe-se ainda a apresentação do programa 
Desporto Carbono Zero – (Guimarães Sports Zero Carbon – CSC0), iniciativa destinada 
aos clubes desportivos de Guimarães, na área da sustentabilidade ambiental. Este 
programa pretende ser um contributo determinante para alterar o ecossistema de 



sustentabilidade ambiental no desporto em Guimarães, envolvendo os clubes, os 
dirigentes, atletas e a comunidade em geral. Trata-se de um projeto pioneiro em 
Portugal que visa desenvolver um diagnóstico de sustentabilidade em todos os Clubes 
do concelho e criar um Plano de Acão de Sustentabilidade que atenue a pegada 
ecológica dos atletas e clubes.  

A monitorização do plano de ação será feita através de software de gestão ambiental, 
com base num modelo de governança que pretende acelerar a transição verde, 
promover o envolvimento, a formação e consciencialização dos cidadãos desde a 
juventude, tendo em conta a capacidade do Desporto em inspirar os jovens para a 
participação ativa nos projetos da comunidade. Considera-se ainda o relevante poder 
do Desporto para promover a consciencialização e o envolvimento dos cidadãos, de 
todas as idades, nomeadamente na proteção do ambiente, transformando a sua 
perceção e contribuindo para alcançar a neutralidade climática.  

Ao nível da Educação, outubro registou a participação de cerca de 7 mil crianças no 
programa EducaBicla. Esta é uma aposta do Município de Guimarães na sensibilização, 
educação e envolvimento dos cidadãos para os modos ativos e hábitos sustentáveis.  

Implementado no concelho de Guimarães desde 2015, o programa EducaBicla já deu 
formação a cerca de 7 mil jovens vimaranenses, entre os 12 e os 16 anos, no sentido de 
sensibilizar, formando ciclistas e futuros ciclistas urbanos para que pedalem de forma 
segura e responsável. O ano letivo 2021/22 marca o quinto ano da implementação do 
EducaBicla em todas as escolas básicas do Município de Guimarães, e fica assinalado 
pelo regresso após um interregno de dois anos letivos, formando 1.299 alunos das 65 
turmas do 6º ano de escolaridade das 16 instituições de ensino básico do concelho.  

Nestes cinco anos de implementação do EducaBicla, foram 6.978 as crianças 
vimaranenses formadas para a mobilidade ciclável de forma segura e responsável. O 
EducaBicla contribui de forma clara para uma educação mais participada e esclarecida 
nas escolas e fora destas, onde educar, formar e capacitar para a bicicleta como meio 
de transporte é definir o processo para criar cidadãos conscientes e ativos pelo 
ambiente.  

Outubro foi um importante mês para a Educação no concelho de Guimarães. Neste caso, 
fala-se de Ensino Superior e da Aula Inaugural do Curso de Engenharia Aeroespacial da 
Universidade do Minho.  

O auditório da UMinho juntou especialistas em matérias espaciais e foi palco de uma 
aula inaugural da responsabilidade de Manuel Heitor, ex-Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior. Várias foram as personalidades que marcaram presença, entre as 
quais Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal. 



A Universidade do Minho tem agora uma oferta educativa entusiasmante, 
multidisciplinar, que permitirá alavancar carreiras na área do empreendedorismo no 
domínio aeroespacial. Sublinhe-se, para o sucesso deste curso, o empenho da autarquia 
na disponibilização da Fábrica do Arquinho, na Caldeirão, para as suas futuras 
instalações. Dado que um dos pilares de desenvolvimento do território vimaranense é a 
Ciência, e este novo curso aeroespacial vem reforçar Guimarães na rota académica da 
especialidade na investigação internacional.  

Outubro ainda, com Guimarães no topo dos concelhos distinguidos com o Galardão Eco-
Escolas, com a distinção de 56 instituições, em sinal de reconhecimento pelo trabalho 
ambiental realizado no passado ano letivo e que agora foi reconhecido. A cerimónia da 
entrega dos galardões decorreu em Valongo. Foram distinguidos ainda seis Eco 
Agrupamentos: AE Afonso Henriques, AE Santos Simões, AE João de Meira, AE Vale de 
São Torcato, AE Caldas das Taipas e AE Abação.  

Este número de distinções confirma a consolidação de um trabalho de continuidade, 
com o aumento do número de escolas em Guimarães que são reconhecidas pelas suas 
práticas ambientais. São galardões que resultam do excelente trabalho que é realizado 
por toda a comunidade educativa, desde estudantes, professores, pessoal não docente 
e famílias. A ligação do programa Eco-Escolas com o Programa PEGADAS e o Laboratório 
da Paisagem consolidam um trabalho sustentado de educação ambiental, fundamental 
para os desígnios de Guimarães, quer como candidata a Capital Verde Europeia, quer 
como cidade que trabalha para a neutralidade climática em 2030. 

No domínio da Ação Social, registe-se a realização da Jornada de Convívio para 
Voluntários no Parque da Cidade de Guimarães, uma jornada pensada para 
proporcionar um piquenique a todos os elementos que integram o Banco Local de 
Voluntariado (BLV), como forma simbólica de reconhecimento dos contributos, da 
disponibilidade e da dedicação que têm demonstrado nos inúmeros projetos de 
voluntariado que esta estrutura gere.  

Ainda destaque para a Acão de Formação e Capacitação com vista à melhor integração 
de refugiados na comunidade, em colaboração com a Fundação Maria Rosa – ComParte. 
A formação proposta teve como principal objetivo capacitar os refugiados na sua 
participação cívica na comunidade, dando-lhes mais conhecimentos e competências 
que sejam relevantes na defesa dos seus direitos e na integração, autonomia e bem-
estar social.  

Realizaram-se também, no Laboratório da Paisagem, ações destinadas à capacitação de 
técnicos, tendo como objetivo principal a implementação da metodologia EMBRACE, 
bem como o conhecimento e a partilha de boas práticas que promovam um melhor e 
maior conhecimento das pessoas que chegam ao nosso território. Atualmente, vivem 



em Guimarães centenas de pessoas oriundas de diversos países de África, América 
Latina e Europa, nomeadamente da Ucrânia. A congregação de esforços entre as várias 
entidades e instituições de Guimarães tem possibilitado que estas pessoas, vítimas de 
conflitos ou discriminação, possam retomar as suas vidas e voltar a ter esperança num 
futuro melhor.  

É sabida a enorme importância dos apoios no domínio da ação social. Em setembro, a 
Câmara de Guimarães assinou protocolos com 99 instituições de solidariedade social 
do concelho que se candidataram a apoios do Município para o ano de 2022, numa 
sessão que decorreu no Centro Cultural Vila Flor.  

A atribuição de apoios financeiros a instituições de solidariedade social para o ano em 
curso totalizou 1.131.657,34 euros. As instituições que apresentaram candidaturas para 
o ano 2022 encontram-se inscritas no Registo Municipal das Instituições de
Solidariedade Social de Guimarães (RMISG) e o conteúdo das propostas foi avaliado de
acordo com os critérios de apreciação previstos nos artigos 10º e 11º do referido
regulamento. Entre os parâmetros para a atribuição de apoios, destacam-se a qualidade
e interesse dos projetos, a continuidade e qualidade de execuções anteriores, a
criatividade e a inovação, a consistência e adequação do orçamento, a capacidade de
angariar outras fontes de financiamento.

A Câmara Municipal de Guimarães organizou a Semana Sénior, de 3 a 7 de outubro, 
integrada nas comemorações do Dia Internacional do Idoso. Os destinatários foram as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com valências da terceira idade e 
os Projetos Sociais Locais com intervenção em matéria de promoção do envelhecimento 
ativo, tendo estado também o programa aberto à Comunidade. O programa contemplou 
atividades como boccia em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, aulas de 
atividade física, aulas de dança, espetáculos de música, jogos tradicionais, aulas de 
walking football, uma caminhada no Parque das Hortas Pedagógicas, visitas ao Paço dos 
Duques e ainda a celebração da Eucaristia Sénior.  

Este tipo de iniciativas pretende enfatizar os direitos dos idosos, disponibilizando 
momentos formativos para os cuidadores, instituições e comunidade em geral, além 
de proporcionar momentos de lazer e de convívio.  

Ainda no domínio das iniciativas sociais, Guimarães esteve no centro do debate sobre 
igualdade, inclusão e diversidade de género. A Igualdade de Género na Europa foi um 
dos temas abordado no Fórum da Igualdade: Encontro Feminista que se realizou, no 
âmbito da Temporada Portugal-França, evento onde teve lugar cerimónia da entrega 
dos Prémios Viver em Igualdade, com a presença da Secretária de Estado da Igualdade 
e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues.  



O Fórum da Igualdade: Encontro Feminista reuniu em Portugal, entre os dias 18 e 20 de 
outubro, feministas e especialistas de Portugal, França e outros países, constituindo-se 
como um importante momento para o debate e reflexão sobre a igualdade de género e 
a inclusão, indo ao encontro das políticas públicas que devem ser implementadas.  

A iniciativa Peddy-paper + Acessível, integrada nas Comemorações do Dia Nacional das 
Acessibilidades, percorreu o Centro Histórico de Guimarães com o objetivo de 
sensibilizar toda a comunidade para as dificuldades que as pessoas com deficiência 
enfrentam diariamente nas suas deslocações em espaços públicos.  Pretendeu-se ainda, 
de forma lúdica, a valorização do património cultural e histórico, bem como do convívio 
entre pessoas e instituições. A iniciativa contou com a participação dos membros do 
Fórum Municipal para a Pessoa com Deficiência.  

A Câmara de Guimarães foi reconhecida pelas boas práticas locais na integração da 
dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação. Foi a terceira vez 
que Guimarães foi reconhecida com o Prémio Viver em Igualdade, que reconhece o 
trabalho evidenciado na integração das três dimensões. O prémio vem reconhecer o 
mérito das políticas públicas definidas para o território, que pretendem ter como 
resultado a democracia plena e o empoderamento dos munícipes para a participação 
em diversas causas, sendo a da igualdade de género, cidadania e não discriminação uma 
dessas causas.  

A propósito de Igualdade, refira-se que o Município de Guimarães assinalou o Dia 
Municipal para a Igualdade no dia 24 de outubro, através de um conjunto de iniciativas 
que pretenderam promover a inclusão e a participação de toda a comunidade na 
construção de uma cidadania mais ativa.  

Nas celebrações deste ano, a tónica foi colocada nas questões da (des)igualdade no 
desporto, tendo sido partilhados, ao longo do dia, pelos meios digitais do município, 
testemunhos de atletas de várias modalidades, desde futebol, futsal, jiu-jitsu, voleibol, 
andebol, basquetebol, ginástica acrobática e ginástica artística masculina, resultado de 
uma parceria com a Escola Profissional de Guimarães CISAVE, o Vitória Sport Clube, o 
Clube de Ginástica de Guimarães Guimagym, o Clube Recreativo de Candoso e o GTEAM 
Guimarães Football Club.  

Guimarães assinalou 33º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças com um 
com um momento cultural protagonizado por alunos do Agrupamento de Escolas 
Professor Abel Salazar e dirigido a um público infantojuvenil proveniente de todos os 
Estabelecimentos de Ensino do Concelho. Esta iniciativa inseriu-se no programa 
Guimarães – Cidade Amiga das Crianças, programa que preconiza a adoção de uma 
política coordenada para a infância e adolescência, capaz de potenciar a articulação 
entre todos os setores municipais e o estabelecimento de parcerias com instituições da 



comunidade que promovam o bem-estar de todos os cidadãos, em particular das 
crianças.  

Ainda no âmbito das comemorações, Guimarães assinalou o Dia Internacional para a 
eliminação da Violência contra as Mulheres através de um programa preparado pela 
Câmara Municipal de Guimarães, através do Espaço Municipal para a Igualdade, e em 
colaboração com a Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães, o Centro 
Juvenil de S. José, o CAFAP e o Movimento Democrático de Mulheres. 

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres celebra-se a 25 
de novembro, tendo como objetivo principal alertar a sociedade para a violência 
exercida contra as mulheres, que constitui uma violação dos direitos e liberdades 
fundamentais. 

Na Economia, destaque para o fecho da 1ª edição do SetUp IN(dustry), que terminou 
com balanço positivo. A iniciativa revelou-se fundamental para evidenciar para a 
importância da colaboração e do trabalho entre as startups, o Município, os 
investidores e a indústria, uma colaboração importante e decisiva para o apoio ao 
desenvolvimento de produtos inovadores.  

Refira-se ainda o peso das sinergias conjuntas entre as várias entidades académicas, 
como a Universidade do Minho e o IPCA, contribuindo para a geração de novo 
conhecimento e para a promoção de ecossistemas de incubação robustos e dinâmicos 
para o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio.  

A nível internacional, Guimarães marcou presença no primeiro Workshop de 
Coordenação da Iniciativa das Cidades e Regiões Circulares que decorreu em Bruxelas, 
no Comité das Cidades e Regiões. Recorde-se que Guimarães foi uma das 12 cidades 
escolhidas como cidade-piloto em Economia Circular, na gestão de resíduos, numa 
iniciativa lançada pela União Europeia (UE) como parte do Plano de Acão para a 
Economia Circular.  

Guimarães esteve também presente na Smart City Expo World Congress em Barcelona, 
um evento reuniu centenas de especialistas, decisores políticos e representantes de 
empresas e organizações empenhados em melhorar as suas cidades. Trata-se do evento 
internacional mais importante do setor das cidades inteligentes.  

No domínio das relações externas, foi recebida a comitiva brasileira da Missão de 
cooperação técnica internacional no âmbito do projeto Inovajuntos - Cooperação 
Urbana Triangular para a Inovação e Sustentabilidade, de que Guimarães faz parte. 

O encontro permitiu para dar a conhecer as boas-práticas desenvolvidas pelo Município 
no âmbito da gestão de áreas urbanas e rurais, com destaque para o trabalho 



desenvolvido pelo Set.Up Guimarães e o Avepark – Parque de Ciência e Tecnologia, 
assim como os projetos no âmbito das cidades inteligentes. Foi dado destaque à 
importância do Município no panorama económico nacional, com relevo para a 
constante valorização do estreitamento das relações existentes entre as instituições de 
Ensino Superior da região, tecido empresarial e o próprio Município, numa lógica de 
desenvolvimento comum.  

O encontro foi ainda oportunidade para a assinatura de um Protocolo de Cooperação 
com o objetivo fortalecer o desenvolvimento urbano integrado através de parcerias 
entre cidades brasileiras e portuguesas, bem como da inovação público-privada, 
segundo quatro clusters temáticos: Desenvolvimento Económico e Inovação (no qual 
Guimarães se integra); Desenvolvimento Regional e Consórcios; Cidades Verdes e 
Mudanças Climáticas e Espaços Inclusivos de Inovação Cultural e Social.  

Ainda no domínio das relações externas, os Paços do Concelho foram o palco da visita 
do embaixador do Egito, Wael Abu Bakr Al Naggar. A geminação de uma cidade histórica 
do Egito com Guimarães foi um dos temas na reunião que decorreu no Salão Nobre da 
Câmara Municipal. Foram ainda apresentados alguns dos projetos que estão a ser 
implementados por Guimarães, com destaque para os da área da sustentabilidade 
ambiental e do caminho para a neutralidade carbónica. 

Na área da Mobilidade e Transportes, foi apresentado, em Reunião de Câmara, o 
relatório preliminar do Estudo de apoio à decisão para a interconetividade à Alta 
Velocidade, um estudo coordenado pelo Professor Catedrático José́ Mendes que visa 
apoiar a decisão do Executivo Municipal na escolha de ligação de Guimarães à futura 
estacão ferroviária de Alta Velocidade.  

Na sua nota introdutória, é dito que Guimarães é, inequivocamente, uma das cidades 
de maior relevância em Portugal, “de entre aquelas que não se localizam nas áreas 
metropolitanas, a avaliar pelo poder da sua economia exportadora, das suas instituições 
de ensino superior, dos seus centros de investigação, desenvolvimento e inovação e da 
sua atividade cultural e desportiva”. Esta constatação reforça a necessidade da entrada 
imediata de Guimarães “na rota dos investimentos em infraestrutura de mobilidade 
apoiados centralmente, quer por fundos nacionais, quer europeus”.  

Na área do Urbanismo, destaque-se o início das obras da nova centralidade da Vila de 
Serzedelo. A requalificação incidirá na zona envolvente ao cemitério, Rua da Eirinha, 
Igreja de Santa Cristina, Capela do Senhor do Calvário e via de acesso à autoestrada.  

Esta requalificação tem com objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida à 
população local, através da melhoria da qualidade do espaço público e da beneficiação 
da circulação viária. A requalificação do Centro Cívico de Serzedelo é uma oportunidade 



para dignificar o património local, como a envolvente da Igreja de Santa Cristina de 
Serzedelo, tornando o atravessamento num momento de contemplação e constatação 
deste Património.  

A requalificação urbana, em Guimarães, foi enaltecida pela distinção obtida com o 
Prémio Prestígio, prémio que foi entregue na gala da 4ª edição dos Prémios do 
Imobiliário Expresso SIC Notícias, cuja finalidade é premiar a qualidade e inovação nas 
áreas da promoção e mediação imobiliária.  

A reabilitação do Teatro Jordão e Garagem Avenida, que foi executada pelas empresas 
NVE Engenharias S.A. e Costeiras – Engenharia e Construção, S.A., com projeto de 
arquitetura desenvolvido pelo ateliê vimaranense Pitágoras, foi distinguida com 2 
prémios, entre os quais o mais importante do concurso, o “Prémio Prestígio”, que tem 
como objetivo distinguir o melhor projeto a nível nacional. A obra venceu ainda na 
categoria “Reabilitação Urbana e Reconstrução”, subcategoria “Equipamento Público ou 
Património Cultural”.  

No âmbito das diversas Obras Municipais, foi inaugurado o novo edifício da sede da 
Junta de Freguesia de Gondar, que decorreu da requalificação da antiga escola primária, 
em plena zona central da freguesia. A nova sede vem permitir prestar serviços com 
maior dignidade e reforçar a coesão territorial que resulta do investimento em obras de 
qualidade em todo o território. A requalificação é o resultado de um trabalho realizado 
em conjunto entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Junta de Freguesia de Gondar. 

Outra obra que está concluída, e que foi inaugurada, é a da Capela Mortuária Padre 
Domingos, na paróquia de Santa Maria de Atães.  

Os últimos dias de novembro ficaram assinalados pela assinatura do contrato 
interadministrativo para construção do posto da GNR de Lordelo, uma celebração 
realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães, com a presença do 
Ministro da Administração Interna, José ́Luís Carneiro.  

A assinatura do contrato interadministrativo entre o Município de Guimarães, a 
Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional 
Republicana, posteriormente homologado pelo ministro da Administração Interna, vem 
estabelecer as condições para que o edifício da GNR da vila de Lordelo seja uma 
realidade, permitindo prestar um serviço de melhor qualidade à população, 
combatendo as incidências do dia-a-dia. A assinatura do contrato revela ainda a 
importância da colaboração entre as diversas entidades na procura de soluções para 
que a construção do novo Posto da GNR de Lordelo fosse possível. 



Todas as outras atividades do Município estão pormenorizadamente descritas nos 
anexos deste relatório.  

Guimarães, 9 de dezembro de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal 

____________________________ 

Dr. Domingos Bragança 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Obras Municipais – Divisão de Empreitadas 

PERÍODO EM ANÁLISE 1/9/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Consolidação e restauro da Ponte do Soeiro - Serzedelo Fase de concurso 

Desmontagem de quiosques no Largo Navarros de Andrade – S. 

Paio 

Fase de concurso 

Reabilitação da Escola EB2,3 de S. Torcato Fase de concurso 

Posto da GNR de Lordelo Fase de concurso 

Via ciclável do lugar do Reboto à Vila de Pevidém e Reperfilamento 

da rua da Muda – Selho S. Cristóvão  

Fase de concurso 

Pavimentação de vários arruamentos na freguesia de Azurém Fase de concurso 

Via de acesso ao Avepark – Rotunda - Ponte Fase de concurso 

Ligação da rede de drenagem de águas pluviais da rua da Vitória à 

Rua Campo da Ataca 

Em execução 

Requalificação da zona envolvente ao cemitério, Rua da Eirinha e 

Via de acesso à auto-estrada-Serzedelo 

Em execução 

Refuncionalização da Torre de Alfândega – 2ª fase Em execução 

Remodelação da iluminação do Campo de Grupo Desportivo de 

Selho S. Lourenço 

Em execução 

Conservação corrente do pavimento das vias do concelho de 

Guimarães 2022/2023 

Em execução 

Estabilização dos merlões e ameias da muralha de Guimarães Em execução 

Centro de Saúde de Moreira de Cónegos Em execução 

Demolição e reconstrução de muro em alvenaria de granito na rua 

da Ramada – S. Sebastião 

Em execução 

Repavimentação da Av. Stº Tirso – Prazins Stº Tirso e Rua Prof. Abel 

Salazar - Creixomil 

Em execução 

Execução de muro em betão na rua de Paredes - Urgeses Em execução 

Ecovia de Guimarães – 2ª fase Em execução 

Requalificação do tardoz do Centro Comercial Vila Em execução 

Reabilitação energética em edifícios de habitação social Em execução 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Reparação de muros na antiga EB1 de Candoso S. Tiago e Parque 

da Cidade - Costa 

Em execução 

Conservação corrente das estradas do concelho de Guimarães 

2022-2023 

Em execução 

Requalificação da Rua 24 de Junho e ponte sobre o rio Selho – 

Aldão e reperfilamento da Rua N. Sr.ª da Guia - Atães 

Em execução 

Reabilitação dos Fornos de Cruz de Pedra - Creixomil Em execução 

Reperfilamento da Rua Padre António Caldas Em execução 

Requalificação do Centro Cívico da Vila das Taipas Em execução 

Reabilitação dos passeios da Av. D. Afonso Henriques – S. Sebastião 

e Urgezes 

Concluída 

Instalação de comportas na bacia de retenção do Parque da cidade Concluída 

Ecovia Escola Hotel - Creixomil Concluída 

Conservação corrente de pavimentos em calçada e lajeado de 

granito em locais de responsabilidade do Município - 2021 

Concluída 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

- Requalificação do espaço público associado ao parque industrial

de Penselo/Selho S Lourenço 

- Reperfilamento da AVª D João IV (aguarda ordem superior)

- Reparação escola do Motelo (estudo da cozinha e instalações

sanitárias) 

- Ligação da EN310 á rua general Humberto Delgado (rua do

assento) – Brito 

- Envolvente da escola de Donim

- Requalificação da rua nossa Senhora da Conceição

- Rua da Vitória em Mesão Frio

- Parque industrial da Gandra

- Envolvente da igreja de Azurém

- Ligação bairro Pimenta Machado

- Parque de estacionamento nas eiras

- Reperfilamento da rua Comandante João Paiva Brandão
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UNIDADE ORGÂNICA 
Departamento de Desenvolvimento do território (DDT)  

Divisões de gestão urbanística (DGU), planeamento urbanístico (DPU), habitação (DH) e centro 
histórico (DCH) 

PERÍODO EM ANÁLISE 01 / 09 / 2022 a 31 / 11 / 2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A atividade do departamento centra-se na gestão e planeamento do território municipal. Dividindo-se em três grandes domínios: 

(DGU) a gestão urbanística enquanto mecanismo de controlo prévio da ocupação e transformação do território em face do 

quadro e dos instrumentos de gestão territorial em vigor; (DPU) o planeamento enquanto ato antecipatório e previsional da 

ocupação e transformação do território; (DCH) a gestão e o planeamento sintetizados num numa área específica de elevado valor 

urbano e patrimonial. 

A conjugação destes três grandes domínios devem condensar e operacionalizar a estratégia urbana municipal e tender 

obrigatoriamente para uma utilização do território cada vez mais ajustada aos parâmetros exigíveis a uma urbe contemporânea 

e singular, nas suas múltiplas produções: urbana, económica, cultural, paisagística, social (entre outras). 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Desenvolvimento dos trabalhos inerentes à segunda revisão do 

plano diretor municipal 

↘ Continuação dos trabalhos necessários à revisão do Plano, 

nomeadamente: revisão e aprofundamento do regulamento 

administrativo do Plano, dos sistemas e mecanismos de 

programação, do zonamento territorial, das servidões e 

restrições de utilidade pública e dos sistemas 

infraestruturantes do território. 

↘ Realização de trabalho de campo para análise e aferição 

de zonamento, contemplando reuniões no terreno com os 

presidentes das juntas de freguesia. 

↘ Realização da 1ª reunião da Comissão Consultiva da 

revisão do PDM no dia 09/09/2022. 

Desenvolvimento de ações tendentes à concretização material 

de estudos respeitantes a áreas territoriais importantes de 

Guimarães 

↘ Acompanhamento de obras respeitantes a arruamentos 

municipais (parte de arquitetura) 

↘ Elaboração de documentos técnicos de apoio ao trabalho 

de planeamento, nomeadamente ao nível da atividade 

económica (ampliação e consolidação de áreas empresariais), 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

intervenções de grande significado e impacto urbano, e 

mobilidade. 

Acompanhamento analítico de operações urbanísticas de 

expressão e impacto maior na área urbana central 

↘ Acompanhamento de processos / operações urbanísticas 

perspetivadas de grande expressão (com particular relevo 

para intervenções que visam a transformação e 

refuncionalização de edifícios devolutos de matriz industrial). 

Acompanhamento analítico de propostas de elaboração de 

Planos de Pormenor tendentes à transformação do solo no 

quando do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

territorial (para implementação de áreas expressivas destinadas 

a atividades económicas ou crescimento urbano) 

↘ Análise de propostas submetidas por particulares através 

de procedimento específico criado para o efeito na 

plataforma do urbanismo. 

Atividade regular e quotidiana (planeamento) ↘ Elaboração de informações técnicas no âmbito do controlo 

prévio de operações urbanísticas e outros pedidos de 

informação. 

↘ 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; 

↘ Elaboração de informações para a emissão de certidões 

(limites de freguesia, instrução de processos para 

apresentação a entidades externas, localização de 

farmácias, …) e outras informações diversas; 

↘ Acompanhamento de processos e investimentos passíveis 

de interesse e benefício para a economia e desenvolvimento 

do concelho (e reconhecimento formal dos mesmos). 

Controlo prévio das operações urbanísticas inerentes ao 

território municipal, assegurando a denominada “gestão 

urbanística” do Município (obras particulares e operações de 

loteamento) 

↘ Emissão de pareceres técnicos e tramitação processual. 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Desenvolvimento do processo “urbanismo digital” ↘ Continuação do trabalho de aprofundamento da 

desmaterialização dos processos administrativos e revisão 

dos respetivos circuitos; 

↘ Consolidação das alterações introduzidas à organização do 

serviço tendente à otimização de recursos.  

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 …) 

↘Vistorias e avaliações de imóveis para efeitos de fiscalidade 

patrimonial 

↘Acompanhamento de ações da Fiscalização Municipal no 

âmbito do controlo sucessivo das operações urbanísticas.  

Colaboração com outras unidades orgânicas na reflexão, debate 

e concertação de soluções a nível de estudos urbanísticos e 

regulamentos) 

↘Acompanhamento de processos / emissão de informações 

complementares 

Emissão de certidões várias (avaliação geral de imóveis, operações de 

destaque, propriedade horizontal entre outros); 

Prestar informações sobre pequenas obras, reclamações e 

denúncias 

↘ Emissão de pareceres técnicos 

Atendimento técnico ao munícipe ↘ Realização de reuniões, atendimento presencial, contacto 

telefónico ou interação através de email 

Produção de documentos e desenvolvimento de ações tendentes à 

concretização de macro trabalhos, tal como candidatura de Couros a 

património cultural da humanidade, programa Hereditas e programa 

Sacromontes 

↘ Emissão de pareceres técnicos, elaboração de documentos 

técnicos, acompanhamento processual 

↘ Participação nas atividades das redes ibércia e nacional do 

Património Mundial. 

Estudos e projetos ↘ Elaboração de estudos e projetos relativos ao espaço 

público na área de atuação da DCH. 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento Obras Municipais – Divisão Gestão e Conservação 

PERÍODO EM ANÁLISE 1/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Conservação e manutenção de pavimentos 80 Km 

Pavimentação de arruamentos 5.923,60 m2 

Limpeza e reparação de bermas, valetas e órgãos de drenagem das 
vias municipais 

20,0 Km 

Execução de trabalhos de reabilitação e conservação em caminhos e 
ruas. 

Reparação de pavimentos em arruamentos de várias 
freguesias. 

Conservação e manutenção de edifícios escolares. Limpeza de telhados e diversas reparações em edifícios 
do Município. 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento Serviços Urbanos e Ambiente – Divisão de Serviços Urbanos 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ambiente  
Gestão de Resíduos Urbanos 
Higiene Urbana 
Ruído 
Cemitérios 
Gabinete de Atividades Económicas 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

AMBIENTE 

Guimarães foi reconhecida pelo Relatório da Carbon Disclosure Project (CDP), como uma 

das 123 cidades em todo o mundo que estão a assumir uma liderança em ações 

ambientais e transparência, apesar das pressões de uma situação económica mundial 

desafiadora. Apenas 12% das cidades classificadas em 2022 conseguiram classificação 

máxima (A), pelo esforço que estão a fazer na redução das emissões e pela sua 

capacidade de criar resiliência aos impactos das alterações climáticas em todo o 

território. Desde 2018, é a quarta vez que Guimarães obteve a classificação de liderança 

neste relatório. 

Novembro 

Criação de mais duas Brigadas Verdes, num total de 34, a de Candoso S. Martinho e 

Mesão Frio.  
Outubro/novembro 

Realização do Encontro “Alternativa aos herbicidas: desafios e dinâmicas locais”, a 

abordagem livre de herbicidas na manutenção de espaços públicos pelas autarquias 

locais, os desafios e as dinâmicas estiveram em análise esta sexta-feira numa 

conferência que teve lugar no Laboratório da Paisagem de Guimarães, organizado pela 

Quercus ANCN, Município de Guimarães e Laboratório da Paisagem. 

17 de novembro 

Realização da GreenWeek  com um conjunto de atividades dos diversos departamentos 

municipais e instituições de Guimarães, coordenado pelo Laboratório da Paisagem 

contando com mais de um centena de iniciativas. 

16 a 18 de setembro 

Guimarães foi selecionada ao CCRI pilot na Circular Cities and Regions Iniatives - Leading 

the circular economy transition in Europe’s cities and regions, lançado pela Comissão 
Em curso 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

Europeia como parte do Plano de Ação para a Economia Circular, o CCRI apoia as partes 

interessadas na implementação da transição para uma economia circular em todas as 

cidades e regiões da Europa, https://circular-cities-and-regions.eu/pilots-and-fellows . 

Os critérios que permitiram a seleção deveram-se à potencialidade do candidato na 

implementação de soluções sistémicas circulares, a sua capacidade de cooperação com 

os stakeholders locais/regionais e o seu nível de ambição no aumento da circularidade. 

A distribuição geográfica, o equilíbrio global em termos de dimensões e especificidades 

territoriais, bem como a diversidade de temas abordados também foram tidos em conta. 

O Município de Guimarães preside à Mesa da Secção de Municípios para a Ação 

Climática da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), dando 

cumprimento à decisão de criação de duas secções de municípios, nos domínios da ação 

climática e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, aprovada no seu XXV 

Congresso. 

Em curso 

O Município de Guimarães preside ̀ a Assembleia Geral da Associação Adapt.local – Rede 

de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas. A associação tem como 

objetivo dinamizar a adaptação local às alterações climáticas em Portugal, promovendo 

processos contínuos de planeamento que acompanhem o aumento da capacidade dos 

municípios portugueses e de outras entidades, públicas ou privadas, em incorporar esta 

matéria nas suas políticas públicas de atuação e nos seus instrumentos de planeamento. 

Em curso 

Apresentação do projeto Greentour, através do Laboratório da Paisagem, um projeto 

que visa melhorar os métodos de gestão do património cultural e natural ao desenvolver 

metodologias e ações para promover a economia circular no setor do turismo. O projeto 

europeu “Greentour: Economia Circular e Turismo Sustentável nos destinos da zona 

SUDOE”, financiado pelo Programa Interreg SUDOE, visa melhorar os métodos de gestão 

do património natural e cultural através da implementação de redes e experimentação 

conjunta, desenvolvendo metodologias e ações para promover a economia circular no 

setor do turismo. 

26 de outubro  21 em curso 

Projeto “Poliniza-te” que pretendeu sensibilizar e capacitar a comunidade em geral, 

através de atividades teóricas e práticas, sublinhando o papel destes agentes, 

responsáveis pela polinização de cerca de 80% das plantas cultivadas – numa parceria 

Laboratório da Paisagem e o Município de Guimarães  

31 de julho 21 em curso 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

Guimarães vê aprovada candidatura à Iniciativa Cidades Circulares, liderada pelo 

Laboratório da Paisagem, por delegação da competência pelo Município, “CApt² – 

Circularidade da água, por todos e para todos”, assim se designa a candidatura aprovada 

no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2), da Direção Geral do Território 

na área temática do Ciclo Urbano da Água. A rede de municípios CApt² é liderada pelo 

Laboratório da Paisagem de Guimarães, um centro de investigação e educação na área 

da sustentabilidade participado pela Câmara Municipal de Guimarães, e integra os 

municípios de Águeda, Lagoa (Açores), Loulé, Mértola, Oeiras, Oliveira de Frades e Ponte 

de Sor. 

O projeto apresentado aponta ao desenvolvimento de um modelo de governança local 

que integra os diferentes agentes responsáveis pela gestão da água e inclui o cidadão 

como indutor de transformação para um modelo circular e participativo. Pretende, 

igualmente, contribuir para as políticas de gestão da água e a orientação dos municípios 

na transição para uma economia circular, mas também para a criação de sinergias entre 

os parceiros e a promoção da formação e capacitação ambiental de todos os atores do 

Ciclo Urbano da Água, incluindo o cidadão. 

23 de julho  21 em curso 

REDES 

Subscrição do compromisso com vista à certificação Zero Resíduos – Zero Waste Europe Em curso 

Adesão de Guimarães à ALU, Associação de Limpeza Urbana parceria para cidades 

inteligentes e sustentáveis  
Em curso 

Adesão à rede de Municípios CESOP – local para os territórios sustentáveis da 

universidade católica portuguesa. 
Em curso 

Guimarães assinou NETWORK OF HISTORIC CITIES AGAINST PLASTIC WASTE Em curso 

REDE EUROCITIES – Guimarães passou a presidir a “Áreas Verdes e Biodiversidade” Em curso 

Guimarães assinou o Green City Accord Em curso 

Guimarães assinou a Declaração Europeia de Cidades Circulares Em curso 

Guimarães aderiu à ODSlocal - Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 
Em curso 

Guimarães assinou o Pacto Português para os Plásticos 

Em curso 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

GESTÃO DE RESÍDUOS E HIGIENE URBANA 

Realização da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos EWWR (European Week for 

Waste Reduction) que decorreu entre os dias 19 e 27 de novembro, sob o tema “Têxteis 

circulares & sustentáveis, o lixo está fora de moda!”. 

19 a 27 novembro 

Atribuição pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), do Selo 

de Qualidade dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos 2022 a Guimarães  
novembro 

Passagem à segunda fase do sistema de recolha de resíduos orgânicos teve início com o 

arranque do ano escolar, a 19 de setembro em todas as Escolas Secundárias, EB 2,3 do 

concelho e do Ensino Básico das freguesias da cidade, Costa, Mesão Frio, Urgezes, 

Creixomil, Azurém, Fermentões Caldelas e Ponte, através da colocação de equipamentos 

de deposição específicos e início da recolha seletiva desta fração. Em novembro deu-se 

início à entrega de equipamentos e a respetiva recolha, na restauração e similares nestas 

mesmas freguesias, integrando ainda outros grandes produtores como: lares, 

Universidade e outros estabelecimentos que pela sua tipologia possam produzir grandes 

quantidades de orgânicos. https://rrrciclo.pt/ 

Desde jan/22– recolha de 770 ton de 

orgânicos, que corresponde a 40% do 

total da recolha, e 1800 ton de resíduos 

verdes em todo o concelho. 

Entrega de 423 compostores domésticos 

Realizadas 27 sessões de esclarecimento 

e sensibilização porta-a-porta a mais de 

500 estabelecimentos 

RUÍDO 

Elaboração do Plano Municipal de Redução de Ruído Em curso 

Elaboração do Regulamento Municipal de Ruído Em curso 

GABINETE DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 

a) Mercado Municipal

Concessão de bancas com redução de 50% das taxas para produtos de agricultura 

biológica – critérios de sustentabilidade  
Em curso 

Mercado Municipal de Guimarães “Sem Plástico” distribuição de sacos certificados 

como compostáveis a todos os vendedores, para substituir os vulgar sacos plásticos. Os 

sacos produzidos a partir de amido e óleos vegetais, criados no âmbito da estratégia 

para o desenvolvimento sustentável, reflete a economia circular sensibilizando os 

clientes para depois utilizarem esse saco para a colocação do seu lixo orgânico nas suas 

habitações. 

Em curso 

“Vamos ao Mercado” distribuição de sacos de panos reutilizáveis. Esta ação insere-se na 

estratégia de Guimarães e da Estrutura de Missão 2030 para o desenvolvimento 

sustentável e do plano de ação elaborado com vista à diminuição do uso de plásticos, 

Em curso 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO/QUANTIFICAÇÃO 

decorrente do compromisso assumido pelo Município de Guimarães na redução da 

utilização de plástico de uso único no Fórum Ambiental da Eurocities, em outubro de 

2019. 

b) Feira Retalhista

Implementação do critério de economia circular com a redução de 20% das taxas de 

ocupação da Feira Retalhista de Guimarães aos feirantes que separem e condicionem os 

seus resíduos, após validação. 

Em curso 
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UNIDADE 

ORGÂNICA 
Departamento Serviços Urbanos e Ambiente – Divisão de Espaços Verdes

PERÍODO EM 

ANÁLISE 
setembro a novembro 2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Divisão de Espaços Verdes (DEV) tem um conjunto de atividades que, contribuem para melhorar o 

bem-estar dos Munícipes do concelho de Guimarães, bem como de quem visita a cidade. Em 

simultâneo, contribui ativamente para aumentar biodiversidade, diminuir pegada ecológica, melhorar 

as condições de conforto do espaço urbano. Atua de uma forma eficiente e eficaz na sua floresta, 

porque entende que é um setor chave para a descarbonização dos territórios.  

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Gestão de Espaços Verdes 

Estudo Fitossanitário de diversas árvores do concelho de Guima-

rães 

Executado 

Poda de Árvores 50 

Abate de Árvores por desmontagem 15 

Plantação de árvores 230 

Planeamento e acompanhamento da plantação de flores de época 

Bellis perennis – Margarida inglesa

Viola tricolor - Amor perfeito 

Cyclamen - Ciclame 

Myosotis - Miosótis 

Executado 

Tratamento e acompanhamento de situações variadas que são de-

tetadas/reportadas nos espaços verdes (mobiliário urbano, bebe-

douros, wc, avarias, etc.) 

Em execução 

Horto Municipal 

Plantas fornecidas aos espaços verdes do concelho Executado 

Flores época – 16 500

Arbustos – 5 000

http://www.guimaraes.pt/


ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Floresta 

Fiscalização de processos no âmbito do Sistema Nacional de Pre-

venção e Proteção da Florestal contra Incêndios; 

Executado - 85 

Identificação de proprietários de terrenos para gestão de combus-

tível 

Executado - 67 Fiscalização + 

7 Património 

Notificação de proprietários de terrenos para gestão de combustí-

vel 

Executado - 84 

Processos arquivados no âmbito da gestão de combustível Executado - 20 

Horta Pedagógica 

Acompanhamento técnico dos dois talhões do Município, de pro-

dutos hortícolas cujo produto é destinado ao Banco Alimentar 

e Cantinas Sociais 

Plano de acompanhamento 

técnico em execução  

Acompanhamento técnico dos 550 talhões dos utilizadores da 

Horta Pedagógica 

Plano de acompanhamento 

técnico em execução  

Plantação de Hortícolas nos Talhões geridos pelo Município Executado 
300 pés de Couve Coração; 
300 pés de Penca Branca; 
300 pés de Alface Frisada Verde; 
300 pés de Alface Frisada Ver-
melha; 
400 pés de Alho Francês; 
500 gr Nabiça Grelo Branco; 
250 gr Nabo Redondo. 

Entrega dos produtos produzidos pelo Município Executado 
setembro – 120 unidades de
abóbora 

Acompanhamento da plantação e sementeira das culturas outono/ 

inverno 

Executado 

Registo de Inscrições na Base de Dados da Horta Pedagógica 15 

Atendimento a utilizadores da Horta Pedagógica Executado 

Supervisão do funcionamento e cumprimento das normas estabe-

lecidas no Regulamento Geral 

Supervisão em execução 

Talhões desmazelados Setembro – 25 notificações de
desmazelo 

Desistências 5 

Planeamento e execução dos processos para entrega de canteiros 

a utentes inscritos 

Executado 
Setembro – 9
Outubro -7 

Planeamento e execução da limpeza dos talhões que se encontram 

vagos  

Executado 
Setembro – 9
Outubro -7 

Entrega de talhões a candidatos em lista de espera Executado 
setembro – 9
outubro- 7 



ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Pedido de esvaziamento das fossas séticas da Horta Pedagógica (Vi-

mágua)  

Executado - outubro 

Fontes Ornamentais/controlo de Legionella 

Acompanhamento semanal da monitorização das medições de Ph 

e Cloro nas Fontes Ornamentais 

Executado – 15 Fontes

Planificação das análises de controlo à Legionella Executado 

Análises de controlo a Legionella Executado – 15 fontes analisa-
das  

Supervisão do plano de limpeza e higienização Executado 

Implementação e manutenção da Certificação dos Espaços Verdes 

Implementação e acompanhamento do processo de atualização da 

certificação ambiental (Horta Pedagógica, Parque de Lazer da Ci-

dade, Parque de Lazer da Cidade Desportiva, Monte Latito, Ala-

meda S. Dâmaso, Toural e República do Brasil) 

Plano de acompanhamento em 
execução 

Implementação e acompanhamento do processo de certificação 

ambiental ampliação do âmbito nos espaços (áreas circundantes 

aos espaços verdes do Monte Latito, Alameda S. Dâmaso, Toural e 

República do Brasil 

Plano de acompanhamento em 
execução 

Implementação e acompanhamento do processo de certificação 

ambiental – ampliação do âmbito nos espaços Zona do Estádio

Em execução 

Auditoria Interna no âmbito do Sistema de Gestão Integrado, Qua-

lidade e Ambiente 

Executado 

Espaços Verdes 

Planeamento e acompanhamento da plantação de flores de época Executado 

Tratamento e acompanhamento de variadas situações que são de-

tetadas nos espaços verdes (mobiliário urbano, bebedouros, wc, 

etc.) 

Em execução 

Parques de Lazer 

Elaboração do caderno de encargos do piso Insitu do parque infan-

til da Igualada. 

Executado 

Acompanhamento, da instalação do Slide no Parque de Lazer - Ba-

toca Park. 

Executado 

Manutenção dos Parques Infantis do Município e das Escolas (99 Parques Infantis) 

Acompanhamento das inspeções e fiscalizações mensais realizadas 

nos parques infantis 2022 

Executado 

Acompanhamento das intervenções de manutenção dos parques 

infantis 2022 

Executado 

Verificação dos relatórios dos Parques Infantis 2022 Executado 

Projeto Job In Mottion – Laboratórios corporativos para o emprego (Sol do Ave)

Colaboração na organização do 2º Meeting Colaborativo do Job in 

Motion/ Laboratórios para o Emprego 

Executado 

Coordenação do Projeto da Incubadora de Base Rural de Guimarães 

Esclarecimento de diversos pedidos de informação Executado 



ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Programa de Incubação 

Oficina do Empreendedor V 

Preparação do Aviso de Abertura da 5ª Oficina do Empreendedor – Executado 

Publicação do Aviso de Abertura Executado 

Divulgação da Abertura de Candidaturas para a 5ª Oficina do Em-

preendedor  

Executado 

Elaboração de cartaz para divulgação 5ª Oficina do Empreendedor Executado 

Receção de Candidaturas Em execução 

Centro de Recolha Oficial 

Canídeos 

Adoção 23 

Entrega 14 

Recolha vivos 25 

Recolha m1 (cadáveres) 17 

Reclamação pelo Tutor 12 

Eutanásia CRO 0 

Eutanásia Via Publica 2 

Eutanásia Particular 12 

Esterilização 34 

Vacinação Antirrábica DGAV 592 

Identificação Electrónica DGAV 230 

Boletins Emitidos DGAV 221 

Felídeos 

Adoção 25 

Entrega 9 

Recolha vivos 2 

Recolha m1 (cadáveres) 23 

Reclamação pelo Tutor 2 

Eutanásia Particular 2 

Eutanásia Via Publica 3 

Apoios 

Campanha de apoio à esterilização de cães e gatos (ICNF) 

 Cirurgias realizadas no CRO 01/10/2021 a 30/09/2022 

31 956,00€

Campanha de apoio à identificação eletrónica e registo de animais 

de companhia (ICNF) 

Microchips aplicados e registados no CRO 01/10/2021 a 

30/09/2022 

5 232,00€



ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Outras Atividades

Limpeza de Linhas Água nos aglomerados urbanos Rio Selho nas freguesias de Fer-

mentões, Selho S. Cristóvão e Se-

lho S. Jorge – Executado

Ribeiro de Couros – Costa, União

de Freguesias de S. Paio, Oliveira 

do Castelo e S. Sebastião e Crei-

xomil. 

Candidatura Sem Invasoras: Projeto de Sensibilização, Educação e 

Monitorização de Espécies Invasoras de Guimarães. A Câmara Mu-

nicipal de Guimarães e Laboratório da Paisagem viram aprovada 

uma candidatura ao Fundo Ambiental, financiada a 85%, num valor 

total 90 676,22 €.

Em Execução 

Aprovação do projeto “corredor verde da Veiga de Creixomil” - RE-

ACT-EU (assistência à recuperação para a coesão e os territórios da 

europa) - O Município de Guimarães e o Laboratório da Paisagem 

de Guimarães viram aprovada uma candidatura ao programa 

REACT-EU (Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territó-

rios da Europa). Trata-se do projeto “Corredor Verde da Veiga de 
Creixomil”, financiado a 100% num total de 75 mil euros, que prevê

o plantio de árvores, arbustos e sementeiras, o incremento da bio-

diversidade e melhoria dos percursos pedonais e clicáveis, aumen-

tando desta forma a resiliência face às consequências negativas re-

sultantes das alterações climáticas, numa área agrícola capaz de

proporcionar benefícios ambientais, económicos e sociais.

Em execução 

Aprovada a candidatura do Município de Guimarães no âmbito do 

projeto " REACTivar Guimarães – Renaturalização dos Corredores

Verdes dos rios Ave, Selho e Vizela” foi aprovada com um financia-

mento de 1,2 milhões de euros num investimento total de 1,5 mi-

lhões. Este projeto pretende contribuir para a reabilitação da rede 

de corredores verdes no Concelho de Guimarães, através da imple-

mentação de soluções de engenharia natural, acompanhadas de 

uma monitorização contínua que avalie o impacte das ações de res-

tauro ecológico. Este projeto resulta da aposta do Município de 

Guimarães na reabilitação dos ecossistemas fluviais, em linha com 

as principais diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente, do Mi-

nistério do Ambiente e da Ação Climática, bem como dos objetivos 

e prioridades da Comissão Europeia. Este projeto desenvolvido 

pela Câmara Municipal de Guimarães e Laboratório da Paisagem 

conta ainda com as parcerias da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD) e Universidade do Minho. 

Em execução 

Troço rio Ave em Brito  

Executado 

Troço do Rio Selho em Pencelo 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento Serviços Urbanos e Ambiente – Divisão Mobilidade e Transportes 

PERÍODO EM ANÁLISE Setembro e novembro de 2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

§ Cooperação em termos de sinalização e ordenamento de trânsito de intervenções levadas a efeito por outros setores ou 

entidades, nomeadamente de obras e festividades do concelho 

§ Colocação de elementos balizadores, por forma a incrementar a segurança rodoviária, designadamente na salvaguarda 

dos percursos pedonais acessíveis 

§ Resolução de ocorrências no âmbito da plataforma MyHomeCity 

§ Análise e informação de processos relativos ao licenciamento de loteamentos, ocupação de espaço público impactantes 

na circulação automóvel, táxis, provas desportivas e procissões, entre outras 

§ Tramitação de processos de veículos em situação de estacionamento indevido ou abusivo, com presunção de abandono 

§ Encaminhamento de veículos municipais e de outros veículos em fim de vida (abandonados), para desmantelamento 

qualificado 

§ Manutenção da certificação dos serviços administrativos da Divisão de Mobilidade e Transportes, do Gabinete da 

Mobilidade – Estação Central de Camionagem, e do Gabinete de Veículos e Manutenção – gestão do parque de veículos 

e máquinas do Município 

§ Consolidação da certificação ambiental associada às Oficinas Auto do Município 
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2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

MOBILIDADE – MODOS SUAVES 

Elaboração de propostas para a melhoria de acessibilidades, 

designadamente nos modos suaves, pedonal e ciclável 

§ Instalação de suportes de bicicletas no Concelho 

(processo contínuo) 

MOBILIDADE ELETRICA 

Concessão de direito de utilização privativa do domínio público 

para a instalação de postos de carregamento de veículos elétricos 

no concelho 

Execução dos trabalhos associados à instalação de postos 

de carregamento de veículos elétricos (40), no âmbito do 

processo de contratualização da concessão de utilização 

privativa do domínio público – Concurso Público n.º 

13/21, conferidos às empresas: 

§ Hexagonal Ocean, Lda – Lotes 1 e 2; 

§ Generation Journey, Lda – Lotes 3 e 4. 

Candidatura, no âmbito do Aviso n.º 11192/2021 do Fundo 

Ambiental – 3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica 

na Administração Pública (continuação), visando a introdução de 

dois novos veículos 100% elétricos, no parque de veículo e 

máquinas do Município 

Preparação de novo procedimento para a locação de um 

veículo elétrico, em regime de aluguer operacional, em 

conformidade com o Relatório de Avaliação Final do 

Aviso 2021 

MOBILIDADE – TRANSPORTES PÚBLICOS 

Continuidade das ações inerentes à assunção do Município de 

Guimarães como Autoridade de Transportes, nos termos do 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros 

Contínua. 

Report ao organismo gestor AMT – Autoridade da Mobilidade e 

dos Transportes para efeitos de fiscalização e acompanhamento  

Contínua. 

Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros 

Rodoviário de Passageiros no Concelho – Concurso Público nº 4/20 

– Concessão de serviço público de transporte de passageiros 

§ Monitorização da exploração do serviço público de 

transporte de passageiros de âmbito municipal, 

concessionado à empresa GUIMABUS – EMPRESA 

TRANSPORTES DE GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA, 

cujo início ocorreu a 1 de janeiro de 2022, com a 

duração de 10 anos, até 31 de dezembro de 2031. 

§ Aperfeiçoamento da rede e oferta visando a melhoria 

qualitativa do serviço público de transporte de 

passageiros de âmbito municipal concessionado. 

Formatou: Inglês (Estados Unidos)
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Contratualização externa de prestação de serviços para a 

monitorização da exploração do serviço público de transporte de 

passageiros de âmbito municipal 

Adjudicação da Consulta Prévia n.º 54/22 - Aquisição de 

serviços – Monitorização do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros Rodoviário Municipal 

Interconetividade de Guimarães com a futura estação ferroviária 

de alta velocidade do Minho 

Contratualização de serviços, em modalidade de tarefa, 

para o estudo de apoio à decisão para a 

interconetividade de Guimarães com a futura estação 

ferroviária de alta velocidade do Minho – Ajuste Direto 

n.º55/22 

Contratualização do Transporte de Passageiros Flexível no 

Concelho 

Conclusão das componentes técnicas e jurídicas para a 

contratualização do TPF, através de operador interno – 

empresa municipal Vitrus Ambiente. 

PART 2022 – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos 

Transportes Públicos – Despacho n.º 1824-A/2021, de 17 de 

fevereiro 

Implementação das medidas aprovadas, em reunião do 

executivo de 24 de março de 2022, com uma verba afeta 

ao Município de Guimarães de € 609.588,37, composta 

por € 507.990,31 provenientes do Fundo Ambiental e € 

101.598,06 do orçamento municipal (comparticipação 

obrigatória aplicável de 20%). 

Report ao organismo gestor AMT – Autoridade da Mobilidade e 

dos Transportes bem como ao Fundo Ambiental no âmbito da 

execução do PART e PROTransP  

Contínuo 

Execução das duas candidaturas aprovadas no âmbito do 

Quadrilátero Urbano, designadamente "Bilhética Integrada do 

Território do Quadrilátero Urbano" e "Sistema de Informação em 

Tempo Real no Território do Quadrilátero Urbano", que integram 

o sistema de informação em tempo real nos Transportes Públicos 

na Cidade Vimaranense e na gestão do estacionamento à 

superfície 

Em curso. 

Desenvolvimento do estudo de sistema de transporte público em 

via dedicada – Ajuste Direto n.º50/21, através de consultor 

externo – TRENMO ENGENHARIA, S.A, no valor de € 16.000,00+IVA 

As alternativas identificadas no estudo original – Ajuste 

Direto n.º21/21, requerem uma avaliação mais 

pormenorizada, atenta a mudança de paradigma que se 

reveste, pelo que foi considerado o desenvolvimento 

preliminar destas soluções, inerente ao caráter 

disruptivo, enquanto transporte público, 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

designadamente para o seu eventual sucesso ou 

fracasso. 

Promoção de estudo de apoio à decisão para a interconetividade 

de Guimarães com a futura estação ferroviária de alta velocidade 

do Minho – Ajuste Direto n.º55/21, através de consultor externo – 

José Fernando Gomes Mendes, no valor de € 19.900,00 +IVA 

Apresentação do Relatório Preliminar do “Estudo de 

apoio à decisão para a interconetividade de Guimarães 

com a rede ferroviária de alta velocidade”. 

MOBILIDADE – ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM 

Gestão corrente da Estação Central de Camionagem de Guimarães 

no âmbito do Regulamento de Exploração e funcionamento da 

Estação Central de Camionagem 

Contínuo; 

Instalação de cacifos para bagagens no terminal 

rodoviário do Município – Estação Central de 

Camionagem de Guimarães (em curso). 

MOBILIDADE – PARAGENS DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

Mobiliário urbano – Abrigos de passageiros Montagem de vinte e quatro novos abrigos de 

passageiros em diversas freguesias do concelho, no 

âmbito do Concurso Público nº 1/22 - Aquisição de bens 

– Abrigos de passageiros, no valor de 101.600,00 € + IVA 

TRÂNSITO 

Alterações de trânsito § Elaboradas propostas visando a criação de "ZONAS 

DE COEXISTÊNCIA" 

§ Determinadas ações para a consignação de "ZONAS 

30", incluindo outros elementos dissuasores da 

prática de velocidade excessivas, designadamente de 

lombas redutoras de velocidade 

§ Elaboradas propostas para a alteração de sentidos de 

circulação automóvel na Cidade e Vila de Serzedelo 

§ Colocação de diversa sinalização visando a 

determinação de posturas de trânsito nas diferentes 

freguesias 

TRÂNSITO – SINALIZAÇÃO LUMINOSA 

EM582, freguesia de Pencelo Colocação em funcionamento da sinalização luminosa na 

Rua eng. Duarte Amaral, designadamente: 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

. regulação do cruzamento com as ruas 24 de Junho e 

Padre Firmino, incluindo as travessias de peões e 

controlo de velocidade no eixo prioritário – EM582 

. regulação do cruzamento com as ruas Fernando dos 

Anjos e 1º de Maio, incluindo as travessias de peões e 

controlo de velocidade no eixo prioritário – EM582 

Manutenção dos equipamentos instalados Contínua. 

TRÂNSITO – SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Colocação e reparação de sinais no Concelho Contínua. 

Colocação e manutenção de sinalização direcional Contínua. 

Colocação de espelhos parabólicos Contínua. 

TRÂNSITO – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – MARCAS RODOVIÁRIAS 

Consulta Prévia n.º 13/22 - Aquisição de bens – Marcas 

rodoviárias, visando a sinalização horizontal das vias sob 

responsabilidade do Município 

Conclusão dos trabalhos associados ao procedimento, no 

valor de € 64.363,44 + IVA (em curso). 

Consulta Prévia n.º 26/22 - Aquisição de bens – Marcas 

rodoviárias, visando a promoção da mobilidade ativa, 

designadamente de percursos pedonais, com aplicação de tinta de 

elevado atrito e aplicação de pictogramas de aproximação de 

passagens de peões 

Conclusão dos trabalhos associados ao procedimento, no 

valor de € 24.262,00 + IVA (concluídos). 

TRÂNSITO – GUARDAS DE SEGURANÇA 

Fornecimento e montagem de guardas de segurança Execução dos trabalhos associados à montagem de 

guardas de segurança nas freguesias da Costa, Infantas, 

Moreira de Cónegos e Polvoreira, e Uniões de Freguesia 

de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil, e Conde e 

Gandarela, no valor de € 4.459,68 + IVA. 

Manutenção de guardas de segurança Contínua. 

ESTACIONAMENTO 

Monitorização do funcionamento do Parque de Estacionamento de 

Camões (429 lugares) 

§ Continuidade da habilitação de assinaturas mensais, 

por forma a dar cumprimento ao regulamento 

municipal 

§ Monitorização do funcionamento do Parque de 

Estacionamento de Camões, visando a entrega da sua 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

gestão à empresa municipal Vitrus Ambiente, sem 

prejuízo da sua atual operação; 

§ Preparação de Contrato In House para a manutenção 

o funcionamento em 2023 

Alteração do contrato de gestão do estacionamento com a 

empresa municipal Vitrus Ambiente, visando a incorporação do 

Parque de Estacionamento de Camões e criação de novas Zonas de 

estacionamento de duração limitada, já objeto de aprovação 

Processo em curso, atualmente dependente da 

finalização do estudo económico-financeiro, cuja 

conclusão só deverá ocorrer com a normalização das 

condições de utilização, atualmente afetada pela 

realidade pandémica. 

TOPONIMIA 

Aditamento à toponímia Contínua. Aprovado aditamento à toponímia das 

freguesias de Serzedelo e Urgezes. 

Colocação das placas de toponímia em diversas freguesias Contínua. 

Informação de processos relativos à atribuição de números de 

porta e certidões toponímicas 

Contínua. 

PARQUE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

Concurso Público nº 12/21 - Aquisição de bens - Veículos elétricos 

– Aquisição de automóveis, visando a renovação do parque de 

veículos e máquinas do Município, reduzindo a utilização de 

combustíveis fósseis 

Fornecimento de automóvel ligeiro de mercadorias, tipo 

furgão, associado ao lote 2 em falta - € 34.174,28+IVA.  

Concurso Público n.º 15/21 – Aquisição e fornecimento de 

1.300.000 litros de gasóleo rodoviário a granel 

Em fase de adjudicação do procedimento ao concorrente 

subsequente. 

Divisão de Mobilidade e Transportes, 6 de dezembro de 2022 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Polícia Municipal – Divisão de Fiscalização 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Divisão de fiscalização tem por missão fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares da competência do 
Município bem como de deliberações e decisões dos órgãos municipais e dar sequência aos respetivos procedimentos tendentes 
à reposição da legalidade. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 

Instaurados - 64 

Com embargo - 8 

Arquivados - 20 

Em curso - 11965 

REGISTOS DE ENTRADA DE EXPEDIENTE/OFÍCIOS 
Queixas - 158 

Diversos - 607 

Ofícios expedidos - 401 

DESPACHOS ELABORADOS 
Embargo - 13 

Cessação Utilização - 1 

Remoção/demolição - 3 

Audiências prévias - 5 

DESOBEDIÊNCIAS DETETADAS 
Desobediências a embargos - 2 

Desobediências a decisões - 1 

Desobediências a selagens - 0 

PARTICIPAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Desobediências a embargos - 2 

Desobediências a decisões - 2 

Quebra de selos - 0 

Falsas declarações - 0 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO/BEBIDAS 
COMÉRCIO/SERVIÇOS 

Processos instaurados - 4 

MERAS COMUNICAÇÕES PRÉVIAS DE ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS, SERVIÇOS, INDÚSTRIA, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO 

Meras comunicações prévias de instalação/ 

modificação/encerramento - 79 
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UNIDADE ORGÂNICA Divisão Operacional de Polícia Municipal 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apresentam-se em seguida os dados relativos à atividade da Divisão Operacional de Polícia Municipal durante o período 
compreendido entre 01 de setembro de 2022 e 30 de novembro de 2022, nomeadamente, da fiscalização de trânsito, denúncias 
recebidas no atendimento ao público, solicitações de agentes, notificações pessoais, o valor recebido no atendimento ao 
público dos autos pagos voluntariamente, bem como as ações pedagógicas realizadas junto às escolas. Na sequência da entrada 
em vigor do decreto-lei n.º 107/2018, que regula a transferência de competências para os órgãos municipais, em matéria de 
estacionamento público (contraordenações leves), coube à Polícia Municipal de Guimarães ser o elo de ligação do município 
com as forças de segurança (PSP e GNR) pelo que, além dos pagamentos de ANCO emitidos por essas entidades, também foram 
recebidas apresentações de defesa relacionadas com as infrações sancionadas por estas autoridades policiais.  

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Fiscalização de trânsito – infrações ao Código da Estrada e 
legislação Complementar 

Foram elaborados, em setembro, 473 autos, em outubro 691 
autos e, em novembro, 538 autos, totalizando, no período em 
apreço, 1702 autos. 

Autos pagos voluntariamente Setembro – 119 autos aos quais corresponde o valor de 4140€, 
em outubro 119 autos aos quais corresponde 4200€ e, em 
novembro, 94 autos aos quais corresponde o valor de 3300€, 
totalizando, no período em apreço, 332 autos e 11640€;  

Autos pagos através da plataforma STICO 1244 autos aos quais corresponde o valor de 43110€ 

Autos pagos voluntariamente relativos à transferência de 
competências para os órgãos municipais 

Setembro 214 autos aos quais corresponde o valor de 7590€, em 
outubro 107 autos aos quais corresponde 3570€ e, em novembro, 
4 autos aos quais corresponde o valor de 120€, totalizando, no 
período em apreço, 225 autos e 11280€; 

Denúncias recebidas no atendimento ao público Obras - 20; Estabelecimentos (licenciamento) – 9; 
Estabelecimentos (horário de encerramento) – 2; Ruído – 37; 
Estacionamento indevido – 286; Viaturas abandonadas – 31; Lixo 
na via pública – 2; Buracos na via pública – 41; Tampas/grelhas na 
via pública – 26; Animais (abandonados, feridos, etc.) – 69; Atos 
de vandalismo – 2; Danos em viaturas – 8; Obstrução da via 
pública – 19; Queimadas/queimas – 1; Publicidade – 0; Ocupação 
de via pública – 3; Perdidos e achados – 4; Vespas velutinas – 29; 
Programa 65+ - 0; Alarmes – 1; Descargas/escorrências – 0; 
Proteção Civil – 28; Pilaretes - 0; Reclamações – 2; Apresentações 
de defesa relativas a autos da PM/PSP/GNR/VITRUS – 15; 
Diversos – 68.  
Total de denúncias recebidas – 703. 
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Chamadas telefónicas recebidas Setembro – 203; outubro – 267; novembro – 210; total – 680. 

Notificações Setembro – 1; outubro - 2; novembro – 2; total – 5. 

Solicitações de agentes Setembro – 19; outubro - 12; novembro – 20; total – 51. 

Remoções de veículos em estacionamento abusivo Setembro – 5; outubro - 9; novembro – 5; total – 19. 

Bloqueamentos de veículos em estacionamento abusivo Total – 02. 

Ações pedagógicas em estabelecimentos de ensino Estas ações consistem na presença diária de Agentes, junto dos 

estabelecimentos de ensino, para orientação de trânsito no 

horário de entrada dos alunos no período da manhã. Estas ações, 

atualmente, estão a ser realizadas nos seguintes 

estabelecimentos de ensino: EB 2/3 João de Meira; EB1 Oliveira 

do Castelo; EB 2/3 Egas Moniz 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento Intervenção Social e Educação – Divisão Educação 

PERÍODO EM ANÁLISE Setembro a novembro  2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Transportes 

Elaboração de propostas de aquisição de serviços em circuito 

especial em táxi e carrinha adaptada para os alunos abrangidos pelas 

medidas da educação inclusiva no âmbito da descentralização de 

competências para as autarquias locais 

Elaboração de proposta de aquisição se serviços em circuito especial 

dos alunos abrangidos pelo Reordenamento da Rede Escolar do 1.º 

ciclo de ensino básico 

Elaboração de proposta de aquisição de serviços de transportes 

escolares em táxis de alunos matriculados compulsivamente em 

estabelecimentos de ensino fora da sua área de residência 

Elaboração de proposta de alteração de aquisição de transporte em 

carreira pública para os alunos dos ensinos básicos e secundário em 

resultado da entrada em funcionamento da nova concessão 

Gestão do processo de faturação  

Refeitórios Escolares 

• Monitorização “in loco” do serviço de confeção e distribuição de
refeições pela empresa de restauração coletiva nos

estabelecimentos de ensino básico e ensino secundário

• Monitorização do processo de registo de assiduidade no

fornecimento de refeições nos estabelecimentos de educação e

ensino básico e secundário.

• Gestão do processo de faturação das refeições.

mensal 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

AAAF/CAF 

• Implementação e acompanhamento do Programa de Atividades

para a interrupção letiva do natal

• Implementação e acompanhamento do Programa “Pausas com

inclusão “destinado aos alunos do ensino básico com

necessidades educativas especificas

Aquisição de Bens e Serviços 

• Elaboração de proposta para aquisição de palamenta destinada

aos refeitórios escolares.

Ação social Escolar 

• Apresentação de proposta para atribuição de reforço

verbas aos AE para:

o para aquisição de cadernos de fichas e/ou livros de

atividade destinados aos alunos do 1.º CEB

Contratos de delegação de Competências 

• Elaboração e apresentação de proposta de reforço de

verbas para pagamento de encargos com despesas

correntes e transportes escolares dos alunos da educação

inclusiva (ano letivo 2021/2022) no âmbito da delegação de

competências AE e ENA

Conselhos Gerais dos AE e ES 

• Representação do Município em função das convocatórias 

Prestação de contas à DGAL no âmbito: 

Circuitos Especiais 

Descentralização de Competências 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Intervenção Social e Educação – Divisão de Ação Social 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

ATENDIMENTOS 
Gabinete de Consulta Jurídica: 32 

Situações de emergência social: 251 

Aquisição de medicação c/prescrição médica ao abrigo do Programa Abem: 98 

Habitação (eliminação de barreiras, obras e reparação): 2 

Transporte bens/higienização: 3 

Esclarecimentos/Encaminhamentos: 67 

Atendimentos Emergência Social in loco: 83 

Gabinetes Locais de Desenvolvimento Social (GLDS – Social): 204 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ): 377 

Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência (requeridos): 62 

Cartão Municipal do Idoso (requeridos): 390 

Declaração para Pessoas com Reforma Antecipada: 69 

Declaração Acompanhante Pessoa com Mobilidade Condicionada: 19 

APOIOS 
Consultas no Gabinete Jurídico: 17 

Situações de Emergência Social:  

Transporte bens/higienização: 3 

Transporte adaptados: 19 

Gabinetes Locais de Desenvolvimento Social (GLDS - Psicologia): 71 

Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência: 62 

Cartão Municipal do Idoso: 390 

Declaração Reforma Antecipada: 69 

Declaração Acompanhante Pessoa com Mobilidade Condicionada: 19 

MONTANTE DOS APOIOS ATRIBUÍDOS 
Água: 3.815,79€ 

Luz: 4.161,55€ 

Gás: 2.794,73€ 

Eletrodomésticos: 3.282,00€ 

Apoio a medicação (Abem): 5.975,00€ 

Obras e Reparação: 25.815,24€ 

Tarifa Social de Água: 102.017,82€ 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Transporte adaptados: 71.030,64€ 

APOIO INSTITUIÇÕES SOCIAIS 

Concedido através do “Regulamento de 
Apoio às Instituições de Solidariedade Social” 

em julho de 2010 (n.º 607/2010 de 15 de 

julho). 

Instituições apoiadas: 99 

Valores: 1.314.123,55€ 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Gabinete da Rede Social 

CLAS 

Fórum Municipal das Pessoas c/ Deficiência 

Guimarães Concelho Cuidador 

Programa Guimarães 65+ 

Programa “Guimarães Acolhe” 

GABINETE DA REDE SOCIAL 

Plano de Desenvolvimento Social (PDS) 2021-2025 
- Sistematização da informação recolhida.

Processo de Revitalização da Rede Social 
- De setembro a novembro, realizaram-se 43 reuniões das equipas técnicas

integradas das CSIF Rumo ao Futuro; CSIF do Ave; CSIF Couros; CSIF Castreja e

CSIF Vale do Selho; CSIF Montanha da Penha; CSIF Oeste; CSIF Solidave e CSIF

Sul Nascente.

FÓRUM MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

- Dia 4/10 e 10/11, decorreram reuniões para a preparação das Comemorações

do “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”. 

Edição das Newsletter do Fórum referentes aos meses de setembro, outubro 

e novembro 

GUIMARÃES ACOLHE 

Atendimento e acompanhamento dos cidadãos e cidadãs acompanhados pelo 

Guimarães Acolhe - Plano de Ação do Município de Guimarães para o 

Acolhimento de Cidadãos com Necessidade de Proteção Internacional 

Total de cidadãos acolhidos: 149 

Cidadãos acompanhados pelo “Guimarães Acolhe”: 73 

Recolocados: 40 

Reinstalados: 16 

Outra: 9 

Título de residência: 47 

Autorização residência provisória: 12 

Pedido extensão do direito de proteção internacional: 6 

Cartão de Cidadão: 5 

Pedidos de reagrupamento familiar: 7 

Reagrupamentos familiares efetivados: 6 

Com apoio do programa de recolocação: 1 

Com apoio do programa de reinstalação: 9 

Com programa de apoio recolocação concluído: 32 

ATENDIMENTOS 

Balcão da Inclusão (BI) 
Realizaram-se 88 atendimentos 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

ATENDIMENTOS 

Gabinetes de Apoio à População 

Migrante (GAE e CLAIM) 

Atividades desenvolvidas 

Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM): 364 

Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE): 13 

- Dia 12/10, o CLAIM realizou uma ação de divulgação/sensibilização na reunião
da Comissão Restrita da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Guimarães.

- Dia 09/11, a convite da “Rádio Comercial Ucrânia”, a Coordenadora do CLAIM
e 2 cidadãs ucranianas, que ao abrigo de um CEI +, desempenham funções nos 

Serviços de Ação Social do Município, deslocaram-se a Lisboa para divulgar as 

boas práticas no acolhimento e integração de cidadãos refugiados de guerra da 

Ucrânia. 

ATENDIMENTOS 

Espaço Municipal para a Igualdade (EMI) 

Atividades desenvolvidas 

Serviço Social: 31 

Psicologia: 0 

- Dia 20/10, realizou-se a cerimónia de entrega do Prémio Viver em Igualdade

2022/2022, com a presença da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e

Migrações, Dra. Isabel Almeida Rodrigues, da Presidente da CIG, Dra. Sandra

Ribeiro, do Sr. Presidente da Câmara Municipal Dr. Domingos Bragança, da Sra.

Vereadora da Educação, Dra. Adelina Paula Pinto e da Sra. Vereadora da Ação

Social Dra. Paula Oliveira.

- Dia 24/10, comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, com a afixação de

uma lona no edifício da Divisão de Ação Social. Divulgação da mensagem da Sra.

Vereadora e Conselheira Municipal para a Igualdade pelos meios digitais ao

dispor do Município.

“Guimarães: Igualdade no Desporto”: Partilha de vídeos com testemunhos pelos 

meios digitais do Gabinete de Comunicação do Município: Atletas do Vitória 

Sport Clube, da Academia de Ginástica de Guimarães Guimagym, do Clube 

Recreativo de Candoso e do GTEAM Guimarães Football Club; Membros dos 

órgãos sociais do Vitória Sport Clube e do Sr. Vereador do Desporto e Juventude, 

Dr. Nelson Felgueiras (Apoio Escola Profissional de Guimarães: CISAVE). 

- Nos dias 18,19 e 20/10 e no âmbito da Temporada Cruzada Portugal/França, e
enquadrado nas comemorações do dia Municipal para a Igualdade, decorreu o
Fórum pela Igualdade no auditório do Teatro Jordão. Em parceria com a
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, realizaram-se diversas
atividades. Este fórum reuniu em Portugal, feministas e especialistas de Portugal,
França e outros países.

O “Fórum da Igualdade: Encontro Feminista” foi organizado conjuntamente pela 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, pelo Comissariado 

Português da Temporada, em articulação com a Ministra Adjunta e dos Assuntos 

Parlamentares, os Ministérios da Cultura e da Educação e ainda o Município de 

Guimarães. 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

- Nos dias 23, 25 e 26/11, decorreram as comemorações do Dia Internacional

para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV) 
Voluntários Inscritos: 6 

Avaliações Psicológicas: 6 

Voluntários c/Formação Específica: 28 
Voluntários presentes em Ações/Reuniões de informação/Sensibilização: 24 
Projetos de voluntariado inscritos: 8 
Entidades presentes em Ações/Reuniões de informação/Sensibilização: 3 

Reuniões de integração de voluntários: 3 

Voluntários Integrados: 98 

Projetos contínuos: 

- “Guimarães Acolhe”: Câmara Municipal, conta com 2 voluntários.

- “Dar tempo à comunidade”: promovido pela Junta de Freguesia de Caldas das

Taipas”, conta com 4 voluntários.

- “Creixomil com Vida” e “Eu amo, eu cuido”: promovidos pela Junta de Freguesia

de Creixomil, contam com 18 voluntários.

- “Iniciação à Informática”: promovido pela Associação de Moradores da Zona

Urbana de Guimarães, conta com 1 voluntário.

- “Voluntariado no CRO”: promovido pelo Centro de Recolha Oficial de

Guimarães, conta com 4 voluntários.

- “InRuas”: promovido pela Sol do Ave, conta com 1 voluntária.

Projetos pontuais: 

- “Contextile 2022 - Bienal Arte Têxtil”: promovido pela Ideias Emergentes-

Produção Cultural, CRL, contou com 22 voluntários;

- “Passeio Sénior a Albufeira”: promovidos pela Fraterna, contou com 1

voluntária;

- “Geen Week”: promovido pelo Laboratório da Paisagem, contou com 6

voluntários;

- “Exposição do Laboratório da Paisagem no Guimarães Shopping”: promovido

pelo Laboratório da Paisagem, contou com 12 voluntários, 

- “Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro 2022”: promovido pelo Lions

Clube de Guimarães, contou com 23 voluntários; 

- “Eucaristia Sénior”: promovido pela Câmara Municipal de Guimarães contou

com 8 voluntários.

PROJETOS SOCIAIS 
A Câmara Municipal de Guimarães tem sustentado a continuidade de vários 

projetos na área social, conformando-se com os objetivos plasmados na 

Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (2017-2025) e com 

as orientações presentes no Plano de Desenvolvimento Social para o 

Crescimento Inclusivo de Guimarães (2015-2020), que preveem a necessidade 

de diversificar e ajustar as respostas sociais às especificidades do território e dos 

seus cidadãos. Atualmente garante apoio financeiro e acompanhamento técnico 

a 14 projetos sociais, uns provenientes do orçamento participativo e outros 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

considerados estratégicos para o desenvolvimento dos seus territórios, 

perfazendo um investimento total de 351.500,00€.

- Então Vamos: 30 000,00€

- Tabu: 1 500,00€

- Candoso Ativo: 20 000,00€

- Intervenção Local-Melhoria da Qualidade de Vida: 40 000,00€

- Consigo: 45 000,00€

- Oficina das Letras: 20 000,00€

- Projeto Raízes: 45 000,00€

- Mais Vida: 25 000,00€

- MoveBrito: 20 000,00€

- Caldelas: 15 000,00€

- Junta Amiga: 15 000,00€

- Juntar S. Torcato: 15 000,00€

- Urgezes Solidário: 20 000,00€

- Centro Convívio Mesão Frio: 30 000,00€

- Nos dias 24 e 25 de novembro, realizou-se no Teatro Jordão, o seminário

alusivo ao tema Configurações – Intervenção Social e Práticas Artísticas. Teve

como principais objetivos a partilha e produção de conhecimento sobre o 

envelhecimento e políticas de intervenção social, onde as dinâmicas artísticas 

se apresentam no campo da inovação procurando despertar o interesse de 

investigadores, técnicos especializados, profissionais de áreas diversas, 

participantes de projetos sociais como ainda da comunidade em geral. 

Resultado do projeto “Fazer Presente - Teatro Participativo em Diálogo

Intergeracional”, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das 
Comunidades Locais em colaboração com a Câmara Municipal de Guimarães e 

a Universidade do Minho - Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, entre 

outras entidades parceiras, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e 

pela Fundação “La Caixa”. Contou com a presença da coordenadora da

Estratégia Nacional de Luta Contra a Pobreza 2021-2030. Estiveram presentes 

cerca de 80 pessoas. 

ANIMAÇÃO SOCIAL 
- Nos meses de setembro e outubro, no âmbito do plano anual de atividades da

Divisão de Ação Social, realizaram-se os Passeios Sénior. Esta atividade visa

promover um conjunto de passeios aos utentes das instituições deste concelho

com valências de apoio aos idosos, promovendo visitas culturais e/ou passeios
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

de lazer dos idosos das IPSS (Instituições Sociais de Solidariedade Social), do 

nosso concelho. Participaram 31 instituições num total de 1581 utentes. 

- Nos mês de outubro, decorreu a “Semana Sénior”, incluída nas atividades de
animação social da DAS. Esta semana decorreu de 3 a 7 de outubro e estava 

integrada nas comemorações do “Dia Internacional do Idoso” e cujos 
destinatários são utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS), dos Projetos Sociais e a toda a comunidade. As atividades desenvolvidas 

foram na área do desporto: aulas de ginástica, caminhadas, Boccia; momentos 

culturais com visitas a monumentos e ainda momentos de partilha de 

experiências com os projetos sociais. No dia 6 de outubro realizou-se a Eucaristia 

Sénior com a participação de 39 IPSS’s e cerca de 1000 idosos.

O número de participantes noutras atividades foi o seguinte: 

- Dança:  59 utentes de 3 instituições

- Jogos tradicionais: 43 utentes de 3 instituições

- Walking football: 8 utentes de 1 instituição

- Treino de ginásio: 6 utentes de 1 instituição.

- Caminhada Parque das Hortas: 57 utentes de 3 instituições

- Boccia: 50 utentes de 3 instituições

- Animarte com Animus:  1 instituição

- Vida a Cores: 1 instituição

- Visita ao Paço dos Duques:  190 utentes de 13 instituições

- Experiências com os projetos sociais (apresentação de vídeo e troca de

experiências): 14 projetos sociais e cerca de 270 utentes.

- 22 de novembro e no âmbito Comemorações do 33ª aniversário da Convenção

dos Direitos da Criança, que se assinala a 20 de novembro, o Município de

Guimarães através da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao

abrigo do Programa “Cidade Amiga das Crianças”, desenvolveu um espetáculo

de variedades de teatro e música, dinamizado pelos alunos do Agrupamento 

Professor Abel Salazar, com a entrega de lembranças (Puzzle criado por  alunos). 

Esta atividade decorreu no Auditório da Universidade do Minho, com a 

participação dos agrupamentos de escolas do Concelho, com mais de 450 

alunos. 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Acolhimento de cidadãos ucranianos, no 

âmbito da situação de guerra na Ucrânia: 
Acolhimento: 

- Cidadãos acolhidos em Guimarães: 240

- Cidadãos que saíram de Guimarães: 86

- Cidadãos a residir atualmente em Guimarães: 154

Alojamento: 

- Alojados em famílias de acolhimento (via Município): 20

- Alojados pela Ordem de S. Francisco: 13

- Alojados na Casa Paroquial de Selho S. Cristóvão: 5

- Alojados pelo Centro Social de Polvoreira: 4

- Alojados no Hotel de S. Mamede: 21

- Alojados pelo Guimagym: 19

- Alojados pelo movimento “Guimarães For Peace”: 14

- Alojados em casas alugadas, de familiares e/ou amigos: 58

- Desde o dia 13 de julho, 2 cidadãs ucranianas desempenham funções na DAS

para apoio na melhor integração dos cidadãos na comunidade e nas escolas, no

âmbito do programa CEI+
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Recursos Humanos 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Departamento de Recursos Humanos tem como missão garantir a gestão e a valorização dos recursos humanos afetos ao 

Município de Guimarães, assegurando o bom funcionamento dos serviços, enquadrado em princípios de racionalidade, 

flexibilidade, rigor, equidade e responsabilização. 

É constituído por duas divisões - a Divisão de Gestão de Recursos Humanos e a Divisão de Desenvolvimento Organizacional – e 

por um serviço de apoio administrativo, o Serviço de Administração de Pessoal. 

O DRH conta com a colaboração de 22 trabalhadores (19F; 3M). 

2. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Número de trabalhadores funcionalmente ligados à 
CMG 

F 317 

M 547 

Total ……….. 864 

Número de trabalhadores funcionalmente ligados 
aos agrupamentos de escolas 

F 765 

M 117 

Total ……….. 882 

Totais 

F 1082 

M 664 

Total Geral……….. 1746 

 Data de referência: 30/11/2022 

3. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Recrutamento: 

- Procedimentos concursais

- Ofertas de mobilidade

 0 - Procedimentos abertos  

 2 - Procedimentos concluídos   

 12 - Procedimentos em curso a 30/11/2022 

 1 - Oferta aberta 

 2 - Ofertas concluídas 

 2 - Ofertas em curso a 30/11/2022 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Entradas e saídas da organização  44 - entradas (40F; 4M) 

 23 - saídas (15F; 8M) 

Ações promotoras da inserção no mercado de trabalho 

 6 - Estágios Curriculares (4F; 2M) 

1 - Estágios no âmbito de programas específicos e medidas de 

integração (0F; 1M) 

17 - Contratos Emprego-Inserção (15F; 2M) 

2- Contratos Emprego-Inserção+ (1F; 1M)

4 - Emprego Apoiado em Mercado Aberto (0F; 4M) 

Disciplina 0 - Processos disciplinares instaurados (0F; 0M) 

1 - Processos disciplinares concluídos (0F; 1M) 

Formação Profissional 

Taxa de execução do plano de formação 2022: 53,84% 

Número de horas de formação no período: 

setembro - (54h20F; 46h20M) 

outubro - (113h45F; 71h45M) 

novembro - (410h05F; 281hM) 

Número de formandos no período:  

setembro -  (15F;  5M) 

outubro – (38F; 35M) 

novembro - (46F; 11M) 

Medicina do Trabalho  445 - Exames de Medicina do Trabalho 

1 - Comunicações de suspeita de doença profissional 

Segurança e Saúde no Trabalho 

Ações de informação e de sensibilização para trabalhadores em 

matéria de SST:  

 12 - ações 

 117 - trabalhadores abrangidos 

Acidentes de trabalho  Acidentes de trabalho (20F, 10M) 

Taxa de acidentes no período (n.º AT/n.º trab.): 

- setembro 2022: 0,51%

- outubro 2022: 0,51%

- novembro 2022: 0,68%
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UNIDADE ORGÂNICA DCT - Divisão de Arquivos 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2021 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

1.Descrição e gestão da

documentação arquivística

2. Preservação e

conservação do património

arquivístico

3. Disponibilização e acesso

ao património arquivístico e

bibliotecário

1.1. Descrição documental 

Foram descritos na aplicação de tratamento técnico arquivístico, “Archeevo”, 

4.276 documentos de diversos arquivos custodiados pelo AMAP.  

Foram publicados com imagem 8672 registos de vários arquivos custodiados pelo 

Arquivo num total de 35.458 imagens. 

1.2. Digitalização 

Arquivo Histórico 

Reguengo de Guimarães -– 20 doc., num total de 8.096 imagens 

2.1. 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.  

Deu-se continuidade ao tratamento preliminar de conservação preventiva da 

coleção de jornais  

3.1. Sala de Leitura e Serviço de Atendimento 

Atendimento presencial - 592 clientes  

Atendimento on-line – 157 clientes 

Total de clientes - 749 clientes 

Processos de obras consultados – 870 processos 

Documentação arquivo histórico – 552 documentos 

Totais documentos consultados – 1422 documentos 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

4. Empréstimos de

processos municipais

5. Atividades Culturais e

Educativas

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 total de pedidos presenciais – 74 

Nº total de pedidos on-line – 19 

Totais de pedidos de reprodução – 62 pedidos de reprodução 

Nº documentos reproduzidos formato papel – 330 fotocópias 

Nº documentos reproduzidos formato digital – 299 imagens 

Nº certidões registo civil, notarial e judicial emitidas - 61 certidões 

Nº pedidos de pesquisas documentais – 35 pedidos 

4.1.O AMAP presta um apoio sistemático a todos os serviços da Câmara Municipal. 

No período em análise foram: 

• Requisitados 761 processos dos quais 732 são processos de obras

particulares e 29 são processos provenientes dos diversos serviços camarários;

• Devolvidos 1043 processos dos quais 1019 são processos de obras

particulares e 23 são processos provenientes dos diversos serviços camarários.

5.1. Atividades educativas realizadas: 

• 91º Aniversário do AMAP - Oficina sénior de Cianotipia - "imagens do

Vitória Sport Clube 1922-2022”

• Comemorações do aniversário de abertura do Arquivo – “A Casa Navarros

de Andrade e a sua história contada pelo Padre Golias!

Total de sessões – 19 

Total de participantes - 104 

5.2. Exposições 

Exposição “Vitória Sport Clube 1922-2022”, que contou, no período em análise, 

com 3.442 visitantes 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

6. Receita

5.3. Conferências 

Lançamento e apresentação dos artigos do BTH 2022”, que contou com 40 

participantes 

5.4. Rubricas on-line 

Rubrica recordar é viver – 4 post no Facebook - total de 42.871 visualizações 

Rubrica identificar Guimarães – 4 post no Facebook - total de 9.317 visualizações 

Rubrica as nossas tradições – 3 post no Facebook - total de 19.956 visualizações 

Rubrica Documento do mês – 3 post no Facebook – total 1.085 visualizações 

Rubrica. Em busca da Legenda – 3 post no Facebook – total 4.801 visualizações 

Rubricas genéricas – 17 post no Facebook – Total de 29.060 visualizações 

Visitas de Estudos – 3 num total de 43 participantes 

6.1. Nos meses correspondentes houve uma receita de 1.669,41€. 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Cultura e Turismo – Divisão de Bibliotecas 

PERÍODO EM ANÁLISE setembro/outubro/novembro de 2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Atividades de Difusão 

Cultural  

- Plataforma Digital E-BIB (conteúdos de promoção da leitura, pedagógicos, divulgação do
património, entretenimento, etc.):

- Adivinha do André – 2ªfeira – 13 sessões
- Sabias que… – 2ªfeira – 13 sessões
- Memórias e Vivências – 6ª feira – 13 sessões
- Contos e Histórias – 3ª feira – 13 sessões
- Sugestões Literárias – 4º feira – 13 sessões
- Dia dos Polos (contos) – 5º feira – 13 sessões
- Fora de Portas (conversas) – 6º feira – 13 sessões

- Bib(e) Ativa – (programas apresentados pelas escolas):  Sugestões de leitura/contos/leituras
encenadas - 3 sessões

- BibDrive - Empréstimos ao domicílio (3ª, 5ª)

Hora do conto (on-line) (direto) 
- nº de crianças
- Nº de sessões realizadas

Hora do conto Andarilho: 
- nº de crianças - 20
- Nº de sessões realizadas - 1

Hora do conto (presencial): 
- nº de crianças - 276
- Nº de sessões realizadas - 11

Teatro de fantoches: 
- nº de crianças - 410
- nº de sessões realizadas - 8

Atividades pontuais: 
- nº de crianças - 125
- nº de sessões realizadas - 8

Visitas guiadas: 
- nº de crianças - 220
- nº de visitas realizadas - 9
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Exposições 
– Exposição “Património da Água”
– Exposição “Livros que nos fazem crescer!”

Apresentações de livros 
17/09/2022 15h30 (BMRB – Central) 
Apresentação do livro "Antagónico" do autor Gabriel Gomes. 

15/10/2022 15h30 (BMRB – Central) 
Apresentação do livro "Mira a Cadela que nasceu para amar" da autora Elizabeth Deschauer. 

21/10/2022 15h30 (BMRB – Central) 
Apresentação do livro "Iras e Amores em tempos de desassossego" do autor Carlos Guimarães. 

Outros 

– setembro – Tapeçaria “Como estar disponível na Biblioteca”
- Colaboração com a artista Andrea Ebert, participante na Bienal têxtil

– 6 e 8 setembro – Hora do conto no Hospital Nossa Senhora da Oliveira
- Celebrações do dia Nacional do Psicólogo – Flexibilidade, adaptabilidade e

resiliência. (Dra. Gerly Macedo coordenadora da unidade de psicologia clínica e da saúde) 

– 10 setembro – Sessão de Pilates, nos jardins da biblioteca central, com a instrutora Susana Vale.

– 16, 17 e 18 setembro – Participação na Green Week com 3 sessões da Hora do conto.

– 19 setembro – Participação no I Encontro de grupos de leitores da Rede Nacional de Bibliotecas
Públicas: leitura social em movimento, na Maia.

– 20 setembro – Visita à “Casa da Memória” com o grupo de professores bibliotecários
- Preparação para a Semana Concelhia da Leitura

– 24 setembro – Sessão de hora do conto e atividade com a Florbela.

– 27 outubro – Atividade do Dia das Bruxas no Lar Emídio Guerreiro.

– 04 novembro – Oficina Sénior (O Hino de Guimarães), com a Florbela.

– 05 novembro – Sessão de yoga para bebés com a Maria Martins.

– 12 novembro – Oficina criativa de olaria – Criação de um presépio com a Maria Fernanda Braga.

– 15 e 16 novembro – Inicio da atividade “Mapa de um livro” com o Paulo César Gonçalves e a
Marcela Fernandes.

- Agrupamento de Escolas Fernando Távora
- Agrupamento de Escolas Santos Simões
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

– 19 novembro – Leitura do livro “Oskar, a integração pela diferença” e atividade com a autora
Joana Nogueira.

– 26 novembro – Teatro para bebés – Projeto Algodão Doce / Etecetra Teatro
- “Cozinha da avó”

Dados Estatísticos 

- Empréstimos domiciliários – 4268

- Novas inscrições de leitores – 217

- nº de acessos – 9518

Investimento em Fundos 

Documentais 

- Livros - € 57,04

- Publicações Periódicas - € 5.286,16

Receitas 
- Livros - € 60,00

- Fotocópias, impressões, digitalizações - € 43,68



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

LG. CÓNEGO JOSÉ 
MARIA GOMES 
4804-534 GUIMARÃES 
NIPC: 505 948 605 

T. (+351) 253 421 200
T. (+351) 253 515 134

GERAL@CM-GUIMARAES.PT 

WWW.GUIMARAES.PT 

UNIDADE ORGÂNICA Departamento Cultura e Turismo – Divisão Cultura 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09 a 30/ 11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em ano de redução das restrições do Covid-19, a Divião de Cultura volta a programar e produzir eventos de 

continuidade e a desenvolver novos conteúdos e projetos. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

1. Produção de eventos/atividades/projetos

SETEMBRO 

02 – 4ª Residência artística Orquestra de Guimarães - 
CCVF 

09 a 11- Market Rua – Mercado Alternativo de Rua – 
Alameda S. Dâmaso 

17 – Excentricidade - Briteiros e Caldelas 

23 e 24 – Bairro C – CIAJG 

.  Lançamento Revista “Guimarães C Visível” 

. Ciclo de conversas: “Interpretação, Consolidação e 
Inovação”: João Serra, Amaro das Neves, Carlos 
Martins, Manuel Gama; e “Guimarães 2012 – Cidade 
Criativa”: Isabel Loureiro, Susana Milão, Rodrigo 
Areias e Elisabete Pinto 

. Inauguração projeto Arte Urbana: “Fórum – O lugar 
do mercado entre memória e contemporaneidade” 

. Visitas a espaços criativos – Diversos locais 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

OUTUBRO 

15 – Conferência Municipal de Cultura – Teatro Jordão 

16 – Bairro C - CIAJG 

. Espetáculo programação cultura e curadoria: ”Sem 
Espinhas” 

NOVEMBRO 

04 e 05 – Festival Mucho Flow 

12 – Excentricidade - Moreira de Cónegos 

2. Programação/Pré-produção de eventos, atividades,

projetos ▪ “Guimarães Cidade Natal”

. Mercado de Natal 

. Decorações/Iluminação 

. Animação de Rua 

. Concertos de Natal 

. 4ª Residência artística Quarteto Cordas de 

Guimarães 

. Passagem de Ano 

. Concerto de Ano Novo/5ª Residência artística 

Orquestra de Guimarães 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

▪ Comemorações 21º aniversário “Guimarães

Património Mundial” 

▪ Programação cultural dos espaços e Residências
artísticas em polos do Excentricidade

3. Outras ações ▪ Ações de Organização cidades Património Mundial e

Comissão Nacional da UNESCO 

▪ IMPACTA –1º e 2º semestres 2021 - procedimentos
administrativos de conclusão projetos subsidiados

▪ IMPACTA - 1º e 2ª semestres 2022 – procedimentos

administrativos candidaturas aprovadas

▪ IMPACTA – Receção e sistematização de

candidaturas 1º semestre 2023

▪ Programação, e gestão do site cultural “em

Guimarães.pt”

▪ Conceção gráfica para as atividades de todo o

Município

▪ Coordenação e apoio a pedidos não financeiros

▪ Gestão das Meras Comunicações de Espetáculos de

Natureza Artística e respetivo licenciamento de

entidades externas, no âmbito da transferência de

competências para o Município

▪ Apoio de produção/logística e coorganização em

vários eventos de outros serviços da CMG e de

entidades externas
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

▪ Realização de trabalhos de audiovisual de atividades

de todo o município

▪ Participação na Rede da Eurocities, para a área da
cultura

▪ Realização de transporte/montagem/desmontagem
de materiais e equipamentos para ações culturais,
serviços da CMG e de outras entidades externas, via
IMPACTA

▪ Gestão de:
- Salas ensaio Teatro Jordão/garagem avenida
- Processos e procedimentos de comunicação dos

eventos culturais

- Conteúdos de agenda e do site em.guimaraes.pt

- Ações a decorrer no Auditório da Universidade do

Minho

- Reservas da Pousada da Juventude
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Cultura e Turismo – Divisão de Turismo 

PERÍODO EM ANÁLISE 1 de setembro a 30 de novembro de 2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

1. PROMOÇÃO DE GUIMARÃES 1.1 Material promocional de divulgação do destino 

Edição do folheto “Meio Caminho” 
No âmbito de uma candidatura ao Programa PA1. Marketing, Comunicação e 
Internacionalização "Minho Tourism Design Experience”, aprovada pelo PO 
Norte 2020 no âmbito do PROVERE, foi concebido um objeto de mediação 
turística que cruza, de forma criativa e inovadora, a oferta cultural, a oferta 
patrimonial (material e imaterial), a oferta de natureza e a gastronómica.  
“Meio Caminho – Bairro de Couros” materializa-se num folheto, composto por 
seis pontos de percurso, contextualização histórica e geográfica acerca de cada 
um deles e propostas de sete outros locais a visitar, a “meio caminho” destes. 
Foram desenhadas 10 atividades para estes pontos, e incluídas em códigos QR, 
fotografias da coleção da Associação Muralha e uma gravação de um testemunho 
de uma habitante de Couros. 

Guia Técnico “Congressos, Reuniões e Eventos” 
Durante o mês de novembro foi disponibilizada em formato digital no website do 
Turismo de Guimarães o Guia Técnico “Guimarães - Congressos, Reuniões e 
Eventos”, com vista à promoção de Guimarães, como destino de Congressos e 
Grandes Eventos. O Guia foi, igualmente, divulgado junto dos grandes operadores 
nacionais deste setor. 

1.2 Feiras de Turismo 
INTUR - Feira Internacional de Turismo de Interior 
Considerando a importância estratégica do mercado ibérico para o Norte de 
Portugal, Guimarães marcou presença na INTUR, que se realizou em Valladolid, 
entre 17 e 20 de novembro. 
Trata-se de uma importante Feira que congrega um elevado e diversificado 
número de expositores que operam no setor, com destaque para a “INTUR 
Negócios”, que se afirma como uma importante bolsa de contratação, que conta 
com a participação de um número significativo de operadores turísticos 
internacionais. 

1.3 Feiras de Gastronomia e Vinhos 

Jornadas Gastronómicas do Minho 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

No âmbito das Jornadas Gastronómicas do Minho - Iniciativa desenvolvida no 

âmbito da candidatura “PA9. Enogastronomia: Sabores, Ofertas e 

Conhecimento”, aprovada pelo PO Norte 2020, e que integra os 24 

municípios da região do Consórcio “Minho IN”, Guimarães esteve presente no 

evento “Doces do Minho”, que decorreu em Viana do Castelo, entre os dias 7 a 9 

de outubro. 

A iniciativa incluiu mostra de doces, workshops, música, dança e animação, com 

enfoque na doçaria tradicional dos municípios que integram as três Comunidades 

Intermunicipais Minho. 

O Município de Guimarães esteve representado através de lojas e pastelarias 

locais com doçaria conventual de Guimarães, doces de calondro, Brisas, entre 

outros. 

Ainda no âmbito das Jornadas Gastronómicas, Guimarães esteve presente no 

evento “Há Peixe em Braga", que decorreu em Braga, nos dias 21 a 23 de outubro. 

A iniciativa incluiu showcookings, provas e degustação, vinhos e animação, entre 

outros, com enfoque nos pratos de peixe dos municípios que integram as três 

Comunidades Intermunicipais Minho. 

O Município de Guimarães esteve representado com um showcooking de 

“bacalhau com broa”, realizado no dia 21, pelo Restaurante Dan José e com vinhos 

da Quinta Pousada de Fora. 

XANTAR - 23º Salão Internacional de Turismo Gastronómico 
Tendo em consideração a importância da Estratégia de Posicionamento do 

Turismo de Guimarães, o Município de Guimarães participou no XANTAR, que 

decorreu em Ourense (Galiza), entre os dias 9 e 13 de novembro, integrando o 

espaço institucional da Entidade Turismo Porto e Norte de Portugal. 

Trata-se de uma importante Feira, apresentando-se como uma privilegiada 

plataforma no âmbito da promoção dos destinos turístico-gastronómicos, com 

uma ampla difusão em mais de 100 órgãos de comunicação social. 

Guimarães esteve representado com especial enfoque na “Gastronomia e 

Vinhos”, promovendo um programa promocional do Enoturismo, com 

provas de vinhos da Casa de Sezim, Quinta da Cancela, Quinta dos 

Encados, Quinta Pousada de Fora e Valle dos Três Irmãos, harmonizadas 

com degustações de doces de Guimarães, designadamente as Tortas de 

Guimarães, o Toucinho-do-Céu, as Douradinhas e as Brisas. 

1.3 FAM e PressTrips 
Nos meses setembro a novembro, a Divisão de Turismo colaborou com a ATP 
(Associação de Turismo do Porto e Norte) na realização das seguintes Fam e Press 

Trips a Guimarães: 

18 e 19 de setembro  
Press Trip do jornalista italiano freelancer Cesare Zucca, escritor/fotografo de 
Viagens e gastronomia, da Italian Press New York. 
O jornalista visitou a região norte com o objetivo de produzir diversos artigos, 
recolher imagens e informação sobre itinerários, cultura, história, arte, hotéis e 
gastronomia e vinhos, que posteriormente irá servir para fazer uma série de 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

artigos a serem publicados na secção de viagens e gastronomia de duas revistas 
da especialidade. 

23 de novembro 

FAM Trip a 3 operadores turísticos alemães, com o objetivo de atualização dos 

roteiros e também conhecerem novos pontos de interesse para adicionar aos 

programas, cujo produto principal desta visita é o Turismo de Luxo.  

26 de novembro  

FAM Trip a 6 operadores turísticos franceses, no âmbito do Produto 

Gastronomia.   

26 de novembro  
Apoio do Município a um grupo de operadores turísticos britânicos, 
participantes na Conferência  AITO (The Specialist Travel Association), com visita 
e almoço  na Pousada Mosteiro, visita guiada ao Centro Histórico de Guimarães 
e visita e prova comentada na Quinta Pousada de Fora (Enoturismo). 

2. EVENTOS 2.1 Evento Gastronómico “Carnes e Caldos do Minho” 

No âmbito das Jornadas Gastronómicas do Minho - iniciativa desenvolvida no 

âmbito da candidatura “PA9. Enogastronomia: Sabores, Ofertas e 

Conhecimento”, aprovada pela AG do PO Norte 2020, que integra os 24 

municípios da região do Consórcio “Minho IN”, realizou-se em Guimarães o 

evento gastronómico “Carnes e Caldos”, entre 4 e 6 de novembro, no Instituto de 

Design (Zona de Couros). 

 A ideia central do Evento consistiu em reavivar rituais e tradições, valorizar e 

interpretar a sabedoria das comunidades, promover boas práticas rurais, repensar 

a alimentação, a qualidade dos produtos e das produções. 

O Evento incluiu diversas atividades e ações, com destaque para a residência 

gastronómica, que envolveu diversas escolas profissionais de cozinha do Minho; 

a “Fogueira da Memória”; o Mercadinho Biológico; a realização de showcookings 

por chefs de restaurantes, oriundos de todo o Minho; provas de vinhos verdes de 

Guimarães, venda e degustação de produtos regionais do Minho; apresentações 

e workshops; visitas à Horta Pedagógica para famílias e, ainda, concertos com 

música ao vivo e DJs. 

Os Chefs António Loureiro, Álvaro Dinis e Liliana Duarte foram os consultores 

gastronómicos do evento, que contou com o apoio do Laboratório da Paisagem, 

do Museu de Alberto Sampaio, da Profitecla, da Pousada de Juventude e do 

Instituto de Design. 

Ao todo, estiveram representados 18 municípios do Minho. 

3. PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA OS
AGENTES TURÍSTICOS DE GUIMARÃES
2021

Plano Nacional “Reativar o Turismo, construir o futuro - Formação + Próxima” 
2022/2023 
As ações previstas no Plano Nacional “Reativar o Turismo, construir o futuro – 
Formação + Próxima” têm como objetivo capacitar os colaboradores do setor 
turístico, de uma forma mais próxima e de acordo com as metodologias utilizadas 
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ao longo do último ano: formação digital e presencial, com conteúdos adaptados 
às necessidades de futuro é à diversidade das empresas de turismo. 
No seguimento do Programa de Formação iniciado este ano, foram realizados os 
Módulos de Formaçãos “KPIS para Gestão em Hotelaria e Restauração” (online) 
com início no dia 28 de outubro e “Liderança e Gestão de Equipas”, em modo 
presencial, no Palácio Vila Flor, com início no dia 10 de novembro, com a 
participação de gestores /proprietários das áreas da Restauração, da Hotelaria e 
Alojamentos Locais. 
Este Programa de Formação é organizado e financiado pelo Turismo de Portugal 
– Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, em colaboração com o
Município de Guimarães.

4. TURISMO SUSTENTÁVEL 4.1 Projeto Greentour 

Meeting em Barcelona 

No âmbito do “Projeto Greentour”, liderado pelo Laboratório da Paisagem, em 

colaboração com a Divisão de Turismo, realizou-se um meeting presencial, no 

âmbito da (In) Corporate Sustainability Conference, em Barcelona no dia 18 de 

outubro, no qual Guimarães esteve representado pela Divisão de Turismo e pelo 

Laboratório da Paisagem de Guimarães.  

Este encontro foi marcado pela análise do andamento do projeto e definição de 

estratégias para a obtenção de resultados concretos, visando melhorar os 

métodos de gestão do património natural e cultural através da implementação de 

redes e experimentação conjunta. 

Reunião Potes (Cantábria) 
Ainda no âmbito do “Projeto Greentour”, decorreu entre 10 e 11 de novembro, 
em Potes, na Cantábria (Espanha), a 3ª reunião do consórcio Europeu Greentour 
para análise de resultados com casos práticos e intercâmbio de experiências. 

4.2 Sessão de Apresentação do “Programa Green Key” 

A Divisão de Turismo promoveu ação de sensibilização para adesão de 
estabelecimentos ao “Programa Green Key”, Galardão internacional que promove 
o Turismo Sustentável.
A promoção de Guimarães enquanto destino turístico sustentável, através de um
posicionamento diferenciado é uma das metas que se pretende alcançar,
englobando uma estratégia conjunta de entidades privadas e municipais. Nesse
sentido, decorreu no dia 25 de novembro uma sessão informativa sobre a adesão
ao programa internacional “Green Key”, no Laboratório da Paisagem de
Guimarães, onde foi lançado o desafio para a certificação dos estabelecimentos
turísticos, alojamento local, parques de campismo, espaços de eventos e
restaurantes que implementam boas práticas ambientais e sociais, que valorizam
a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a Educação
Ambiental para a Sustentabilidade.
A coordenadora nacional do Programa explicou os processos de candidatura que
implicam a “alteração de comportamentos e atitudes” que levam a um processo
de maior sustentabilidade e reconhecimento. Entre os objetivos definidos, realce
para a redução do impacte ambiental das atividades de comércio, serviços e
restauração; a redução e eficiência no consumo dos recursos naturais, assim
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como facilitar estratégias de marketing verde e reconhecer as iniciativas de 
gestão ambiental.  
Em Guimarães existem exemplos de seis estabelecimentos galardoados com a 
“Green Key”: Restaurante A Cozinha, Pousada Mosteiro de Guimarães, Hotel da 
Oliveira, Hotel Mestre de Avis, Vale de S. Torcato (AL) e Parque de Campismo da 
Penha. 

2. ESTRATÉGIA DE TURISMO 2019-2029 Principais ações e projetos em curso: 
• colaboração com o Laboratório da Paisagem e a Estrutura de Missão 2030 no
desenvolvimento de atividades, projetos e programas de Turismo Sustentável;
• colaboração com instituições do concelho, no desenvolvimento de oferta
turística descentralizada
•diversificação da oferta turística, através da estruturação e desenvolvimento de
novos produtos e de produtos complementares, com ênfase nos produtos
endógenos e na gastronomia e vinhos.

4. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM
PALMELA

Os Municípios de Guimarães e Palmela assinaram em 2021 um Protocolo de 

Cooperação, onde estabeleceram o compromisso de fortalecer as relações entre 

as duas cidades, com especial ênfase no Enoturismo, Cultura, História e 

Património. 

Neste contexto, decorreu uma visita a Palmela entre os dias 11 e 12 de outubro, 

que contou com representantes das quintas vinícolas de Guimarães e ainda com 

o Vereador do Turismo de Guimarães, o Presidente da Câmara de Palmela, Álvaro

Amaro e o Vereador do Turismo, Luís Miguel Calha.

Esta visita teve como objetivos principais o intercâmbio de experiências, a
observação de boas práticas quanto à oferta de visitas e experiências que as
mesmas proporcionam, enquadradas no produto de Enoturismo.
As autarquias assumem a cooperação de estratégias para o desenvolvimento

turístico, através da partilha de conhecimentos e diferentes perspetivas dos ativos 

de cada região.

5. OUTRAS ATIVIDADES Dia Mundial do Turismo 2022 
O Dia Mundial do Turismo assinala-se a 27 de setembro e o Turismo de Guimarães 
preparou um programa com ofertas e descontos, em colaboração com os museus, 
equipamentos culturais, Irmandade da Penha, A Oficina, Laboratório da Paisagem, 
empresas de animação turística e alojamentos. 
O programa contemplou visitas ao ar livre no Centro Histórico, Couros, Penha, 

Citânia de Briteiros, entre outros, e aos museus com descontos e oferta de 

vouchers. 

Foi possível, ainda, ter experiências com descontos na Taipas Termal, no Centro 

de Ciência Viva e no Teleférico. No âmbito da Gastronomia e Enoturismo, o 

programa contemplou provas de doces, degustações e provas de vinhos nas 

quintas vinícolas. 

6. APOIO A ENTIDADES Delegação de Juízes provenientes da cidade de Pardubice, República Checa      
A Divisão de Turismo apoiou no passado dia 5 de outubro, uma visita à Delegação 
de juízes provenientes da cidade de Pardubice, República Checa organizada 
Tribunal Judicial da Comarca de Braga, contemplando no programa um percurso 
pedonal pelo centro histórico Património Mundial. 
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Conselho do Colégio de Especialidade de Indústria Farmacêutica da Ordem dos 
Farmacêuticos    
A Divisão de Turismo apoiou no passado dia 15 de outubro, uma visita aos 
participantes na Conferência do Conselho do Colégio de Especialidade de 
Indústria Farmacêutica, organizada pela Ordem dos Farmacêuticos, 
contemplando no programa um percurso pedonal pelo centro histórico 
Património Mundial. 

33º Encontro Anual da rede Santander Group - Universities in Europe (SGroup) 
Associação Europeia de Juízes 
A rede Santander Group - Universities in Europe (SGroup) é uma organização sem 
fins lucrativos fundada em 1989, composta por mais de 48 instituições de ensino 
superior de 23 países europeus e 6 países fora da Europa. O SGroup é uma rede 
dinâmica com mais de 30 anos de experiência em colaboração universitária na 
Europa e além. Seu objetivo é promover a excelência universitária em educação e 
pesquisa e promover o ajuste contínuo às necessidades educacionais e sociais de 
forma criativa e inovadora. A sua missão baseia-se em quatro áreas centrais de 
cooperação – estratégia de internacionalização, colaboração académica, 
mobilidade académica e transferência de conhecimento. 
Entre 25 e 27 de outubro realizou-se em Guimarães o seu 33º Encontro Anual, 
organizado pela Universidade do Minho, que contou com mais de 70 participantes 
e contou com uma receção no dia 27 na Câmara Municipal de Guimarães, seguida 
de uma visita guiada ao Centro Histórico de Guimarães. 

7. NEWSLETTER DO TURISMO DE
GUIMARÃES

Foi editada a 11ª Newsletter do Turismo de Guimarães setembro-outubro 2022. 
É uma edição Informativa, de caráter bimensal, destinada aos agentes turísticos 
locais e regionais, bem como aos órgãos de Turismo regionais e nacionais e 
imprensa especializada nacional. A publicação encontra-se disponível para 
download no website oficial do Turismo de Guimarães. 

8. ALOJAMENTOS Estabelecimentos de Alojamento Local 
Comunicações prévias de instalação de novos Alojamentos Locais: 11 
Vistorias realizadas: 3 

Empreendimentos Turísticos 
Revisão da classificação: 1 

9. ACOLHIMENTO TURÍSTICO Postos de Informação Turística 
O número total de turistas que solicitou informação nos Postos de Turismo neste 
período foi de 17.239. 

Visitas ao Centro Histórico  
Coro Municipale de Colonia del Sacramento 
A solicitação do Grupo Coral de Azurém, a Divisão de Turismo realizou uma visita 
guiada, no dia 12 de novembro, a 34 elementos do Coro Municipale de Colonia 
del Sacramento. 
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Inova Juntos 

No âmbito da Missão de Cooperação Técnica “Inova Juntos”, a Divisão de Turismo 

realizou no dia 22 de novembro uma visita ao Centro Historico de Guimarães, que 

contou com a participação de 18 técnicos brasileiros. 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Administração Geral 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Departamento de Administração Geral tem por missão assegurar um competente apoio técnico-administrativo aos órgãos 

autárquicos para que estes prossigam as suas atribuições e exerçam as suas competências dentro de um quadro de legalidade e 

eficiência, bem como fomentar a modernização administrativa e promover a qualidade dos serviços, garantindo um atendimento 

de qualidade, visando a satisfação dos cidadãos, disponibilizando-lhes meios facilitadores de relacionamento com os serviços 

municipais através de processos eficientes e eficazes, respeitando as preocupações sociais. É constituído pelas seguintes Divisões: 

a) Divisão de Atendimento e Apoio ao Munícipe; b) Divisão de Auditoria e Qualidade; c) Divisão de Sistemas Inteligentes e de

Informação; d) Divisão Jurídica.

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

I DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

I. 1 Serviço de Apoio aos Órgãos Autárquicos

I. 1.1 Câmara Municipal

Reuniões de Câmara Entre 1 de setembro de 2022 e 30 de novembro de 2022 

realizaram-se 6 reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

Minutas de ata 6 minutas de atas de reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

Agendas (ordem do dia) 6 agendas de reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

Atas 5 atas de reuniões ordinárias da Câmara Municipal 

Editais 6 editais de publicitação de deliberações 

Ofícios de notificação de deliberações 149 ofícios de notificação de deliberações 

Súmulas de comunicação de deliberações 74 súmulas de deliberações 

Certidões de deliberações 10 certidões de deliberações 

I. 1.2 Assembleia Municipal

I. 1.2.1 Sessões Entre 1 de setembro de 2022 e 30 de novembro de 2022 realizou-

se 1 sessão ordinária da Assembleia Municipal, com duas 

reuniões (29 e 30 de setembro)   

Minutas de ata 2 minutas de atas de sessões da Assembleia Municipal 

Agendas (ordem do dia) 1 agenda de sessões da Assembleia Municipal 

Atas 2 atas de sessões da Assembleia Municipal 

Editais 3 editais (1 de convocatória e 2 de publicitação das deliberações) 

Certidões de deliberações 44 certidões de deliberações 

Ofícios de comunicação de deliberações 12 ofícios 

I. 1.2.2 Outras

Conferência de Líderes Parlamentares 1 conferência de Líderes Parlamentares 

Atas 1 ata de Conferências de Líderes Parlamentares 



I DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (continuação) 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

I. 2 Serviço de Contratos Públicos

I. 2.1 Contratos Públicos

Empreitadas 3 contratos 

Aquisição de bens e serviços 30 contratos 

Outros contratos 31 contratos (1 contrato de comodato, 2 adendas a contratos, 8 
contratos trabalhos/serviços complementares, 2 contratos de 
locação e prestação de serviços, 13 adendas contratos de 
delegação de competências (Escolas) e 5 contratos de 
contratação excluída) 

Freguesias 19 (contratos de delegação de competências e autos de 
transferência) 

I. 2.2. Tribunal de Contas

Processos enviados 7 processos 

Processos findos 2 processos 

Processos em curso 5 processos 

II DIVISÃO DE ATENDIMENTO E APOIO AO MUNÍCIPE 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

II. 1 Atendimento presencial Balcão Único de Atendimento:
Atendimento Geral (inclui atendimento mediado no Balcão
do Empreendedor), CIAC, Consulta de Processos, Espaço do
Cidadão, Recursos Humanos, Levantamento de
documentos, Balcão Social.

Atendimentos efetuados = 7805 

Média diária de atendimentos = 124 

Tempo médio de espera: 00:09:47 

Tempo médio de atendimento: 00:15:59 

II. 1.1 Registo e distribuição de correspondência Origem via correio tradicional = 750 

Origem via telefone = 34 

Origem via correio eletrónico = 5853 

Total de registos = 6637 

Média diária de registos = 105 

II. 1.2 Registo de processos submetidos na plataforma
“Urbanismo Digital”

Processos registados e tratados = 2333 

Média diária de processos registados = 37 
II. 1.3 Emissão de fotocópias Pedidos registados e tratados = 518 

II. 1.4 Emissão de certidões Pedidos registados e tratados = 441 

II. 1.5 Consulta de Processos Pedidos registados e tratados = 136 

II. 2 Atendimento Telefónico:
Linha telefonistas

Chamadas atendidas = 10745 
Média diária de chamadas atendidas = 171 

Linha BUA Chamadas atendidas = 1996 
Média diária de chamadas atendidas = 32 

II.3 Balcão Virtual de atendimento

Assistente Virtual Esclarecimentos prestados = 55 

Correio eletrónico Informações prestadas = 50 

Serviços Online Formulários validados = 175 
Pedidos de adesão recebidos e tratados = 86 

II. 4 Acompanhamento da atividade dos 18 Espaços do
Cidadão (EC) abrangidos pelo Protocolo assinado pelo
Município

Elaborado relatório que congrega os dados transmitidos pelos EC, 
referentes aos meses de setembro a novembro de 2022 (recebidos 
até ao dia 05/12/2022), nos termos do qual se registaram 1789 
atendimentos naqueles EC. 
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III DIVISÃO DE AUDITORIA E QUALIDADE 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

III. 1 Sistema de Controlo Interno Apoio às diversas unidades orgânicas na implementação da Norma 

de Controlo Interno.  

Realização de auditorias internas a vários processos para 
verificação do cumprimento dos requisitos da Norma em vigor. 

III. 2 Reclamações Foram apresentadas 10 reclamações, das quais 3 já se encontram 
encerradas e 7 ainda estão em fase de tratamento.   

III. 3 Sistema de Gestão Qualidade e Ambiente: NP EN ISO
9001:2015 e NP EN ISO 14001:2015

Acompanhamento das várias atividades dos serviços com vista à 

preparação das auditorias externas ao Sistema de Gestão da 

Qualidade e Ambiente.  

Realização de auditorias externas, pela SGS Serviços Internacionais 

de Certificação, Lda.: 

 aos serviços já certificados no âmbito do Sistema de

Gestão da Qualidade e Ambiente; 

 aos serviços que se encontram em fase de

implementação do Sistema de Gestão da Qualidade: Cemitérios, 

Limpeza Pública e Higiene Urbana, Desporto e Centro Histórico.  

Aos serviços que se encontram em fase de implementação do 
Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente: Resíduos 

III. 4 Proteção de dados
Permanente articulação com as unidades orgânicas na adaptação 
de novos procedimentos ao Regulamento Geral de Proteção de 
Dados. 

IV DIVISÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES E DE INFORMAÇÃO 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

IV. 1 Estatísticas dos portais web

Gestão do portal do Município de Guimarães 
(www.cm-guimaraes.pt) 

Nº de Acessos = 98996 

Gestão do portal do Turismo do Município de 
Guimarães (visitguimaraes.com) 

Nº de Acessos = 10413 

Gestão do portal Guimarães à Boleia 
(www.guimaraes.boleia.net) 

N.º de Acessos = 49

Agenda Cultural de Guimarães (em.guimaraes.pt) Nº de Acessos = 11216 

Gestão da aplicação Guimarães Cityfy Novas instalações = 69 

Gestão da aplicação móvel VisitGuimarães Novas instalações = 73 

Gestão da aplicação móvel MyHomeCity Novas instalações = 15 

Disponibilização da rede Wifi Nº de sessões: 34625 

Nº de utilizadores = 3518 

Novos utilizadores = 2980 

Utilizadores leais = 672 

http://www.cm-guimaraes.pt/
http://www.guimaraes.boleia.net/


IV DIVISÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES E DE INFORMAÇÃO (continuação) 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

IV 2. Gestão, manutenção, apoio e suporte a plataformas 
web 

Portal Municipal; Portal do Turismo; Plataforma 65+; Bolsas de 
Estudo; Setup Guimarães; Guimarães Marca; GoSocial – Ação Social; 
Plataforma Migrante; Site PDM; Site Acolhimento; Site Cidade Amiga 
das Crianças; Site OpenCity; Banco Local do Voluntariado; Fórum 
Municipal pessoas com deficiência; Portal da Contratação Pública 
(ACINGOV) e Certificação Digital; Portal do Gestor de Contrato; 
Videowall PopupStore; Bilheteira Online; Portal Associativismo; 
Plataforma IMPACTA; Portal Executivo e Deliberativo; Atendimento 
virtual (Chatbot e Esclareça Online); Avatar Língua Gestual 
Portuguesa; Cityfy; Sistemas de Gestão Filas; MyHomeCity; 
Orçamento Participativo e Orçamento Participativo Escolas; Agenda 
Digital; Plataformas videoconferência; Observatório Educação; 
Recursos humanos – Mapa de pessoal e recrutamento; CRO – Gestor 
de stocks; Intranet; Serviços Online; Guimarães à Boleia; Servidor de 
microsites. 

IV 3. Gestão, manutenção, apoio e suporte a plataformas 
de gestão municipal 

Aplicações do sistema integrado de gestão municipal: 

Aprovisionamento (Armazéns) – ARM; Cemitérios – CEM; 
Ciclomotores – CIC; Contabilidade 341- Vários Anos CTB; Pocal; 
Ensino – ENS; Equipamentos (Fardamentos) – FRD; Execuções 
Fiscais – EXF; Faturas Diversas – FDV; Feiras e Mercados – FEI; 
Fiscalização e Contraordenações – FIS; Habitação e Rendas – REN; 
Imobilizado (Património) – PAT; Licenças Estabelecimento (Alvarás 
Sanitários) – ALS; Metrologia – MTR; Obras Municipais – OBM; 
Parcómetros – PAR; Parque de Máquinas e Viaturas (Máquinas) – 
MAQ; Publicidade e Ocupação da Via Pública – PUB; Recursos 
Humanos (Vencimentos/Pessoal) – PES; Resíduos Sólidos (Lixos) – 
LIX; Segurança e Saúde no Trabalho – HST; Sigmaflow ; Sistema de 
Avaliação do Desempenho – SAD; Sistema Integrado de 
Documentos e Atendimento Municipal; SNC-AP - Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações; Urbanismo 
(Obras Particulares); Jurídico – JUR; Central de processos (9 
aplicações específicas); Deliberações. 
Aplicações independentes de gestão municipal 

Gestão de contraordenações; SW – aplicações sigma versão web; 
Sigmadocweb – arquivo documental das aplicações; Serviços online 
do Município; Catálogo do economato; GicSuite – Contraordenações; 
GOP – Grandes opções do plano e Orçamento; UrbPendentes – 
Pendentes do Urbanismo; Plataforma dos Fornecedores (compras); 
Plataforma de gestão de fornecedores (avaliação e registo de 
anomalias nas entregas); Plataforma de suporte; Urbanismo digital 
Arqdoc – arquivo documental; Urbanismo Digital Atendimento - 
entrada/submissão de requerimentos; Plataforma de Fundo de 
Maneio; Plataforma de geração de RQIs/ pedido internos; STICO – 
Gestão de autos da PM; Plataforma de Gestão de Ocorrência da PM; 
Plataforma de Gestão do Mapa de Pessoal; Interop – Webservices e 
interligados dos diversos serviços e plataforma; Dundas BI – 
Plataforma de indicadores; Inpatrimonium  – Plataforma de gestão de 
dados relacionados com o projeto Hereditas; Hereditas site – 
Plataforma web de consulta publica; sigmaXML – webservices sigma; 
Edubox – gestão das refeições dos alunos do 1º ciclo; Efaturacao – 
faturação eletrónica; Medidata gestão de pendentes (Android e IOS). 
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IV DIVISÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES E DE INFORMAÇÃO (continuação) 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

IV. 4 Apoio, atendimento e suporte Pedidos de suporte recebidos via plataforma: 1775 

Pedidos de suporte recebidos via telefone: 4825 (181h suporte) 

Outros apoios: 

Reuniões de Câmara 

Sessões da Assembleia Municipal 

Escolas EB1 e EB23 

Espaços do cidadão 

Eleições 

IV. 5 Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes

Estrutura de consolidação de dados Continuação do desenvolvimento da estrutura para consolidação 

e gestão de acesso a conjuntos de dados: 

Atualização de API do Teleférico, E-Redes e Passadeiras 

Inteligentes 

Pequenas operações de atualização das várias APIs 

Concurso Proteção Civil – (CIIU) Acompanhamento da empreitada 

PoC LoRa Instalação e configuração de sensores 

Sistemas de Informação em Tempo Real (SITR) - 
QUADRILÁTERO 

Preparação de informação e realização de reuniões prévias para a 
instalação dos painéis das paragens de autocarro 

Sistema Integrador de Bilhéticas - QUADRILÁTERO Preparação da informação para o sistema de bilhética a 
desenvolver 

INC2 – Rede das Cidades Circulares Rurbanlink 

Urbact Cities4CSR Término do projeto 

Análise e integração dos dados de mobilidade Transportes Públicos GuimaBus 

Trotinetes BIRD 

Teleférico 

Estação IPMA Configuração da estação 

Participação em Feiras Participação na Feira Portugal Smart Cities Summit – FIL Lisboa 

Participação na Feira Smart City Expo World Congress - Barcelona 

V DIVISÃO JURÍDICA 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

V. 1. ASSESSORIA JURÍDICA EXTERNA - PROCESSOS

JUDICIAIS

processos judiciais em curso 86 

processos judiciais instaurados 0 

sentenças judiciais transitadas em julgado: 

- favoráveis ao Município 0 

- desfavoráveis ao Município 0 

- acordos extrajudiciais 0 

V. 2. ASSESSORIA JURÍDICA INTERNA

V. 2.1 PARECERES JURÍDICOS

solicitações analisadas 76 

pareceres emitidos 72 



V DIVISÃO JURÍDICA (continuação) 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

V. 2.2 IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS

recursos hierárquicos 0 

reclamações administrativas 0 

recursos administrativos especiais 0 

V. 3 SERVIÇO DE CONTRAORDENAÇÕES

Abertura de processos 181 

Processos decididos 194 

Pedidos de pagamentos em prestações 8 

Recursos 8 

Processos enviados a tribunal para execução 3 

Processos findos 68 

Processos enviados à Autoridade Tributária 3 

Processos pendentes 1966 

Receita enviada pelo tribunal 5.958,00€ 

Receita paga na Câmara 33.186,95€ 

Receita enviada pela Autoridade Tributária 3200,81€ 

Receita total 42.345,76€ 

V. 4 SERVIÇO DE EXECUÇÕES FISCAIS

Número de processos Receita 
Processos instaurados 803 

Processos remetidos à Autoridade Tributária 772 2233,16€ 

Processos pagos (dívida cobrada) 70 2870,85€ 

Processos anulados (dívida anulada) 46 1139€ 

Processos prescritos (dívida anulada) 0 € 

Processos pendentes à data de 31/08/2022 (por cobrar) 15139 219.587,88€ 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico 

PERÍODO EM ANÁLISE 1 de janeiro a 30 de novembro de 2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Relatório Financeiro 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Execução da Receita 
DESIGNAÇÃO Orçamento 

Recebido até 

30.11.2022
% Execução

RECEITAS CORRENTES
Impostos diretos
 Imposto Municipal Sobre Imóveis 19 115 408,00 13 064 798,68 68,3
 Imposto Único de Circulação 3 864 000,00 4 006 381,44 103,7
 Impostos abolidos 330,00 346,92 105,1
 Imposto Municipal S/ Transmissões O. I. 7 136 961,00 8 818 980,01 123,6
 Derrama 4 029 000,00 5 677 662,17 140,9
Taxas multas outras penalidades 5 676 702,00 4 594 376,28 80,9
Rendimentos propriedade 3 318 980,00 2 765 791,16 83,3
Transferências correntes
Orçamento do Estado
- Fundo de Equilíbrio Financeiro 19 357 786,00 17 744 628,00 91,7
- Fundo Social Municipal 3 099 639,00 2 868 122,00 92,5
- Participação Fixa no IRS 6 207 208,00 5 689 937,00 91,7
Outras 16 672 867,79 15 362 102,13 92,1
Venda bens 19 633,00 16 941,97 86,3
Venda serviços 4 739 082,81 3 584 898,42 75,6
Rendas 560,00 0,00 0,0
Outras receitas correntes 170 010,00 150 142,85 88,3

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 93 408 167,60 84 345 109,03 90,3

RECEITAS DE CAPITAL
Venda bens investimento 118 044,00 97 150,00 82,3
Transferências de capital
Orçamento do Estado
- Fundo de Equilíbrio Financeiro 2 150 865,00 1 971 618,00 91,7
Nº.3 artº.35. Lei nº.73/2013 297 758,00 477 005,00 160,2
Outras 13 688 808,01 4 298 298,21 31,4
Ativos financeiros:
Reembolso de empréstimos 9 300,00 453,87 4,9

Ações e outras participações
Passivos financeiros:
Emp. médio longo prazo 2 440 800,00 0,00 0,0

Outras receitas capital 15,00 0,00 0,0
Reposições não abatidas pagamentos 88 800,00 31 304,43 35,3

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 18 794 390,01 6 875 829,51 36,6
Saldo da gerência anterior 27 053 001,90 27 053 001,90 100,0

TOTAL GERAL 139 255 559,51 118 273 940,44 84,9
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Execução da despesa 
DESIGNAÇÃO Orçamento 

Compromisso até 

30.11.2022
% Execução

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 30 891 194,07 30 499 437,04 98,7

Aquisição de bens e serviços correntes

 Bens 8 114 143,31 8 003 488,36 98,6

 Serviços 26 667 180,86 25 526 621,44 95,7

Encargos correntes da dívida 196 354,00 178 248,98 90,8

Transferências correntes:

 Freguesias 1 441 749,00 1 438 318,62 99,8

 Outras 7 574 527,09 7 515 865,40 99,2

 Subsídios 9 736 691,39 8 772 462,29 90,1

Outras despesas correntes 2 399 124,94 2 266 370,37 94,5

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 87 020 964,66 84 200 812,50 96,8

DESPESAS CAPITAL

Aquisição de bens de investimento

 Terrenos 1 839 064,35 577 451,17 31,4

 Habitação 5 843 789,00 3 303 112,98 56,5

 Outros edifícios 7 370 939,00 5 017 019,67 68,1

 Construções diversas 19 217 013,00 16 008 927,99 83,3

 Equipamento de transporte 556 492,00 555 156,68 99,8

 Maquinaria e equipamento 1 522 297,00 1 416 682,44 93,1

 Outras 919 670,50 668 806,02 72,7

Transferências capital

 Freguesias 5 490 050,00 5 489 144,42 100,0

 S.m.a.s.

 Outras 4 374 777,00 4 305 266,26 98,4

Ativos financeiros 11 003,00 10 000,00 90,9

Passivos financeiros

 Amortização empréstimos 5 088 499,00 5 084 951,33 99,9

Outras despesas de capital 1 001,00 0,00 0,0

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 52 234 594,85 42 436 518,96 81,2

TOTAL GERAL 139 255 559,51 126 637 331,46 90,9
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Execução dos pagamentos 
DESIGNAÇÃO Orçamento 

Pago até 

30.11.2022
% Execução

DESPESAS CORRENTES

Pessoal 30 891 194,07 27 480 690,65 89,0

Aquisição de bens e serviços correntes

 Bens 8 114 143,31 5 430 001,88 66,9

 Serviços 26 667 180,86 17 268 520,27 64,8

Encargos correntes da dívida 196 354,00 130 066,68 66,2

Transferências correntes:

 Freguesias 1 441 749,00 1 208 470,40 83,8

 Outras 7 574 527,09 6 250 028,21 82,5

 Subsídios 9 736 691,39 7 918 514,07 81,3

Outras despesas correntes 2 399 124,94 1 868 677,01 77,9

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 87 020 964,66 67 554 969,17 77,6

DESPESAS CAPITAL

Aquisição de bens de investimento

 Terrenos 1 839 064,35 282 309,04 15,4

 Habitação 5 843 789,00 2 885 246,82 49,4

 Outros edifícios 7 370 939,00 2 290 652,05 31,1

 Construções diversas 19 217 013,00 10 220 395,73 53,2

 Equipamento de transporte 556 492,00 543 462,68 97,7

 Maquinaria e equipamento 1 522 297,00 1 174 572,41 77,2

 Outras 919 670,50 291 099,49 31,7

Transferências capital

 Freguesias 5 490 050,00 2 981 730,23 54,3

 S.m.a.s.

 Outras 4 374 777,00 2 973 661,31 68,0

Ativos financeiros 11 003,00 1 000,00 9,1

Passivos financeiros

 Amortização empréstimos 5 088 499,00 4 862 162,28 95,6

Outras despesas de capital 1 001,00 0,00 0,0

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 52 234 594,85 28 506 292,04 54,6

TOTAL GERAL 139 255 559,51 96 061 261,21 69,0
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Previsão/Execução 

Orçamental 2022 

PREVISÃO/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  2022

RECEITA Orçamento % Execução * % Taxa Execução

Corrente 93 408 167,60 67,1 84 345 109,03 71,3 90,3

Capital 18 794 390,01 13,5 6 875 829,51 5,8 36,6

Saldo da gerência anterior 27 053 001,90 19,4 27 053 001,90 22,9 100,0

TOTAL 139 255 559,51 100,0 118 273 940,44 100,0 84,9

*até 30 de novembro

Taxa de Execução Orçamental = 84,9

DESPESA Orçamento % Execução * % Taxa Execução

Corrente 87 020 964,66 62,5 84 200 812,50 66,5 96,8

Capital 52 234 594,85 37,5 42 436 518,96 33,5 81,2

TOTAL 139 255 559,51 100,0 126 637 331,46 100,0 90,9

*até 30 de novembro

Taxa de Execução Orçamental = 90,9
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

OUTROS REGISTOS 

INVENTÁRIO E CADASTRO DOS BENS DO MUNICÍPIO 

Designação Descrição setembro outubro novembro subtotal 

ATF - Ativos 
Fixos Tangíveis 

N.º Registos 177 490 112 779 

Valor patrimonial € 83 109,32 € 580 887,27 € 119 335,02 € 783 331,61 

AFT – Terrenos, 
Edifícios e 
outras 
construções do 
domínio público 

N.º Registos 0 5 1 6 

Valor patrimonial € 0,00 € 33 112,12 € 8 109,00 € 41 221,12 

AFT – Terrenos, 
Edifícios e 
outras 
construções do 
domínio privado 

N.º Registos 0 0 1 1 

Valor patrimonial € 0,00 € 0,00 € 835 809,67 € 835 809,67 

TOTAL € 83 109,32 € 613 999,39 € 963 253,69 € 1 660 362,40 

Designação setembro outubro novembro subtotal 

Informações sobre exercício de direitos de 
preferência na alienação de imóveis  

11 13 20 44 

Informações sobre dominialidade de 
prédios/proprietários de terrenos 

53 47 55 155 

Informações diversas prestadas 29 19 31 79 

Ofícios enviados 25 37 62 124 

Pedidos de indemnização por sinistros 
sofridos por particulares na via pública 

17 14 23 54 

TOTAL 135 130 191 456 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico – Divisão de Desenvolvimento 
Económico 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Divisão de Desenvolvimento Económico 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 projetos que vão 

sendo apresentados. 

Paralelamente às atividades abaixo descritas, a Divisão de Desenvolvimento Económico mantém um acompanhamento diário 

e um contacto constante com as empresas e entidades, através de reuniões presenciais e virtuais. Sublinha-se ainda que muitas 

destas ‘reuniões’ não ocorrem de forma isolada, havendo posterior contacto e desenho de protocolo de cooperação, assim 

como, em candidaturas formalizadas. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

PEIM – Projetos Económicos de 

Interesse Municipal

R.I.P.

Guimarães Marca 

- Elaboração de análise económico financeira relativo à empresa e ao projeto PHF CONCEPT

- Elaboração de análise económico financeira relativo à empresa e ao projeto VIDRARIA SOUTO

- Elaboração de análise económico financeira relativo à empresa e ao projeto JOM

- Elaboração de análise económico financeira relativo à empresa e ao projeto Margens

Fascinantes. 

Renegociações: 

- Emissão de parecer relativo ao pedido de renegociação PEIM ROSACEL.

- Elaboração de análise económico financeira relativo à empresa e ao projeto NEIPERHOME.

- Interlocução na comunicação, empresas- município;

- Intensificar a promoção nacional e internacional do Guimarães Marca bem como a nova rubrica

“Agenda feiras”; 

- Gestão das plataformas de comunicação, site e redes sociais;
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

- Gestão da presença das empresas na Pop Up Store, Guimarães Marca;

- Atualização de contactos e conteúdos relativos aos membros GM;

- Recolha de Informação sobre Green Projects /Economia circular (para inclusão no site GM);

- Organização da 9ª edição do GMFF, Guimarães Marca Film Festival em parceria com a Seletiva

Moda; 

- Realização do artigo de Natal dedicado à promoção dos artigos das empresas GM;

- Realização de um catálogo digital, GM, para colocar no site.

-Reuniões de trabalho com empreendedores;

- Planeamento e Organização da Pop Up Store GM, para o período de Natal.

Espaço Empresa - Realizados 532 atendimentos presenciais/telefónicos sobre formalidades relativas a processos

de licenciamento industrial, criação de empresas, ATIVAR (criação de emprego/IEFP), meras 

comunicações na área comercial, entre outros; 

- Elaboração de pareceres às candidaturas Bettina Haltmayer e Empresa Linha Matriz à

incubadora LabPAC; 

- Apoio na elaboração de 2 Planos de Negócio de candidaturas à Set.UP Guimarães.

Set.Up Guimarães - Gestão de contratos dos projetos instalados nas incubadoras;

- Reuniões de preparação do evento de encerramento da 1.ª edição do Set.Up IN(dustry) –

com a TecMinho e startups participantes; 

- Evento de encerramento da 1.ª edição do Set.Up IN(dustry)

- Realização de reuniões com apresentação de candidaturas no âmbito do Set.Up Guimarães

- Realização de reuniões diversas (atividades, parcerias e futuras parcerias, eventos, visitas ao

Município, Associações, empresários, entre outros agentes económicos); 

- Participação na inciativa IncubUP - Uma iniciativa para dar a conhecer a estratégia da Startup

Portugal e das incubadoras nacionais no CEEIA; 

- Organização com a AEP da iniciativa Desafios 5.0 com mostra empresarial dos projetos insta-

lados no Avepark 

- Reunião com investidor Francisco Melo e Silva da Summa Global Partners para apresentação

da Set.Up Guimarães e dos projetos instalados; 

- Visita à incubadora de base criativa ‘Latitud Jewerly’;

- Participação na 3ª edição - Level UP IDEATION (programa de ideação) – parceria Set.Up Gui-

marães e AEP; 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

- Participação no 3ª edição - Level UP PROBLEM I SOLUTION (programa de ideação) – parceria

Set.Up Guimarães e AEP; 

- Participação no 3ª edição - Level UP PITCH DAY (programa de ideação) – parceria Set.Up Gui-

marães e AEP; 

- Participação no Lançamento da 3.ª edição da Call INNOV-ID da Portugal Ventures;

- Participação no 3ª edição – Rise Up - Entrepreneur(ship) (programa de aceleração) – parceria

Set.Up Guimarães e AEP; 

- Participação no 3ª edição – Canvas and Business Plan (programa de aceleração) – parceria

Set.Up Guimarães e AEP; 

- Participação no 3ª edição – Finance & Financing (programa de aceleração) – parceria Set.Up

Guimarães e AEP; 

- Participação no 3ª edição – People (programa de aceleração) – parceria Set.Up Guimarães e

AEP; 

- Participação no 3ª edição – Marketing & Sales (programa de aceleração) – parceria Set.Up

Guimarães e AEP; 

- Participação no 3ª edição – Design Thinking (programa de aceleração) – parceria Set.Up Gui-

marães e AEP; 

- Participação no 3ª edição – How to pitch (programa de aceleração) – parceria Set.Up Guima-

rães e AEP; 

- Participação no 3ª edição – Pitch (programa de aceleração) – parceria Set.Up Guimarães e

AEP; 

AVEPARK - Participação na sessão de Apresentação da Associação Portuguesa de Parques Empresarias;

- Organização de visita de um grupo de empreendedores do Brasil ao Avepark;

- Reunião com a Associação Portuguesa de Parques Industriais;

- Reunião com a APSO (Associação Portuguesa de Saúde Oral) para potencial instalação no

Avepark; 

- Organização e Realização do evento “SET.UP IN(DUSTRY) DAY – SUNSET”

Outras Ações - Organização e participação no workshop ‘Job in Motion’, em parceria com o PIEP e a Sol do

Ave; 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

- Participação no Web Summit com a Set.Up Guimarães e Avepark;

- Participação no Tomorrow Summit com a Set.Up Guimarães e Avepark;

- Participação no StartPoint Summit com a Set.Up Guimarães e Avepark;

- Participação no Unique Summit com a Set.Up Guimarães e Avepark;

- Preparação do Ciclo de Workshops | Ativação do Ecossistema Empresarial (Sol do Ave);

- Reunião com o IET (Instituto Empresarial do Tâmega) para potencial colaboração no âmbito

do projeto Jump Box; 

CITIES4CSR 

Rurbanlink 

Projeto de Cooperação Inova 

Juntos 

- Participação no evento “Smart City Expo” em Barcelona.

- Preparação para apresentação das novas funcionalidades da Plataforma GuimaraesUNE;

- Preparação para a participação no evento internacional EURegionsWeek;

- Participação na sessão Unlocking Opportunities and Improving Cities: how CSR fosters

sustainable urban development. 

- Organização de 3 reuniões com o Grupo de Ação Local - RURBANLINK - “Ligações Circulares

entre áreas urbanas e rurais”; 

- 2ª Conferência Nacional Redes Cidades Circulares, na Figueira da Foz;

- 3º Encontro da REDE FASE 2 do projeto InC2 – RurbanLink em Ribeira Grande, Açores;

- 4º Encontro da REDE FASE 2 do projeto InC2 – RurbanLink em Ribeira Grande, Lisboa;

- Missão de Cooperação Técnica em Portugal, entre os dias 19 a 25 de novembro;

- Receção e acompanhamento dos representantes políticos e técnicos dos municípios que

integram o cluster de trabalho. 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico – Divisão Património Municipal 

PERÍODO EM ANÁLISE setembro a novembro de 2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A DPM tem como principais competências gerir os bens móveis e imóveis do Município, organizando e mantendo atualizado o 

cadastro e inventário e a sua afetação aos diversos serviços; gerir a carteira de seguros do património móvel e imóvel; executar 

os procedimentos legais relacionados com a aquisição de bens imóveis; diligenciar junto das Finanças e Conservatória a 

regularização dos respetivos registos prediais; produzir os documentos económico-financeiros e prestar os deveres de 

informação sobre a execução orçamental, patrimonial e fiscal; consolidar a Contabilidade de Custos; Renovar a Certificação do 

Sistema de Gestão de Qualidade. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Recebimento de rendas/indemnizações e outras receitas € 69 364,01 

Diversas informações prestadas (direitos de preferência, 

dominialidade/propriedade e outras) 

278 

Ofícios 124 

Processos de sinistro (indemnizações) 54 

Inventariação de Imobilizado (móvel, imóvel e incorpóreo) 786 bens inventariados 

€ 1 660 362,40 – valor total inventariado 

Discriminação das atividades realizadas 

RECEITAS 

Designação setembro outubro novembro subtotal 

Rendas de terrenos € 11 498,65 € 6 947,60 € 708,17 € 19 154,42 

Rendas de edifícios € 7 776,61 € 5 458,72 € 5 991,34 € 19 226,67 

Indemnizações por danos ao Município € 378,05 € 0,00 € 22,05 € 400,10 

Indemnizações por bens segurados € 122,00 € 0,00 € 54,00 € 176,00 

Venda em Hasta Pública € 0,00 € 0,00 € 13 703,89 € 13 703,89 

Venda de terrenos € 3 243,59 € 13 409,34 € 0,00 € 16 652,93 

Outros € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 

TOTAL € 23 068,90 € 25 815,66 € 20 479,45 € 69 364,01 
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ATIVIDADE EXECUÇÃO 

OUTROS REGISTOS 

INVENTÁRIO E CADASTRO DOS BENS DO MUNICÍPIO 

Designação Descrição setembro outubro novembro subtotal 

ATF - Ativos 
Fixos Tangíveis 

N.º Registos 177 490 112 779 

Valor patrimonial € 83 109,32 € 580 887,27 € 119 335,02 € 783 331,61 

AFT – Terrenos, 
Edifícios e 
outras 
construções do 
domínio público 

N.º Registos 0 5 1 6 

Valor patrimonial € 0,00 € 33 112,12 € 8 109,00 € 41 221,12 

AFT – Terrenos, 
Edifícios e 
outras 
construções do 
domínio privado 

N.º Registos 0 0 1 1 

Valor patrimonial € 0,00 € 0,00 € 835 809,67 € 835 809,67 

TOTAL € 83 109,32 € 613 999,39 € 963 253,69 € 1 660 362,40 

Designação setembro outubro novembro subtotal 

Informações sobre exercício de direitos de 
preferência na alienação de imóveis  

11 13 20 44 

Informações sobre dominialidade de 
prédios/proprietários de terrenos 

53 47 55 155 

Informações diversas prestadas 29 19 31 79 

Ofícios enviados 25 37 62 124 

Pedidos de indemnização por sinistros 
sofridos por particulares na via pública 

17 14 23 54 

TOTAL 135 130 191 456 
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UNIDADE ORGÂNICA Departamento de Intervenção Social e Educação – Serviços de Desporto 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 31/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os Serviços de Desporto, na dependência do Departamento de Intervenção Social e Educação, têm por missão criar e gerir 

instrumentos de apoio a entidades e agentes desportivos tendo em vista promover e apoiar atividades desportivas de interesse 

municipal; Elaborar programas funcionais de equipamentos desportivos; Desenvolver e fomentar o desporto e a animação 

desportiva e recreativa; Inventariar as potencialidades desportivas do Município e promover a sua divulgação; Promover o 

desenvolvimento e manutenção de infraestruturas de apoio ao desporto; Colaborar com os organismos regionais e nacionais no 

sentido de fomentar a prática do desporto. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

1 Atividades 

Meia Maratona Cidade Berço 

Lançamento do projeto “Carbono Zero” aos clubes 

desportivos  

2 Outros 

Preparação do novo regulamento de apoio às 

atividades desportivas  

Análise das candidaturas de apoio ao desporto e 

preparação de proposta para 2023 

Instalação de dois relvados sintéticos na Escola EB1 

de S. Roque – Costa e no Pátio Desportivo do Parque 

da Cidade 

Análise aos problemas existentes no Parque de 

Lazer Central – zona do estádio D. Afonso Henriques 



Relatório de Atividade 

UNIDADE ORGÂNICA Serviço Municipal de Proteção Civil 

PERÍODO EM ANÁLISE 01/09/2022 a 30/11/2022 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

As atividades desenvolvidas ao longo do período em análise percorrem os 4 vetores de atuação do SMPC de Guimarães: 

a) Sensibilização e Informação Pública;

b) Planeamento;

c) Logística;

d) Operações. 

Na coluna EXECUÇÃO foi realizado uma breve descrição da atividade desenvolvida. 

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

a) Sensibilização e Informação Pública

Avisos à População • Elaboração e divulgação de 4 Avisos à População

associados a períodos de precipitação e vento forte. 

• Divulgação do folheto associado ao Início do Ano

Hidrológico. 

Exercício Público de Sensibilização para o Risco Sísmico - A 

TERRA TREME 2022 

Participação/dinamização do exercício Público de 

Sensibilização para o Risco Sísmico - A TERRA TREME 2022: 

• Universidade do Minho;

• Escola Primária de Nespereira.

b) Planeamento

Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 

Guimarães 

Encontra-se em revisão o Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil de Guimarães, no período do presente 

relatório foi elaborado a versão final e submetida a Consulta 

Pública e à Comissão Municipal de Proteção Civil para 

emissão de parecer. 

Elaboração de Plano de Coordenação de Evento Municipal: 

• Meia Maratona Cidade Berço 2022;

• Nicolinas 2022 – Cortejo do Pinheiro. 

Planeamento de dispositivo operacional dos vários Agentes 

de Proteção Civil locais para a prevenção da situação no 

âmbito Safety, durante o período dos eventos em questão; 

Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Guimarães Realizada reunião da CMPC a 17-11-2022, com vista à 

Emissão de Parecer à Revisão do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil, tendo sido dado parecer 

positivo por unanimidade. 

c) Logística

Segurança Contra Incêndios em Edifícios - extintores Operacionalização da manutenção dos extintores existentes 

nos edifícios/espaços municipais. 

d) Operações

Intervenções em Ninhos de Vespa Velutina 266 ninhos 



Relatório de Atividade 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Avaliações de risco 2 – Estabilidade de estrutura

• Rua do Padrão – Serzedelo;

• Rua das Arcas – Pinheiro;

19 – Estabilidade de Muro/talude 

• Rua Arcebispo António Castro Xavier Monteiro -

Airão S. João, Airão Stª Maria e Vermil;

• Ciclovia – Mesão Frio;

• Rua dos Quatro Irmãos – Sande S. Martinho;

• Urbanização do Souto – São Lourenço de Selho;

• Rua do Alto na Freguesia de Gandarela;

• Rua de Vila Mea de Cima - Conde e Gandarela;

• Rodovia de Covas – Urgezes;

• Rua Nossa Sr.ª de Fátima – Infantas;

• Rua do Souto, na freguesia de S. Faustino;

• Rua de Fundevila – Urgezes;

• Rua do Rio Ave - Sande Vila Nova e Sande Vila Nova;

• Rua de São Torcato - Atães e Rendufe;

• Rua do Boucinho – Vermil;

• Rua João Paulo II – Brito;

• Rua Dr. Alfredo Pimenta – Aldão;

• Rua do Pomarinho - Airão S. João;

• Viela do Souto - São Torcato;

• Rua de São Claúdio – Barco;

• Rua da Igreja Velha – Balazar;

5 – Aluimento de piso

• rua de Burgueiros – Infantas;

• Recinto da feira semanal - Caldelas;

• Rua 24 de junho – Pencelo;

• Rua da Venda Nova – Serzedo;

• Rua do Rabelo – Caldelas.

7 - Desabamento de pedras/terras 

• Rua do Assento - Candoso Santiago e Mascotelos;

• Rua da Bela Vista - Candoso Santiago e Mascotelos;

• Rua de Penizes – Urgezes;

• Parque de Lazer - Moreira de Cónegos;

• Rua do Penedo, Empreendimento de Mataduços –
Fermentões;

• Rua da Índia - Candoso São Tiago e Mascotelos;

• Rua da Penha - Costa

3 – Casa devoluta

• Rua General Humberto Delgado - São Torcato;

• Rua de Vessadas - Briteiros St. Estevão e Donim;

• Rua da Muda - Selho S. Cristóvão



Relatório de Atividade 

ATIVIDADE EXECUÇÃO 

Plano Prevenção Cheias Manutenção dos trabalhos relativos ao Plano de Prevenção 

de Cheias com execução dos seguintes trabalhos: 

• Verificação e Limpeza de Sarjetas nas zonas críticas da
cidade; 

• Desobstrução das linhas de água junto às zonas críticas da
cidade; 

• Limpeza da estrutura das comportas nas Bacias de

Retenção das Hortas;

Operacionalização de Posto de Coordenação de Evento 

• Meia Maratona Cidade Berço 2022;

• Nicolinas 2022 – Cortejo do Pinheiro.

No âmbito do planeamento do dispositivo operacional dos 

vários Agentes de Proteção Civil locais para a prevenção da 

situação no âmbito Safety, durante o período dos eventos 

em questão, foi operacionalizado o Posto de Coordenação 

de Evento com a participação de vários Agentes de Proteção 

Civil. 

Simulacro dos Bombeiros Voluntários de Guimarães Participação no simulacro de incêndio urbano no Toural, dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães. 
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