- - - Aos seis dias do mês de novembr o do ano dois mil e quinze, no Teatro Municipal
Sá de Miranda desta cidade de Viana do Castelo, realizou-se uma sessão ordinária da
Assembleia Municipal de Viana do Cast elo, sob a presidência de Maria Flora Moreira
da Silva Passos Silva. Secretariaram a present e sessão o Deputado Municipal Manuel
Pinto Costa Primeiro Secr et ário da Mesa e como Segundo Secretár io da Mesa e a
convite da President e da Mesa, na ausência do t itular do cargo, exerceu as funções o
deputado municipal Amândio Passos Silva ao abrigo do disposto no ar tigo 12° do
Regimento desta Assembleia Municipal conjugado com o artigo 46° da Lei nº 169/99,
de 18 de Setembro. Secretariou, em cumprimento do disposto no número 3 do artigo
55° do Regimento desta Assembleia Municipal, a Coordenadora Técnica da Secção de
Actas e Apoio aos Órgãos Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. - - - - - - - - - - A Câmara Municipal de Viana do Castelo fez-se representar pelo seu Presidente,
José Maria da Cunha Costa. Assistiram também à presente reunião os Vereadores da
mesma Câmara Municipal, Vítor Manuel Castro Lemos, Ana Margarida Ferreira da Silva,
Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre
Ribeiro Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco.- - - - - - - - - - - - - - - - - Pelas vinte e uma horas, foi declarada aberta a reunião com a presença de 51
deputados municipais e a falta de 4 conforme documento que se junta sob o número· 1.- - - Uma vez que será feito registo magnético, apenas se fará referência às
intervenções feitas durante a sessão da Assembleia Municipal. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento dos seguintes documentos:PEC>It>OS C>E SUBSTITUIÇÃO C>E MANC>ATO, NOS TERMOS

[)O

C>ISPOSTO NO ARTº 78° [)A

LEI N. º 169/99, DE 18 C>E SETEMBRO:- Victor Manuel Abreu Barbosa (PS), pelo período

de trinta dias; Catarina Silva Castro (PS), pelo período de dez dias; Porfírio Neves
Afonso (PS), pelo período de quinze dias; António José Rodrigues Soares Basto (CDU),
pelo período de dois dias; Marta Conceição Alves Silva Ligeiro (CDU), pelo período de
dois dias; Eduardo Paço Viana (PSD), pelo período de cinco dias e João Fernando
Rodrigues da Cruz (PSD) pelo período de dois dias; A Assembleia Municipal deliberou,
por unanimidade, autorizar os referidos pedidos de substituição. Mais foi deliberado,
também por unanimidade, aprovar a acta em minuta, nesta parte, para surtir efeitos
imediatos. Os referidos Deputados Municipais foram substituídos pelos eleitos que se
seguem na correspondente list a, r espetivamente Elisa Arieira Ruivo (PS), Tiago José
da Cunha Martins (PS), Tomás da Conceição Lima Ribeiro (PS), Sebastião João Neiva
Rego Lopes (CDU), Augusto Cândido Vaz ca Costa Ranha (CDU), Maria do Sameiro Alves
Pereira de Sá (PSD) e Carlos Alberto Azevedo Rocha (PSD), que iniciaram de imediato
as suas funções como Deputados Municipais tendo em atenção que se encontravam
presentes na sala e que a sua identidade é do conhecimento pessoal da Presidente da
Assembleia. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PEDIC>O C>E SUBSTITUIÇÃO, NOS TERMOS C>A ALÍNEA C) Nº l ARTº 38° t>A LEI N. 0

169/99, DE 18 t>E SETEMBRO, do Presidente da União de Freguesias de Geraz do Lima
(Santa Maria, Sta. Leocádia, Moreira) e Deão que se faz substituir por José Alves
Lima e t endo em atenção que se encontrava presente na sala, e cuja identidade é do

conhecimento pessoal da Presidente da Mesa, iniciou de imediato as suas funções como
Deputado Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seguidamente, foi submetida a aprovação a acta número 5/2015, da sessão da
Assembleia realizada em 4 de setembro findo, não se tendo registado qualquer
intervenção, foi posta à votação tendo sido aprovada por maioria, com duas abstenções
dos deputados que não· estiveram presentes na referida sessão. - - - - - - - - - - - - - - - Antes de iniciar o período de antes da ordem do dia, a Presidente da Assembleia
deu conhecimento de diverso expediente recebido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- - - A Presidente da Mesa da Assembleia, passou de imediato ao período de antes da
ordem do dia, tendo-se registado a intervenção dos seguintes Deputados Municipais:Presidente da Junta de Fr eguesia de Darque (doe. nº 2), Ana Palhares (doe. nº 3),
Martinho Cerqueira (doe. nº 4), Marília Nunes (doe. nº 5), José Carlos Freitas, Lobo de
Carvalho (doe. nº 6), Presidente da Junta de Freguesia de Barroselas (doe. nº 7),
Presidente da Junta de Freguesia de Chafé (doe. nº 8), José Carlos Resende. - - - - - - - Findas as intervenções dos deputados municipais inscritos, o Presidente da Câmara
prestou os esclarecimentos solicitados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
- - - Passou-se, de seguida, ao período da ordem do dia, com os assuntos constantes do
documento que se junta sob o n.0 9. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PC)N'l'C) 1
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- - - A Presidente da Assembleia deu conhecimento que, em cumprimento do que dispõe

a alínea e) nº 2 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi distribuída
pelos Deputados Municipais a informação escrita do Presidente da Câmara (doe. nº 10),
não se tendo registado qualquer intervenção. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t>f)N'l'f) 2
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta referida em título, a qual foi aprovada na reunião camarária realizada em 30
de Outubro findo (doe. n.0 11) e que foi remetida através do ofício GAP-524, de 31 de
Outubro em cumprimento do disposto no nº 1 do artº 45° da Lei nº 73/2013, de 3 de
Setembro, tendo o Presidente da Câmara dado a explicação que seguidamente se
transcreve:- "PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO CMVC 2016 -

Enquadramento Orçamental - O Município de Viana do Castelo na preparação do
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2016 não pode deixar de ter em consideração
a grande exigência do quadro económico e financeiro do país bem como as grandes
incertezas e indefinições relativas aos financiamentos comunitários expetáveis. Com a
obrigação legal de aprovação no órgão executivo do Plano de Atividades e Orçamento para
2016, até ao final do mês de outubro, o executivo municipal confronta-se com a incerteza
das verbas oriundas do Orçamento de Estado, pois este documento ainda não se encontra
aprovado. Uma fonte de financiamento importante para o investimento previsto para os
próximos anos são os fundos comunitários do Portugal 2020 e do Norte 2020. Como é do
conhecimento geral estes programas ainda estão atrasados quer na sua regulamentação
quer na sua implementação. Neste momento ainda não foram assinados os contratos de
financiamento da contratualização· com a CIM do Alto Minho, nem sabemos qual será o
resultado das candidaturas apresentadas pelo Município no âmbito da Reabilitação
Urbana. Tal como referimos no ano de 2015, conjugam-se ainda as dificuldades

associadas ao fecho de um ciclo de fundos comunitários e ao início do novo ciclo de
programação de fundos mais exigente e restritivo nas ações e projetos a financiar para os
municípios ou entidades intermunicipais. O Plano de Atividades e Orçamento para o
exercício de 2016 e anos seguintes terá de ser um instrumento de apoio aos objetivos
que o executivo municipal pretende prosseguir no incremento do acolhimento
empresarial, na reabilitação urbana, nas áreas sociais, na economia do mar, na coesão
territorial e na aposta na educação e cultura. O Município de Viana do Castelo continuará
a efetuar uma gestão muito rigorosa dos dinheiros públicos e de grande esforço na
poupança corrente, pois são dois fatores determinantes da estabilidade financeira
municipal e da capacidade de garantir mais investimento nas apostas e objetivos acima
enunciados. O Município de Viana do Castelo, nos últimos anos, tem vindo a reduzir
significativamente o passivo de curto prazo, bem como o passivo exigível total,
apresentando uma redução de 38% e 28%, respetivamente, face a 2010. No corrente ano
verifica·se um pequeno aumento no passivo de médio e longo prazo, a 30 de setembro,
explicado pela contração e utilização parcial de um novo empréstimo para realização de
investimento (aquisição terrenos para áreas empresarias, requalificação escolas e
intervenções no litoral), que até 15 outubro foi utilizado o montante de 2.127.676,86€.
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O Passivo Exigível Total, sem a utilização do novo empréstimo, no período 31/12/2010 a
15/10/2015, registou uma queda de 28%.
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O "Passivo Exigível de Curto Prazo", no período de (31/12/2010 a 15/10/2015), registou
uma diminuição de 38%. As Transferências do Orçamento de Estado têm vindo a

decrescer ao longo dos últimos anos, causando dificuldades aos municípios para assegurar
as funções de apoio aos cidadãos, nomeadamente as do ensino público e das áreas sociais.
Relativamente aos valores do próximo ano ainda não temos informação que possamos
uti.lizar, uma vez que o Orçamento de Estado ainda não foi aprovado.
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O Município de Viana do Castel.o tem vindo ao longo deste período de programação do
QREN a efetuar um bom aproveitamento dos Fundos Comunitários permitindo desta
forma a realização de bons projetos como infraestruturas de água e saneamento,
equipamentos escolares, equipamentos desportivos, ampliação e qualificação de áreas de
acolhimento empresarial. A conclusão até ao final de 2015 de alguns projetos e obras só
foram possíveis pelo chamado "overbooking" (fundos sobrantes) deste quadro

comunitário, visto a entrada em funcionamento do Portugal 2020 e Norte 2020 ainda
estarem muito atrasados na regulamentação. O atraso na abertura dos avisos do
"overbooking", deste quadro comunitário de apoio ao ON2 e a não abertura dos
programas de apoio ao ciclo urbano da água, como o POVT, prejudicaram a obtenção
destes recursos pelos municípios portugueses.
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O Orçamento Municipal de Viana do Castelo para o ano 2016 revela um pequeno aumento
para 62 777 974,73 €, na expetativa de receita proveniente de financiamentos
comunitários para alguns projetos apresentados às respetivas Autoridades de Gestão que
estão identificados no nosso plano de investimentos. As grandes Opções Estratégicas

para 2016 - O executivo municipal continuará num programa de grande coerência e
objeHvidade a orientar os seus esforços e energia para a concretização das linhas
estratégicas -

Reabilitação Urbana, Acolhimento Empresarial, Coesão Territorial,

Economia do Mar, Apoios/Respostas Sociais, Educação, Desporto e Cultura. A atual
conjuntura económica e social do país leva-nos no entanto a ter de reforçar alguns destes
eixos por razões conjunturais e das dificuldades económicas das empresas e das famílias,
como são o reforço das componentes sociais e de educação e maior atenção à criação de
emprego, atividades ligadas ao produtos endógenos e à fixação de novas atividades
empresariais em Viana do Castelo. 1. Consolidar o projeto de requalificação urbana e de

excelência ambiental de Viana do Castelo - As recentes orientações comunitárias e nacionais
reforçaram a ação prioritária nos domínios da reabilitação urbana e na regeneração de novas
atividades nas cidades, pelo que o planeamento urbanístico desenvolvido em Viana do Castelo
perm itirá cumprir a ambição dos objetivos identificados no nosso PEDU -

Plano de

Desenvolvimento Urbano. Na reabilitação urbana mobilizaremos recursos humanos, materiais e
financeiros, bem como todas as instituições do concelho, quer de caráter cultural, desportivo,
social, e as Juntas de Freguesia, constituindo-se, assim, como um instrumento de verdadeira
concretização de todos os projetos de dimensão coletiva. O nosso Plano de Desenvolvimento
Urbano recentemente apresentado é a demonstração da vontade e ambição de continuar a
aprofundar estes projetos e ações de uma forma mais sistemática. Esperamos também concretizar
já no ano de 2016 o Plano de Intervenção em Espaço Rural para o perímetro de emparcelamento
das freguesias de Areosa, Carreço e Afife, instrumento de gestão do qual se pretende uma
valorização económica, social e ambiental para esse imenso território, alavancando sinergias no
sector da produção de produtos de base endógena - agrícola, os quais se revestem de primordial
acuidade para a sustentabilidade económica do concelho. Continuaremos a Requalificação/
Reabilitação/ Regeneração urbana e ambiental da cidade com especial atenção nas áreas
periféricas ao centro histórico através da qualificação do espaço público, requalificação de
equipamentos e promoção da habitação. Para este efeito aprovamos mais 3 Áreas de
Reabilitação Urbana - ARU Cidade Poente, ARU Frente Ribeirinha, ARU Darque. As Juntas
e Uniões de Freguesias continuarão a contar com o apoio financeiro e técnico do município
para a qualificação do espaço púb'lico e de reabilitação de edifícios de valor cultural ou
patrimonial, em todo o espaço concelhio. O Programa Polis litoral Norte deverá ser
continuado com outro modelo de gestão permitindo a consolidação das ações já iniciadas
na preservação e valorização da nossa orla costeira, nas frentes ribeirinhas, estando
previstas para 2016 a proteção da Praia de Afife (Ínsua, Arda), Praia Norte, Cabedelo,
Amorosa e Castelo de Neiva. Teremos de continuar a ampliar os atuais Parques

Empresa rias e dar resposta a necessidades emergentes nomeadamente de novas áreas de
acolhimento empresarial. 2. Aprofundar a coesão do território com as juntas de freguesia
- Continuaremos o investimento no desenvolvimento e coesão das freguesias, reforçando
as verbas para investimento no próximo ano em projetos e obras em especial na
beneficiação da rede viária municipal, na beneficiação e ampliação de cemitérios e capelas
mortuárias, nos arranjos urbanísticos e na requalificação de equipamentos culturais e
desportivos. As Juntas de Freguesia continuarão a ter apoios e incentivos da autarquia para
desenvolverem e aprofundarem políticas sociais, de saúde e de solidariedade. Esta
cooperação tem permitido, nestes anos, minimizar o impacto das políticas económicas
desfavoráveis nas famílias e nos idosos. No Ciclo Urbano da Água, continuaremos a alargar
a rede de água e saneamento no concelho em articulação com os investimentos
programádos pelas Águas do Norte, acompanhando com investimentos em baixa alguns
investimentos previstos nos sistemas em alta. 3. Apostar na educação, no desporto, na
cultura e na criação cultural - O Município de Viana d Castelo sempre centrou os seus esforços
na promoção da Escola Pública e na garantia de acesso de todos os cidadãos à igualdade de
oportunidades educativas. Continuaremos no domínio social com os apoios educativos, auxílios
económicos na aquisição de manuais, de passes escolares e de refeições. As escolas do 1º ciclo e
jardins de infância do concelho contam com atividades no Atletismo, na Natação e na Expressão
Musical nos seus currículos. A redefinição da Carta Educativa está em apreciação e discussão por
todos os agentes educativos como instrumento de apoio na beneficiação e consolidação dos
equipamentos educativos do concelho. Em 2015 concluímos um vasto programa de eliminação das
coberturas de e um conjunto de obras de requalificação de alguns edifícios. Estamos a preparar
para 2016 e 2017 novos investimentos em cantinas, Escolas e Jardins, prevendo-se a intervenção
de requalificação na EB2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires / Escola Básica do Carmo e EB2,3 de
Barroselas após aprovação das candidaturas ao atual quadro comunitário. A preservação e

conservação do património como o Convento de S. Domingos e a Igreja de S. Bento serão
objeto de candidaturas a programas comunitários. A tradição e a inovação, a preservação da
Cultura Castreja, instalação do núcleo do Castro de Vieites, a recuperação de castros e mamoas, a
criação dos roteiros do azulejo, da talha dourada e do estuque, a conclusão da certificação do traje

à vianesa e a implementação da rede municipal de percursos pedestres serão prosseguidas nos
próximos anos. O apoio ao Teatro através da Companhia de Teatro residente, o apoio à Musica
através da Academia de Música de Viana do Castelo e das Bandas Filarmónicas do concelho e das
Associações Culturais, serão continuados por este executivo municipal. Promoveremos um
programa de várias linguagens artísticas e culturais que animem os equipamentos como o Centro
Cultural, o Teatro Municipal e os Museus. A promoção do Turismo no Norte de Portugal e na Galiza
serão continuados através da promoção da gastronomia e vinhos e da cultura tradicional do nosso
concelho em vários espaços e eventos regionais e nacionais. A valorização do Caminho de S. Tiago
pela Costa será reforçado com a Galiza e outros municípios vizinhos, desempenhando um papel
relevante no turismo cultural e religioso. 4. Proporcionar o acolhimento empresarial, e a

promoção do comércio tradicional - O regime de INCENTIVOS em vigor e o consequente
aumento da atração de novos investimentos no concelho leva-nos a ter de programar novos
investimentos no alargamento de parques empresariais: Os incentivos e programas de apoio, como
isenções e r:eduções nas taxas de licenciamento, de IMT e IMI, disponibilização de crédito, Finicia
e Microcrédito, serão instrumentos de promoção para o alargamento do tecido industrial e de
áreas e setores competitivos e de inovação do nosso concelho. Continuaremos a pugnar junto do
governo e CCDR-Norte pela construção do novo acesso rodo -ferroviário ao Porto de Mar de Viana
do Castelo, como fator de competitividade desta importante plataforma logística. 5. Consolidar

a cultura marítima e promover a cidade náutica atlântica - Continuaremos no âmbito do
projeto do Centro de Mar a apoiar a forte dinâmica dos centros náuticos, consolidando a
prática de desportos náuticos nas escolas, e incentivando o turismo náutico em Viana do
Castelo. A economia do mar já

é uma realidade em Viana do Castelo e contará ,c om novos

projetos e ações em articulação com a Estratégia Nacional para o Mar, nomeadamente nas
energias renováveis marítimas. 6. Aprofundar as políticas de solidariedade - Apoiaremos
as instituições de solidariedade social, contribuindo desta forma para a qualidade dos seus serviços
prestados, quer na consolidação das respostas já existentes, quer no desenvolvimento de novos
projetos e estratégias de intervenção social; As medidas de apoio às famílias serão continuadas e
aprofundadas para a satisfação das necessidades básicas de alimentação, habitação digna, acesso
à educação e à saúde; Promoveremos proj.etos de instituições de ensino no domínio da
investigação e do conhecimento aprofundado das questões sociais que conduzam à
implementação de novas e inovadoras medidas de intervenção social no nosso concelho;
Continuaremos a apoiar o voluntariado, dando-lhes a oportunidade de intervirem nas ações e
projetos desenvolvidos quer pelo município quer pelas IPSS's; Apoiaremos a construção

e

requalificação de respostas socias levadas a efeito pelas instituições sociais concelhias,
num regime de compfementaridade à da Administração Central com especiais
responsabilidades nestas áreas. 7. CIM Alto Minho - Estratégia 2020 - O Município de
Viana do Castelo em articulação com a CIM do Alto M inho dará continuidade à Estratégia
"Alto Minho 2020" através do Programa de Contratualização de Coesão do Território. A
Comunidade lntermunicipal

e

os Municípios do Alto Minho comprometem-se a

desenvolver ações na área da competitividade do território, na promoção cultural e
turística

e na sustentabilidade social e ambiental do Alto Minho. E PLANO DE

ACTIVIDADES DOS SMSBVC PARA O ANO DE 2016 - Os Serviços
Municipalizados de Viana do Castelo vão apostar no reforço da qualidade da água, no
alargamento das redes de água e saneamento, bem como no aumento da qualidade de
serviço e na melhoria da sua eficiência por forma a prestarem um serviço público de
qualidade à Comunidade Vianense. Assim e em conjugação com a Câmara Municipal, com
a empresa intermunicipal Águas do Norte e ainda o previsível acesso a fundos

comunitários, os SMSBVC apresentam um plano de atividades que vai permitir aumentar
as taxas de coberturas das redes de água e saneamento, bem como melhorar o sistema de
recolha de resíduos. No que concerne ao abastecimento de água, estão previstas três
redes em alta: a construção das adutoras desde Vila Franca até Barroselas com passagem
por Vila de Punhe e construção de reservatórios em Vila de Punhe (Milhões) e em
Barroselas; a construção da adutora para Subportela e construção de reservatórios em
Subportela; construção da adutora para Nogueira e a construção do respetivo reservatório
em Pousados. Estas construções vão permitir a remodelação e ampliação das redes de
abastecimento e distribuição de água às populações abrangidas. Relativamente ao
saneamento de águas residuais vai ser lançado o concurso para construção do intersetor
da margem direita do rio Lima que vai permit ir drenar as bacias de Serreleis, Cardielos,
Torre e Vila Mou e ainda Lanheses. Os SMSBVC têm ainda previsto ampliar as redes de
recolha de efluentes em Subportela, Vila de Punhe, Vila Fria, Mazarefes, Castelo de Neiva,
Neiva, Deão, Mujães, Barroselas estando no ent anto pendentes do programa de apoio
financeiro de dinheiros comunitários - POSEUR -que se aguarda publicação de avisos que
nos permitam lançar mão desse instrumento financeiro. Em relação aos Resíduos Sólidos
Urbanos, os SMSBVC vão ampliar a remodelação do sistema de recolha, transformação do
sistema de recolha lateral em recolha traseira, bem como vão apostar na prevenção e
redução da produção de resíduos para aterro lançando para o efeito uma grande
campanha de valorização de resíduos orgânicos e um grande projeto de compostagem
familiar. Para o efeito vamos contar com uma candidatura a fundos comunitários do
POSEUR, que nesta área já abriu para apresentação de candidaturas. Os SMSBVC vão
continuar a sua aposta de melhoria de eficiência na gestão da água com projetos de
redução de perdas aliados à telemetria com recurso a contadores inteligentes e na
reabilitação das redes, em especial, no Centro Histórico de Darque, Monserrate e Areosa.

(
~\
Continuarão o seu esforço de melhoria da eficiência da gestão das redes com redução de
perdas e na implementação das melhores práticas de gestão das suas infraestruturas.
Continuarão a sua aposta na melhoria da qualidade dos serviços que prestam, apoiandose na melhoria da qualificação e valorização dos seus colaboradores, nos sistemas de
qualidade e no aumento do conhecimento das necessidades dos seus clientes. Os SMSBVC
vão ainda alargar a certificação do sistema de gestão da segurança alimentar da água no
sistema de abastecimento por forma a garantir o fornecimento de água segura a todos os
seus clientes. Com vista à sua sustentabilidade, os SMSBVC vão ainda lançar campanhas
de adesão aos serviços fornecimento de água e saneamento, de forma a que todos
participem na amortização dos investimentos reaHzados e contribuam equitativamente
para os serviços públicos que lhes são prestados. (a) Jose Maria Costa.", e registando-se
a intervenção dos deputados municipais:- Duarte Martins (doe. nº 12}, José Carlos
Freitas (doe. nº 13), António Silva (doe. nº 14}, Marília Nunes e Luís Palma.- - - - - - - - - Finda estas intervenções, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos- - - - - - De seguida, foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara
tendo sido aprovada por maioria com 37 votos a favor dos Agrupamentos do PS, PSD e
JFI, 1 abstenção do CDS/PP, e 14 votos contra dos Agrupamentos do PSD e CDU, pelo
que a Assembleia Municipal deliberou aprovar o Plano de Atividades e Orçamento· da
Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do
Castelo para 2016 e nos termos das disposições conjugadas do artigo 33°, número 1,
alínea c) da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação e do Regime
Jurídico instituído pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL). - - - - -

I•f)N'l'f) !J
2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 15), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi
submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por maioria com 45 votos a favor do Agrupamento do PS, PSD, CDS/PP e JFI
e cinco abstenções do Agrupamento do PSD e cinco votos contra do Agrupamento da
CDU pelo que a Assembleia Municipal deliberou, ao abrigo das disposições do artigo
33, nº 1 ccc) e do artigo 25, nº 1 a), ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,
conjugadas com o disposto no ponto 8 .3.1.4. do POCAL, aprovar a 2ª revisão orçamental,
constante nos quadros seguint es:
QUADRO 1 • RECEITA

09
0904
090403
09040303

VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
OUTROS BENS DE INVESTIMENTO
CENTRAL-ESTADO
OUTROS

TOTAL

8.028.541,98 €
8.028.541,98 €

QUADRO 2 - DESPESA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÂNCA S::ONôMJCA

..02
0201
..

..

CAMARA MUNICIPAL
PRESIDENCIA

08
0805
080501
08050108
0203

0205

RB=ORÇOS

DESCRIÇÃO

..
..
..

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
OUTROS

6 .528.541,98 €

QUALIDADE DE VIDA

02
0202
020210
02021001

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

02
0201
020102
02-010202
0202
020201
02020101
07
0701
070101
070203

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
TRANSPORTES

250.000,00 €

TRANSPORTES ESCOLARES
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E
CONSERVAÇAO
AQUISIÇÃO DE BENS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

200.000,00 €

GASÓLEO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
ENCARGOS DE INSTALAÇÕES

300.000,00 €

ELETRICIDADE
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

690.000,00 €
60.000,00€

TERRENOS
EDIFICIOS
TOTAL

8.028.541,98 €

t•f) N'l'f) L1
2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SMSBVC
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n. 0 16), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção de Sebastião
Lopes (doe. nº 17), foj submetida à votação da Assembleia Municipal' a proposta da
Câmara tendo sido aprovada por maioria com 37 votos a favor do Agrupamento do PS,

PSD, CDS/PP e JFI, oito abstenções do Agrupamento do PSD e cinco votos contra do
Agrupamento da CDU, pelo que a Assembleia Municipal deliberou, ao abrigo das
disposições do artigo 33, nº 1 ccc) e do artigo 25, nº 1 a), ambos da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL, aprovar a 2ª
a Revisão Orçamental, de acordo com os mapas a seguir discriminados.- - - - - - - - - 2! Revisão ao Orçamento da Despesa
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Montante

Designação

-

··--·· 'º~--0202Z3

'03

~---

-- -- ...• ·-1 ...

0305
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2! Revisão ao Orçamento d a Receita

Código

1

1

Designação

~~1Q6~- ______ _l2.u~- - - - - - - · - · - ---·- - - - - - -···- -----·--'- -- - - - ·-- -- --· -------

....

'

'" !' ..

Montante

-

Total das Receitas

6 528 541,98 (

l,f) N'J1f) ã
REFORMULAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO - PAF
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 18), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi
submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por maioria com 37 votos a favor do Agrupamento do PS, PSD, CDS/PP e JFI

e 8 abstenções do Agrupamento do PSD e 5 votos contra do Agrupamento da CDU pelo
que a Assembleia Municipal deliberou nos termos e ao abrigo do artigo 5°, número 2 da
Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto (PAEL), conjugado com número 2 do artigo 2º da
Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro, aprovar o referido Plano de Ajustamento
financeiro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i>f)N'l'f) fl
ACORDO DE RESCJSÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE
EXPLORAÇÃO DO PECA- RECTIFICAÇÃO
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 19), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi
submetida à vot ação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por maioria com 42 votos a favor do Agrupamento do PS, PSD, CDS/PP, CDU
e JFI e 8 votos contra do Agrupamento do PSD, pelo que deliberou retificar a
deliberação da Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2015, na parte relativa aos
montantes e valor incorretamente expressos na mesma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(>f)N'l'f) 7
ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - REGULAMENTO DE INCENTIVOS 2015
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 20), tendo o Presidente da Câmara dado
uma explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção
foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade, pelo que ao abrigo do disposto nas alíneas e) e f) do n.0 1 do

artigo 25.0 , e alínea ccc) do n.0 1 do artigo 33.0 , ambos da Lei n.0 75/2013, de 12 de
Setembro declarou a aceitação de atribuição do benefício f iscai de isenção total do
IM T que for devido pela transmissão da propriedade do lote de terreno, sito na Zona
Industrial de Alvarães. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•C) N'l'C) a
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DA
AUTARQUIA DE VIANA DO CASTELO

- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n. 0 21), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi
submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade pelo que foi defiberado ao abrigo da alínea m) do n.0 1 do
artigo 25.0 e da alínea ccc) do n.0 1 do artigo 33.0 ambos da Lei n.0 75/2013, de 12 de
Setembro, conjugado com o nº 3 do artigo 4° da Lei 49/2012, de 29 de agosto, aprovar
a alteração do nº 3 do artigo 12°-A do Regulamento da Organização dos Serviços do
Município de Viana do Castelo -

Estrutura Nuclear, que passa a ter a seguinte

redação:-

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE
VIANA DO CASTELO - ESTRUTURA NUCLEAR
( ...)
CAPITULO II

( ...)

Estrutura Nuclear
"Artigo 12.º·A
Cargos de direção intermédia de 3º grau

( ...)

3. Área e requisitos do recrutamento dos cargos de direção intermédia de 3.º grau:
Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados, por procedimento

concu rsal, nos termos da lei, de entre trabalhadores em funções públicas
contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de
competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação
e controlo que reúnam no mínimo mais de dois anos de experiência profissional em
funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja
exigível uma licenciatura. A licenciatura deve ser adequada às competências gerais
e específicas da unidade orgânica.

I•C)N'l C) tl
1

PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES
VIANA Do CASTELO· 2015/2017
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 25 de junho findo (doe. n.0 22), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi
submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade pelo que ao abrigo do disposto na alínea h) do n.0 1 do artigo
25° conjugado com a alínea a) do n.0 1 do artigo 33° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro
a Assembleia Municipal deliberou aprovar o Plano Municipal para a Integração dos
Imigrantes - Viana do Castelo 2015/2017. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I•C)N'l C) 1O
1

RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES PARA OCUPAÇÃO DE
VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VIANA 00 CASTELO CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 28/11/2014
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 23), tendo o Presidente da Câmara dado
uma explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção

foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade pelo foi deliberado renovar a deliberação tomada na reunião
desta Assembleia Municipal de 28 de Novembro de 2014 sobre o assunto indicado em
título.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f) N'J1f) 11
PROCEDIMENTO CONCURSAL DOS SMSBVC - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE
RECRUTAMENTO (CANALIZADORES E CANTONEIRO$ DE LIMPEZA) ·RENOVAÇÃO
DA DELIBERAÇÃO DE 9/02/2015
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 24), tendo o Presidente da Câmara dado
uma explicação sumár ia acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção
foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade pelo foi deliberado renovar a deliberação tomada na reunião
desta Assembleia Municipal de 9 de fevereiro de 2015 sobre o assunto indicado em
título.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f)N'l'f) 12
ESQUADRIMÓVEL - ESQUADRIA E MÓVEIS, LDA RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 25), tendo o Presidente da Câmara dado
uma explicação sumária acerca deste assunto e registando-se a intervenção da
deputada municipal Marília Nunes (doe. nº 26), foi submetida à votação da Assembleia

Municipal a proposta da Câmara tendo sido aprovada por unanimidade, pelo que a
Assembleia Municipal deliberou reconhecer de interesse público municipal para a
operação urbanística de "Regularização de estabelecimento ou instalação" - Proc.0 nº
244/15.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l,f)N't1f) 1!I
CARLOS MANUEL OLIVEIRA Novo - RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.0 27), tendo o Presidente da Câmara dado
uma explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção
foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou reconhecer de
interesse público municipal para a operação urbanística de "Regularização de
estabetecimento ou instalação" - Proc.0 nº 99/15. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•••, N'l f) 1Li
1

IRMÃOS FERREIRA, LDA • RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 28 de outubro findo (doe. n.º 28), tendo o Presidente da Câmara dado
uma explicação· sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção
foi submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido

aprovada por unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliberou reconhecer de
interesse público municipal para a operação urbanística de Regularização de
estabelecimento ou instalação - Proc.0 nº 189/15.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tJC) N'l,C) 15
"LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO NO ESPAÇO
RURAL- CASA DE CAMPO" - PO N.0 335/14 - PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
- - - A Presidente da Assembleia submeteu à apreciação da Assembleia Municipal a
proposta relativa ao assunto em título, a qual foi aprovada na reunião camarária
realizada em 1 de outubro findo (doe. n.0 29), tendo o Presidente da Câmara dado uma
explicação sumária acerca deste assunto e não se registando qualquer intervenção foi
submetida à votação da Assembleia Municipal a proposta da Câmara tendo sido
aprovada por unanimidade, pelo que a Assembleia Municipal deliber ou r econhecer de
interesse público municipal para a operação urbanística de Legalização de
empreendimento turístico no espaço rural - Casa de Campo" - PO n.0 335/14.- - - - - -

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO
- - - De seguida, a Presidente da Assembleia fixou um período de 30 minutos para
intervenção aberta ao público, tendo-se registado a intervenção de:- Maria José
Teixeira Castro Barreiros em representação da Associação Vila Animal de Viana do
Castelo; e Pires Viana (doe. nº 30). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De seguida, intervieram o deputado municipal José Carlos Freitas e o Presidente
da Câmara prestou esclarecimentos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA
- - - Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro,
foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos,
para o que a mesma foi lida e achada conforme por todos os Deputados Municipais
presentes, pelo que foi deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma. - - - - - - - - - - - E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, se lavrou a presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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FOLHA DE PRESENÇAS
2013/2017

06-11-2015

Assembleia Municipal de Viana do Castelo

MEMBROS ELEITOS
1

PONTO
ORDEM

Maria Flora Moreira da Silva Passos da Silva (PS)
José Carlos Coelho Resende da Silva (PS)
Luís Manuel de Miranda Palma (PS)
Manuel Pinto Costa (PS)
Manuel Augusto de Jesus Lima (PS)
Ana Maria Ribeiro Novo (PS)
José Emílio da Rocha Antunes Viana (PS)
Amândio Araújo Passos Silva (PS)
Inês Maria Coelho Alves (PS)
Paulo Jorge Costa Lains (PS)
António da Silva Moreira (PS)
Catarina Silva Castro (PS)
Porfírio Neves Afonso (PS)
Victor Manuel Abreu Barbosa • (PS)
Eduardo Jorge do Paço Viana (PSD)
Ana Maria Branco Palhares Lopes lima (PSD)
Vasco Alfredo Rodrigues Vilar (PSD)

João Fernando Rodrigues da Cruz (PSD)
Marília Florencia de Sousa Nunes (PSD)
Joaquim Viana da Rocha (PSD)
Duarte Filipe da Silva Ribeiro Martins (PSD)
Barbara Luize lacovino Barreiros (PSD)
Agostinho Lobo de Carvalho (PSD)
José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas (CDS/PP)
António Gonçalves da Silva (CDU)
Martinho Martins Cerqueira (CDU)
Marta da Conceição Alves Silva Ligeiro (CDU)
An.

José Rodrigues Soares Basto (CDU)
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Assembleia Municipal de Viana do Castelo

MEMBROS ELEITOS SUPLENTES

REGISTO DE ENTRADA

PONTO
ORDEM

Elisa Arieira Ruivo • (PS)
<32.t'>,:"IC\0c1.."ó. \ <'.'.'.'..... . .'-Á
Tiago José da Cunha Martins· (PS)
.. ' " /
Tomás da Conceição Lima Ribeiro· (PS)
J _2:2::::!-Joana Rio da Silva • (PS)
Marsal da Silva Pereira • (PS)
Noé Martins Rocha • (PS)
Carlota Gonçalves Borges · (PS)
Ricardo Nuno Sá Rego • (PS)
Ricardo Jorge Ponte de Matos Carvalhido • (PS)
Maria da Luz Araújo Assunção • (PS)
Elidio Matos de Carvalho • (PS)
António Miguel Cubo da Costa • (PS)
Maria Manuela de Oliveira Passos da Silva • (PS)
Luís Miguel Lima Teixeira· (PS)
Fernando Manuel Armada Garcês • (PS)
Maria Gabriela Miranda Felgueiras Portela • (PS)
Rui Manuel Gonçalves Franco· (PS)
./
/
~.~ ,,~~
Maria do Sameiro Alves Pereira de Sá • (PSD)
"
Carlos Alberto Azevedo da Rocha • {PSD)
,4_,,, Á
1...........Paulo de Azevedo Vilaverde Ribeiro • (PSD)
Dora Filipa Montenegro Ramos • (PSD)
Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz • (PSD)
Victor José da Costa Lima • (PSD)
Elsa Cristina Lima Amado · (PSD)
Manuel Hermenegildo Ribeiro da Costa • (PSD)
Jorge Gomes Pereira • (PSD)
Vanessa Daniela Tomé de Mateus Ferreira· (PSD)
Lionel Queirós Miranda Marques • (PSD)
João Paulo Dias Carvalho • (PSD)
Mónica Maria Ruivo Rodrigues Viana · (PSD)
Ricardo da Cunha São João • (PSD)
Vera Cristina Lopes da Silva Escaleira • (CDS/PP)
Nuno José Pereira Dias da Silva Loureiro • (CDS/PP)
João Miçiuel Alves de Almeida • (CDS/PP)
Sofia do Vale Oliveira • (CDS/PP)
João Filipe Magalhães Moreira • (CDU)
Maria Helena Adrião de Castro Brito - (CDU)
~
Sebastião João Neiva Rego Lopes - (CDU)
•'- ~I~'\ ~ ,\../l<
. .....,\,._ - "'4~ ·~ 1321~/2.39
Auqusto Cândido Vaz da Costa Ranha - (CDU)
/
Carla Maria dos Santos Lemos - (CDU)
João António de Sousa Correia - (CDU)
Maria Gracinda de Brito Gonçalves - (CDU)
Augusto Manuel Alves Silva - (CDU)
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Uma saudação amiga para todos, cumprimento-vos na pessoa da Sr.ª presidente
da assembleia desejando naturalmente uma boa noite.

A minha intervenção tem como propósito falar, de um facto e de justiça,
Justiça no sentido de ser justo.
O facto é evidente " a polis litoral"
A polis litoral resume-se a um conjunto de obras que tem como propósito a
requalificação de um espaço da orla marítima.
Está em fase de conclusão a primeira fase das obras que,
A Polis Litoral Norte projectou para o núcleo do Cabedelo, lugar da freguesia de
Darque.
Esta obra - que está a ser executada em duas fases e terá conclusão prevista até
ao final do próximo ano
- tem como objectivo geral intervir, de forma integrada e coordenada , de maneira a
promover a proteção ambiental e a valorização paisagística, enquadrando, também ,
a sustentabilidade e a qualificação das atividades económicas que se desenvolvem
no Cabedelo, associando-as à preservação dos recursos naturais.
A proximidade à Cidade e a sua relação directa com o Mar e o Rio conferem , como
todos sabemos, ao Cabedelo uma ambiência extraordinária na costa litoral.
É claramente um espaço complementar da nossa Cidade e, como tal, desempenha
um papel estruturante no sistema urbano e ambiental da nossa região.

Assim , é neste sentido que o projecto de requalificação do Cabedelo visa,
particularmente,
Potenciar as suas características naturais ao nível da rentabilização económica
sustentável e do usufruto público concretamente da praia, do estuário, do pinhal,
dando expressão, também, ao que vai ser a Ecovia do Rio Lima e a Ecovia do
Litoral.
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Pelo que com a implementação integral desta obra estarão criadas condições de
promoção da diversificação da oferta turística, como actividade económica
sustentável complementar às actividades náuticas e balneares que já constituem
uma especial riqueza do Cabedelo kitesurf),

desportos

turismo balnear, campismo,

náuticos

(surf,

windsurf

e

bem como de novas tipologias de

empreendimentos hoteleiros.
E aqui sim, entra o justo.
Como todos sabemos
Ao longo dos tempos muito se reclamou, sobre a modernização da área costeira
que delimita o nosso conselho. E outros vizinhos

Dessa forma Sr. presidente da câmara, a si e a todo o seu staff é justo dizer que,
Contra ventos, nortadas, muralhas, buracos e desníveis que tapam aquilo que
nunca viram,
Surge de todo este pressuposto, uma obra de grande impacto que desmistifica o
monstro
E aparece um dos mais lindos espaços em que se tornou a praia do cabedelo,
como já fui dito atrás

Foi reclamada por muitos e criticada por outros tantos,
Mas, aos insatisfeitos e sem conhecimento de causa, e na maior parte das vezes
sem conhecimento técnico
Tudo lhes serve para uma critica demolidora, acusando a incapacidade daqueles
que, com legitimidade tem em suas mãos o direito de construir, definir e de
projectar
E acima de tudo ajustar aquilo que visa o melhor plano, que, serve com qualidade
a comunidade.
Assim foi e com toda a certeza que assim será,
Contrariando a maledicência daqueles e daquelas que através de conversas
constantes não fundamentadas nos espaços da urbe, nas redes sociais e
comunicacionais.

Analisando a obra em questão fica o motivo, para nos podermos sentir orgulhosos
por tudo quanto foi feito.
Pois as armas e vozes que serviram para denegrir,
Servirão agora, com toda a certeza, para demonstrar o quanto o realizado e ainda
minimizar a saudade e o gosto que muitos dos ausentes emigrantes e os migrantes
sentem a ver o seu pedaço de terra, tão belo e tão capaz. e ainda todos aqueles
que escolhem este espaço, para desfrutar a oferta que lhes é concebida
São muitos que para além fronteiras enaltecem Viana do Castelo
Pois quem está fora vê aquilo que muitos por cá, e, por manifesta má fé, não
querem ver, direi ainda não têm conveniência em ver,
É uma realidade que não convém! Para alguns.

Dessa forma é caso para felicitar todos os profissionais envolvidos, empreiteiro,
técnicos municipais, arquitectos e paisagistas.

Por último cabe dizer que esta obra vai de encontro aos objectivos estratégicos
definidos no Plano Estratégico de Viana do Castelo 2010-2020, quer na dimensão
territorial e ambiental, quer na dimensão económica. Bem como enquadra-se nas
principais medidas previstas no seu Plano de Acção e que referem "Afirmar o
concelho de Viana do Castelo como destino turístico, sustentável e diferenciador,
através do reforço da posição de Viana do Castelo como cidade da náutica de
recreio no Espaço Atlântico" ou "Reforçar o concelho de Viana do Castelo como
destino turístico, sustentável e diferenciador, baseado na diversidade de recursos e
activos locais e regionais".
Concluo afirmando que nesta data já há espaços construídos que podem ser
usados, pelo que convido todos a que os usem e possam disfrutar do Cabedelo
como um local que dispõe de infraestruturas de qualidade e como um local lindo e
acolhedor.

Obrigado
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Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Exmos. Sr. Vereadores,
Exmos. Srs. Deputados Municipais,
Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
Caros Vianenses,
Demais presentes,

Há 2 anos e 38 dias que este executivo socialista ganhou as eleições
autárquicas;
Como há seis anos e 38 dias que este executivo presidido pelo Eng.José
Maria Costa está no poder,
Como há 22 anos

e

38 dias que o partido socialista está no poder

autárquico em Viana do Castelo

22 anos é a idade de muitos

dos jovens Vianenses que, por

absoluta

ausência de oportunidades na terra onde nasceram, são obrigados a
demandar outras que lhes oferecem condições para estudar, trabalhar,
constituírem família

e

e onde se radicam.

Viana não constitui para a grande maioria destes jovens qualquer apelo e
incentivo. E vão.
E não regressam.
E sem jovens não temos futuro.

Mas temos um presente, herança e continuidade de um passado sem rasgo
nem ambição, que apresenta um poder autárquico sem causas

e sem

estratégia estruturante e curto, médio e longo prazo.
Não há uma ideia de cidade;
Não há uma ideia de concelho.
Há políticas ziguezagueantes;
Há decisões avulsas;
Há navegação sem rumo, sendo certo que até para se navegar á bolina é
preciso engenho e arte.
Mas isso é a mais falta aos nossos actuais navegantes.
Se vão, vejamos:

É manifesta a falta de ambição do orçamento que vamos hoje votar.
Repete o anterior que já repetiu o penúltimo, denotando, outrossim, a
perda

de

competitividade,

a

falta

de

ideias

para

potenciar

desenvolvimento económico com o correlativo retorno financeiro

o

e a maior

autonomia das receitas.
O nosso comércio que atrofia, falecendo todos os dias mais um
estabelecimento, sem contar com os que estão em agonia, sem que as
politicas, repetidas ' a exaustão ao longo destes
conseguido

criar

condições

que

últimos 22 anos, tenham

potenciem

a

e

atractividade

consequentemente levem a revitalização da economia local.
Se assumimos ser Viana um destino turístico;

se é essa a sua matriz, o que
\

tem acontecido nos últimos anos para que já não só não agrademos as

N
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gentes da nossa terras mas também não consigamos potenciar, lá fora, o
que de bom temos cá dentro?!
Exemplos?
Breves pinceladas:
A montanha: Santa Luzia. Das mais belas paisagens do mundo.
Porque não assumi-lo?
Há

muito

notificada

como

atractividade de Viana, tudo

elemento

estruturante

do

turismo

e

se passa como se assim não fosse .

O que se vê?
Que não serve nem uma coisa nem outra. Fica a imagem degradante de
um amontoado de autocarros junto ao templo, entrincheirados, sem, por
outro lado,

que as pessoas desfrutem efectivamente do que Viana lhes

oferece.
Urge criar condições para que quem passa, quem demanda Viana, a
conheça efectivamente e ao seu casco histórico, e o tanto que temos para
lhes oferecer,

seja nos serviços, na gastronomia, no comércio, ou

na

cultura.
E não era difícil.
Mas está por fazer.
E, assim, o tão repetido slogan "quem gosta vem quem ama fica" não passa
de um flop.
Há mais. Muito mais:

e cidade, com as naturais consequências ao
nível da frequência dos Vianenses e dos que nos poderiam demandar por
Desde o divórcio entre o rio

esse motivo (quer dar um saltinho a Esposende? A receita é relativamente
fácil ••• ), até h " trapalhada" que tem sido e pelos vistos vai continuar a ser a
dita '' requalificação da praia Norte",
estratégia

integrada

de

passando pela

rentabilização

das

falta de uma

estruturas

culturais,

nomeadamente o Centro Cultural, sector que deveria ser motor de atracção
de pessoas e fazer a diferença •••
E o parque da cidade?
E parque ecológico?
E a requalificação da zona ribeirinha a montante da ponte Eiffel?
E a margem esquerda,

e tanto maisI meu Deus! ...

Enfim, continuamos a fazer mais do mesmo, a repetir fórmulas que todos

e uma vez mais sem ambição, não conseguimos
catapultar Viana como uma cidade incontornável no Norte, no Pais e para
os nossos vizinhos oferecem

todos os que queremos nos visitem de toda a Europa.
Um exemplo?
Qual foi, qual é, o efectivo comprometimento deste executivo no sentido
de salvar

e utilizar como alavanca do nosso património identitário, a Louça

de Viana, uma das nossas jóias da coroa, ex libris indelével da cidade?
Aquela fábrica, A DA LOUÇA DE VIANA, muito bem poderia ser potenciada
como projecto de interesse turístico e servir de motor de desenvolvimento
económico, factor de empregabilidade com forte retorno financeiro,
poderoso veiculo cultural.

e um

Não,

e não me venham dizer que não podem intervir porque é privado.

bla, bla, bla._.
Sobram os exemplos em que parcerias sustentadas

e sustentáveis, da

mesma natureza, deram grandes resultados, por esse pais fora.
Impõe-se-nos a obrigação de ser parte de uma solução que potencie a
imagem de uma marca identitária para a cidade e não estamos a fazê-lo.
Sobre a nossa indústria

e sobre acolhimento empresarial, registo com

desagrado a falta de uma única palavra sobre a recuperação dos Estaleiros
Navais, quase dando a entender que se prefere que essa recuperação não se
consolide para fazer esquecer que não se esteve do lado da solução.••
E neste sector industrial
projectos Microcrédito

e empresarial o que temos:

e Finicia,

sem desprimor para os

que tem seu lugar, mas não estruturantes,

antes complementares, dá-se a ideia de que a salvação virá tão só e apenas
do lado da construção do acesso ao porto de mar.
Mas há mais, muito mais para repensar.
Muito mais para agir e que não cabe neste meu telegráfico apontamento.

e nosso
concelho envelhece, que as soluções inovatórias se não alcançam e que o
mal-estar é generalizado na população: que num inverno de oito meses lhes
Não deixo todavia de anotar tristemente, que a nossa cidade

sobra apenas uma expectativa que pelo lado da tradição, em dois meses de
verão se salve" a honra do convento".
Mas não salva, e em Setembro regressa o desalento de quem não espera
que a travessia da "época das chuvas" traga a novidade e a dinâmica que se
sente nas cidades que pulsam vida.

Viana tem futuro. Viana quer ser.
Mas, "Ser Viana" é uma exigência

e

um desafio que os agentes deste

status quo local já demonstraram não serem capazes de agarrar.
Sobre estes tantos anos de governo socialista vem-me á lembrança uma
frase do manifesto Anti-Dantas de Almada Negreiros que parafraseio:
"O Dantas saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá fazer
coisas pra cardeais, saberá tudo menos escrever que é a única coisa que
faz."
Tenho dito.
Viana do Castelo, 6 de Novembro de 2013.
Ana Palhares
Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.
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CDU
Viana do Castelo

Rua Manuel Espregueira, n° 215, 4900-318 Viana do Castelo
Tel : 258829861 Fax: 258823552 e-mail: vianadocastelo@pcp.pt

Período antes da ordem do dia
SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E RESTANTE MESA
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREAÇÃO
SENHORES DEPUTADOS MUNICIPAIS

A CDU acompanha e regista com agrado as melhorias que em algumas artérias da
cidade se vêm fazendo, nomeadamente na zona ribeirinha, mas ... Apesar do conhecimento
da Câmara, ainda não foi resolvido o problema do estacionamento na rua Frei Bartolomeu
dos Mártires -lado sul - que se vem permitindo fazer, estando a causar graves incómodos
aos moradores com situações extremas das pessoas não poderem entrar ou sair das suas
casas;
Sinais de proibição de estacionamento ou uma linha contínua amarela, são as soluções
imediatas que se pede, sem prejuízo do estudo que dizem-nos estar a ser feito pelos
responsáveis da Câmara.
Também com agrado a CDU regista as dragagens que se estão a fazer no canal do Rio
Lima da responsabilidade da Administração dos Portos de Leixões e Viana do Castelo.
Fazemos votos para que desta vez não seja esquecida a zona envolvente ao Cais dos
Pilotos e duma vez por todas se limpe e beneficie aquele espaço da cidade que é motivo de
permanentes reclamações e reparos dos Vianenses.
Por último, gostaríamos de saber, qual é a presente situação da Requalificação da Linha do
Minho, já que foi-nos anunciado que as obras se iniciariam em 2015 e estamos quase no
fim do ano e até agora nada sabemos. Como já temos afirmado, a CDU considera que esta
é uma obra estrutural para o desenvolvimento do nosso Concelho

O eleito da CDU
Martinho Cerqueira
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Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Exmos. Sr. Vereadores,
Exmos. Srs. Deputados Municipais,
Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
Caros Vianenses,
Demais presentes,

Já todos ouvimos falar das obras nas praias durante o verão. Fomos noticia nos mais
diversos órgãos de comunicação. E depois de justificado pelo Sr. Presidente a
execução imperiosa nos timings definidos uma vez que estes não eram da sua
responsabilidade, continuamos sem entender porque é que mesmo assim, sendo
imperioso executar as obras com um calendário imposto as mesmas não foram
devidamente planeadas, e olhe que não é difícil pegar no project e fazer uma
calendarização sem constrangimento e com o rigor necessário para este tipo de
intervenções.
Mas enfim. O nosso executivo não foi talhado para pensar " as coisas" e então
entregamos a nossa linha de praias aos concursos de ideias, ao alheio e depois o
produto final é o que se vê: não há interligação entre os espaços, não há
beneficiação dos acessos em proporcionalidade, não há uma personalização
característica do nosso território. Não há porque o nosso executivo não tem um
projecto de continuidade, e quando assim é o proveito disso é fazer os projectos
pensados pelos outros que desconhecem na totalidade a natureza dos locais, a
forma como servem a população e a serventia melhorada que podem ter sendo
valorizados. E então vemos nascer paus em parques de estacionamento, escadas no
fim de rampas de acesso para deficientes, redução de vias de acesso, anulação de
passeios, espaços preteridos em função de outros, etc, etc, etc, ...

E no meio disto tudo a ilusão! A ilusão que o Sr. Presidente "vende" a todos os
munícipes desde o inicio do ano. As obras na Praia Norte. Discutíveis como é obvio.
Como qualquer projecto que seja para utilidade pública. Mas prometidas,
vangloriadas em bandeira hasteada
Só para lembrar as palavras do Sr. Presidente:

17.02.2015 "O projecto que ganhou o concurso de ideias que lançamos foi este, e

é com este que nós vamos executar a obra" in Rádio Geice que registava que o
Presidente da Câmara havia garantido que o projecto ia avançar já no mês de
março.

03.03.2015 "O importante é não perder financiamento

comunitário~...

Não nos

podemos dar ao luxo de perder estes fundos" in Correio do Minho.

04.05.2015 "esta semana deverá ser ajudicada a intervenção na Praia Norte, num
investimento de 2,6 milhões de euros" in lusa

24.07.2015 "vamos procurar fazer a intervenção depois das festas da Nossa
Senhora da Agonia, no final de Agosto, já com menos pressão, e menos gente na
cidade...o objectivo é concentrar o trabalho mais duro da obra num curto espaço
de tempo" in Porto Canal. E em atalho de foice deixe-me que lhe diga Sr.

Presidente que isto de concentrar o trabalho duro num espaço de tempo reduzido
é um mau principio e denota total desconhecimento dos processos construtivos.

27.07.2015 "estamos a ultimar todos os procedimentos para iniciar as
.

.

obras ...vamos procurar fazer as intervenções a seguir às festas da Nossa Senhora
da Agonia, no final do mês de Agosto, já com as pessoas a entrarem para as escolas
ou para os seus trabalhos" in Rádio Geice

E passou março, e abril e veio o maio e a promessa novamente. E depois o Verão
em cheio e a agonia de não dar inicio à obra e lá se empurra pra setembro...e depois

N
Ci!

chega o setembro e o outubro e eis que em véspera de todos os santos

-So
'<il
o...

29.10.2015 "estamos numa fase em que há muitas empresas a concorrer n obras
publicas...foi um processo que teve muitas reclamações e que obrigou a muita
análise jurídica, e isso levou a que se atrasasse o processo de deci~ão, porque
temos de cumprir a lei, e os procedimentos administranvos" in AltoMinho
A sério Sr. Presidente? Mas porquê? Estas burocracias não são prática corrente? Não
confere legalidade aos outros processos sujeitos a concurso público, e este foi
primeiro nas necessidade de cumprir a lei e os procedimentos administrativos?
Sr. Presidente o timing com que justificou a necessidade de execução de outras
obras em período balnear não pode agora ser desculpa para a não execução. Não
podemos servir-nos da mesma coisa para justificar coisas distintas. A democracia
por estes dias vale o que vale. Mas não vale tudo para justiflcar apenas aquilo que
é da responsabilidade do município. Os concursos públicos tem prazos. Bem
definidos. Decretados. Legais. E já eram conhecidos muito antes de lançar a obra
a concurso público.
E antes que nos diga que o executivo descarta qualquer responsabilidade na não
execução, que a culpa é do alheio, e porque nos servimos da mesma prorrogativa
que tivemos antes... Entendemos que Viana do Castelo tem todas as condições,
assim este executivo o queira, de concretizar uma intervenção integrada,
verdadeiramente requalificadora do local e uma mais-valia para a cidade. Será que
não é possível, já que o tempo nos está a dar esse tempo, rever o projecto? Ouvir
os utilizadores do espaço? Perceber as reais necessidades? Coordenar a implantação
de espaços? E será que n~o é possível fazer uma obra mais barata? Com menos
milhões?

E por falar em

milhões... Foi aprovado aqui nesta Assembleia Municipal um pedido

de empréstimo que tinha descriminados cerca de um milhão de euros para esta
obra segundo as condicionantes anteriores. Mudaram as condicionantes...onde para
o valor do empréstimo?

Já para nem falar do valor comparticipado do POVT que nos demos ao luxo de
desperdiçar, que poderia ter sido canalizado para outra obra ao invés de se ter
perdido por "questões burocráticas" .
Questões burocráticas Sr. Presidente!
Questões burocráticas resolvem-se, dissolvem-se, anulam-se! E sabe com o quê,
com a legalidade, com o planeamento, com o rigor.
Questões burocráticas Sr. Presidente não servem para justificar empreitadas do
regime, irresponsabilidades dos intervenientes, e muito menos para justificar o
simples facto de não sermos capazes de cumprir com as nossas obrigações.
E já agora também foi por questões burocráticas que a ciclopista da Praia do
Cabedelo em maré cheia fica submersa em mais de 1OOm?
Se calhar foram essas tais questões burocráticas. Ou então foi o "nosso" governo
que veio ali e afundou a ciclopista para ganhar balanço na subida .
Sr. Presidente, na politica não vale tudo, apesar de no seu partido isso ser uma
máxima por estes dias, na politica não vale tudo. Não pode valer tudo.

Viana do Castelo, 06 de Novembro de 2015.

Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.

(DOCUMENTO Nº 6)
SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNIQPAL DE VIANA DO CAS1nO, DE 06.U .2015

PARTIDO SOCIAL D E MOCRATA

VIANA DO CASTELO

Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo
Senhoras e senhores Deputados........

Na pessoa de V. Exª, senhora presidente, cumprimento todos os presentes nesta sessão
da Assembleia Municipal.

E iniciaria esta minha intervenção trazendo ao debate uma situação que poderá
configurar um perigo para a saúde pública e com a qual está a defrontar-se uma parte
da população da Freguesia de Nogueira deste nosso município.
Na verdade, vivendo nós em pleno século XXI, e com quarenta anos de poder local, é
inconcebível que não haja, na cota mais alta daquela freguesia, abastecimento
domiciliário de água, o que obriga os residentes a continuarem a recorrer a minas e
poços, com todos os riscos que daí podem advir. Neste momento, existe pelo menos um
caso confirmado de água contaminada que não pode ser utilizada para o consumo
humano. E está inquinada porque, não have.n do também sistema de saneamento
público, as infiltrações acabam por acontecer e atingir outros pontos de captação, ou
seja, os poços e as mina~.
No final do passado mês de Setembro um residente de Nogueira, que, por segurança,
mandou fazer análises à água do seu poço de abastecimento, deparou-se com um
resultado positivo, vivendo momentos de profunda ansiedade e angústia pelo que possa
vir a acontecer, preocupação que se alastrou a outros vizinhos. Na posse do resultado,
solicitou um atestado à União de Freguesias (UF), que apenas se limitou a atestar que
"a residência do requerente não tem ligação à rede pública". Ora, diremos nós - e
porque a UF o omitiu - se não tem ligação à rede pública é porque a rede pública não
existe em cerca de metade da freguesia.

Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da Câmara, JF
A evolução da sociedade e o constante aperfeiçoamento da técnica permitem, hoje em
dia, resolver praticamente todos os problemas, por mais difíceis que se apresentem. E
quando verificamos que a técnica atingiu um patamar em que dessaliniza água do mar
para consumo humano nas grandes metrópoles, com prédios de centenas de metros de
altura, pergunto se será tão difícil proceder ao abastecimento de água em áreas sem
comparação em termos de complexidade, onde tal serviço público ainda não existe,
como é o caso de mais de metade da área da Freguesia de Nogueira e, possivelmente,
outras áreas municipais.

1Rua Grande, 30-1

° Dto. -

4900 - 542 - Viana do Castelo - Telefone: 258 825297 Fax: 258 824298
E-mail: psdviana@portugalmail.com 1

SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO, DE 06.1.1..201.S

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

VIANA DO CASTELO

Deveremos admitir a existência de um desinteresse da autarquia pelos cidadãos ali
residentes? O PSD não desejaria que tal fosse verdade, já que todos temos os mesmos
direitos perante a lei e pagamos os impostos, mas deverão concordar que é lógico intuir
que existirá, pelo menos, alguma passividade sem razões plausíveis evidentes.
Face a esta situação, os Serviços Municipalizados - pelos quais, aliás, manifestamos a
nossa simpatia - deveriam accionar aquilo que são as maiores prioridades para a
satisfação das necessidades básicas das populações e nas quais, naturalmente, se
enquadra o abastecimento de água às áreas onde ainda não existe. Tenhamos
presente que está em risco a saúde pública e que esta situação merece um tratamento
prioritário em relação a outras que podem esperar por melhor ocasião e eventual
disponibilidade orçamental. Aliás, a gestão dos Serviços Municipalizados tem
apresentado um superavit nas suas contas anuais, pelo que julgamos não haver falta de
verbas mas apenas, porventura, falta de vontade política por parte da autarquia. Devo
recordar, a propósito, que, aquando da presidência da Câmara Municipal pelo Dr.
Branco Morais - já lá vai cerca de um quarto de século - foi realizado um concurso
público que resolveria a situação de toda a freguesia. Porém, com a conquista da
autarquia pelo Dr. Defensor de Moura, o referido projecto passou ao esquecimento.
Seria, pois, altura de o senhor President.e ~a Câmara e os Serviços respectivos o
retomarem antes que aconteçam casos com desfechos que podem ser fatais e que
ninguém deseja. O bem-comum das populações, pelo qual nos batemos enquanto seus
representantes nos órgãos de poder local, é um trabalho diário, e este é um caso
paradigmático que não pode continuar adormecido.

Um segundo ponto que desejaria abordar tem a ver com a oferta turística. Todos
sabemos que o sector do turismo, se bem aproveitado, é um importante motor da
actividade económica do concelho. Ora este território foi abençoado com imensas
potencialidades que cativam a curiosidade dos turistas, sendo necessário que para
desbravar este caminho haja empreendedores com iniciativas e com engenho, e que as
autoridades locais façam o seu trabalho, isto é, modernizem estruturas existentes e
criem outras essenciais para o apoio e fruição dos espaços.
Se pensarmos na forma como os aveirenses se lançaram, com sucesso, na exploração
dos pequenos canais da sua ria pelo meio da cidade, eu pergunto se Viana do Castelo,
com o magnífico estuário do Rio Lima, não pode também potenciar esta dádiva da
natureza, proporcionando um turismo de qualidade com passeios no rio em
embarcações atractivas, modernas ou típicas(com inclusão de refeições ligeiras a bordo
e até um ou outro espectáculo)
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Porque não incent ivar a criação desta oferta turística, começando pela facilitação de
desgastantes burocracias aos investidores? Porque não requalificar a antiga doca
comercial desta cidade, tornando-a num porto de abrigo que atraia embarcações de
recreio de maior porte, criando em seu redor uma zona de apoio de serviços aos utentes
e requalificando, até, para o efeito, o espaço daquele edifício da Quimigal, em ruínas,
qu e aliás já aqui referi noutra sessão? Todas as cidades com foz de rios - veja-se
também a Cidade do Porto e outras - se esforçam por fazer um aproveitamento pleno
desse potencial. E se os desportos náuticos em Viana vão percorrendo o caminho da sua
afirmação, com evidente sucesso, há certamente no rio lima muito mais espaço no
âmbito lúdico, apenas devendo ser feito o marketing adequado.

E que dizer das ricas paisagens do território municipal interior? Tanto que se pode fazer
na sua exploração através de passeios com itinerários devidamente programados e com
veículos adequados às condições do terreno, articulando até esses passeios com outros
municípios do Distrito. O mesmo se poderia dizer organizando viagens de comboio com
locomotiva a vapor, recriando, por exemplo, épocas ou factos da nossa História. É um
potencial imenso desaproveitado a precisar urgentemente de quem a ele se dedique. E
como não podem ser as autoridades locais a fazer tudo, estas assumem importante
papel na criação das estruturas básicas e lançamento de novas ofertas turísticas, sendo
que o investimento te~ de vir das entidades p~ivadas que é conveniente cativar.
Poderia abordar, também, os problemas que afastam as pessoas da cidade, mas julgo
que estão devidamente identif icados. Diria, no entanto, que o funcionamento do
comércio tradicional aos fins-de-semana, em paridade com o shopping da estação,
poderia beneficiar a actividade económica com a atracção de mais turistas e outros
visitantes à zona histórica. O comércio chinês ou afim não oferece valor acrescentado.
Finalizo esta intervenção com as palavras de um poeta, quando refere que o sonho
comanda a vida. E eu acrescentaria que, na vida, os sonhos surgem como a única coisa
em que não podemos hesitar, porque só poderemos falhar se os abandonarmos.
Muito obrigado pela vossa atenção.

Sessão da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, 06.11.2015

']\/

O GRUPO PARLAMENTAR DO PSD,
A. lobo de carvalho
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Boa noite
Exma Sra Presidente
Exmos Srs Secretários
Exmo Sr. Presidente e restante Executivo Camarário
Exmos Srs Deputados da Assembleia Municipal/JF
Exmos Senhores

Todos sabemos da importância dos eventos culturais e desportivos para o desenvolvimento da
economia e, essencialmente, das pessoas.
Como tal, não poderia deixar de vir aqui referir que em menos de dois meses aconteceram no
concelho diversos eventos de carater nacional e internacional, que trouxeram até nós inúmeros
visitantes e proj etaram Viana do Castelo além fronteiras.
Não posso deixar de enaltecer o esforço da Câmara Municipal, pelo apoio que tem dado a estes
eventos, permitindo que os vianenses acedam a um número variado de acontecimentos quer
de cariz desportivo quer de cariz cultural.

{2- .SJ-

Aproveitando as potencialidades do concelho: o mar, a serra! bem como as infraestruturas
existentes, Viana sabe proporcionar momentos de desenvolvimento pessoal, de lazer e de
convívio.
Não podemos de maneira nenhuma negar a projeção que estas iniciativas trazem para o nosso
concelho.
Falo-vos da Taça Davis, Semana Atlântica em Vela (entre Viana e Vigo), Rali de Viana do Castelo,
Rampa de Santa Luzia, Grande Trail da Serra d' Arga, Taça de Portugal Downhill da Padela, Trail
de Afife, Congresso Nacional de Jovens Folcloristas, Viana Noivos, e os concertos dos DAMA e
Resistência.
Mas para muitos, que não querem ver, é lame ntável que ainda há quem diga que Viana está
adormecida e .. .não se passa nada.

(DOCUMENTO Nº 8)

Exma. Sra. Presidente Assembleia Municipal
Exmo. Sr. Presidente da Camara e Vereadores
Ex mos Srs. Deputados Municipais
Caros colegas Presidentes de Junta
Minhas senhoras e meus senhores
Gostaria de manifestar, nesta sessão, o nosso contentamento pelas obras que têm sido
desenvolvidas na Praia da Amorosa, na sequência do Programa Polis Litoral Norte.
Apesar de alguns çonstrangimentos assinalados pelos moradores e comerciantes locais, nos
primeiros tempos das intervenções, estamos certos que a evolução é muito positiva e as
trdnsformações levadas a cabo são, de facto, benéficas para toda a população da zona e
visitante.
As zonas pe:-donaís criadas permitirão a todos passeios agradáveis e em completa segurança.
Parece-nos que o caminho está traçado para que, na próxima época balnear, a praia e toda a
Freguesia de Chafé possa receber turistas e veraneantes em pleno, garantindo-lhes toda a
(Omodidade e segurança.
Aguardamos pela rápida conclusão desta fase das obras, desejando que estas não se fiquem
por aqui, e que num futuro próximo seja possível a realização dos projetos previstos para a
complernentarização do programa, tornando aquele lugar da freguesia mais aprazível para se
viver e disfrutar.
Outro r"..;lhor<:m1ent0 que gostaríamos de assindlar e sobre o quai congratular a Lamdra
Municipal de Viana do Castelo é a repavimentação da estrada municipal 13-3 que liga Castelo
do Neiva, Chafé, Vila Nova de Anha a Darque, e que é bastante utilizada pelos nossos
habitantes, principalmente a quem se dirige e vive no Lugar da Praia da Amorosa.
O pav·mento em boas condições vai permitir que se circule com mais segurança e evitar que,
com a chegada das condições mais rigorosas do inverno, a estrada se degrade.
Desejamos ainda que logo que possível, e ser for possível, que seja dotada de iluminação
pública em toda a sua extensão para maior segurança a quem nela circula.
Chafé, 06 de Novembro de 2015

(DOCUMENTO Nº 9)

EDITAL
MARIA FLORA MOREIRA SILVA PASSOS SILVA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO:
Faz público que no dia 6 de Novembro corrente (Sexta-Feira), com inicio pelas 21
horas, realizar-se-á no Teatro Municipal Sá de Miranda, desta cidade de Viana do Castelo,
uma sessão ordinária desta Assembleia Municipal com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1.
2.

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA;
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO
BÁSICO;

3. 2• REVISÃO ORÇAMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO;

4. 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO;
5. REFORMULAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO - PAF;
6. ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PECA· RECTIFICAÇÃO;
7. ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - REGULAMENTO DE INCENTIVOS 2015;
8. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DA AUTARQUIA DE VIANA DO CASTELO;
9. PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO Dos MIGRANTES VIANA Do CASTELO· 2015/2017;
10. RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES PARA OCUPAÇÃO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO- RENOVAÇÃO
DA DELIBERAÇÃO DE 28/1112014;

11.

PROCEDIMENTO (ONCURSAL DOS SMSBVC - CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO (CANALIZADORES E
CANTONEIROS DE LIMPEZA) - RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE

12.
13.
14.
15.

9/ 02 / 2015;

ESQUADRIMÓVEL, LDA - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL;
CARLOS MANUEL OLIVEIRA

Novo - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL;

IRMÃOS FERREIRA, LDA· RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL;
"LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO NO ESPAÇO RURAL - CASA DE CAMPO" - PO N. º 335/14 - PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados
nos lugares púb»'=~s do es ilo. ·
~

~

ç-\j'~ ~

E eu,
' '
Ã
, Director de Departamento
de Administração Geral da âmara Municipal de Viana do Castelo, o subscrevi.
Paços do Concelho de Viana do Castelo, 28 de Outubro de 2015

IDENTE DA ASSEMWUNICI
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Informação
CÂMARA MUNICIPAL
VIANA DO CASTELO

Assembleia Municipal 6 de Novembro de 2015

Gabinete do Presidente

Durante o período que mediou desde a última Assembleia Municipal, em 4 de
Setembro, realizaram-se um conjunto de ações no Município que gostaria de destacar:
A Câmara Municipal apresentou a 7 de setembro, em sessão pública, as três novas Área s
de Rea bilitação Urbana: Frente Ribeirinha de Viana do Castelo, Darque e Cidade Poente. Esta
delim itação das novas ARU's irá permit ir consolidar a estra tégia municipal de reabilitação
urbana, simplificar e agilizar procedimentos de licenciamento, usufruir de benefícios fiscai s
diversos e permitir o acesso a financiamentos de proprietários e empreendedores.
Nos dias 10 e 11 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal esteve em Dublin para
participar na Assem bleia Geral da Associação das Cidades do Arco Atlântico.
De 14 a 16 de Setembro decorreram no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a 9ª
edição das Jornadas Técnicas Internacio nais de Resíduos, que está associada à 3ª edição da
W astes Solut ions Conference: Treatm ents and Opportunities, numa organização conjunta da
Associação Port uguesa de Enge nharia Sanit ária e Ambiental (APESB), do Centro de valorizaçã o
de Resíduos (CVR), IPVC e Autarquia.
No dia 16 de Setembro, o Presidente da Câmara participou no Seminário "Náutica de
Recreio: Oportunidades para o Turismo" , em Oeiras, onde apresentou uma comunicação com
o tema -A Náutica de recreio na promoção do turismo local e regional, em que divulgou o projeto
do Ce ntro de Mar.
De 18 a 20 de Setembro, o Clube de Ténis de Viana recebeu, a elim inatória da Taça Davis
entre Portugal e a Bielorússia, que visou a participação de Portugal no Grupo 1 da Taça Davis
2016, o que foi con seguido com a vitória da seleção nacional.
No dia 18 de Setembro, em cerimónia realizada em Sesimbra, o Município recebeu a
bandeira verde do "Município ECOXXI", galardão que reconhece o bom desempenho ambiental do
município em prol do desenvolvimento sustentáve l. O M useu de Artes Decorativas de Viana do
Castelo inaugurou a 18 de Setembro a Exposição de Fotografia "8 Espaços para 7 Olhares",
inserida na "Rota das Catedrais" .
No dia 19 de Setembro, decorreu a 2ª edição da Rampa de Santa Luzia, organizada pelo
Viana Motor Clube com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
No dia 21 d e Setembro decorreu a apresentação do Plano de Dinamização Turística de Viana
do Castelo, aos agentes e operadores turíst icos da região Norte

e da Galiza, na Sala Couto Viana da

Biblioteca Mun icipal
No dia 22 de Setembro, o Executivo Municipal visitou o Centro de Atividades Ocupacionais
(CAO) da APPACD M no Ca bedelo, onde assinou a petição pública e mobilizou as juntas de freguesia
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para a recolha de assinaturas para que a questão seja levantada e discutida em Assembleia da
República.
A Câmara Municipal e a empresa TransCunha assinaram a 22 de setembro a nova concessão
dos transportes públicos urbanos da cidade para os próximos dez anos. A nova concessão apresenta
novas centralidades e novos circuitos adaptados às realidades, com mais 16 quilómetros em relação
à rede de transportes anterior.
No dia 23 de Setembro realizou-se a cerimónia de abertura do ano escolar, tendo o Executivo
Municipal visitado as Escolas Ensino Básico reabilitadas de Carreço e Monserrate. Na Escola da
Avenida decorreu a cerimónia de boas-vindas com uma palestra do investigador e professor da
Universidade do Minho, Licínio Lima, sobre a relação do poder local e da escola.
No dia 25 de Setembro realizou-se em Viana do Castelo o Congresso da União de Médicos
Escritores e Artistas Lusófonos, no Hotel Axis e celebrou-se também neste dia o 25º Aniversário da
Escola Carteado Mena, em Darque.
No dia 26 de Setembro, o Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Fundação Gil
Eannes recebeu, no navio hospital Gil Eannes, um grupo da Ordem dos Engenheiros, que efetuou
uma visita técnica ao navio - museu, iniciativa organizada pelo Conselho Regional Norte do Colégio
de Engenharia Eletrotécnica juntamente com o Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia
Eletrotécnica. Também neste dia a Câmara Municipal, a Paróquia de Santa Maria Maior e a Direção
Regional de Cultura do Norte promoveram, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, uma
visita às obras de consolidação e reforço estrutural da Igreja de Santo António, intervenção rea lizada
pela Autarquia com apoio dos fundos comunitários.
O Centro Cultural de Viana do Castelo recebeu a 26 Setembro o concerto dos D.A.M.A e no
Teatro Sá de Mirando realizou-se a apresentação do "cd" dos Contraponto
Nos dias 26 e 27 decorrem em Barroselas as provas do Downhill do Monte da Padela e na
Serra d' Arga o Grande Trail da Montaria com a organização do ultra trailer Carlos Sá.
No dia 1 de outubro, realizou-se mais um Encontro Alto Minho lnvest com a presença
do Conselheiro Comercial da Embaixada da Federação da Rússia, no qual foi apresentado o
mercado russo, as suas potencialidades e as oportunidades de negócio e exportações para
aquela região.
No dia 2 de Outubro Viana do Castelo recebeu uma delegação municipal de Hendaye,
cidade francesa com quem Viana do Castelo está geminada desde Setembro de 1998, que esteve
em Viana do Castelo para um conjunto de iniciativas culturais.
De 30 de Setembro a 2 de Outubro, o Município de Viana do castelo participou na
terceira edição da " Nature & SPORT Euromeet 2015" na Irlanda do Norte, onde o Engº Vitor
Lemos apresentou o projeto camarário "Náutica nas Escolas" o Centro de Mar e a aposta nos
desportos náuticos durante aquela conferência sobre desporto ao ar livre.
No dia 8 de outubro o Presidente da Câmara recebeu na Biblioteca Municipal cerca de
duas centenas de alunos da disciplina de Projeto do quarto ano do Mestrado Integrado em
Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, numa visita a espaços e
projetos da cidade, designadamente o centro cultural, o centro de remo e a Biblioteca Municipal.
Nos dias 10

e 11 de Outubro a Rede Social de Viana do Castelo promoveu uma

Campanha de Recolha de Artigos de Higiene junto de 17 supermercados e hipermercados do
concelho com o objetivo de suprir necessidades diagnosticadas no âmbito das Comissões Sociais
de Freguesia e Comissões Sociais inter- freguesias e destinadas às instituições sociais.

No dia 10 de Outubro realizou-se a inauguração do novo campo de jogos sintético da
Associação Desportiva de Barroselas, com o apoio da Autarquia e de Fundos Comunitários .
Realizou-se a 10ª Edição da Viana Noivos, no Centro Cultural de Viana do Castelo, no dia
10 outubro, e à noite a CIM do Alto Minho promoveu o lançamento dos CD's produzidos no
âmbito da iniciativa "Alto Minho Ensemble" e do projeto de capacitação das Bandas
Filarmónicas do Alto Minho, organizada pela CIM do Alto Minho.
De 12 a 14, o Presidente da Câmara participou na 114ª Sessão Plenária do Comité das
Regiões, em Bruxelas, onde também decorrem os Open Days. No dia 13 de Outubro, Presidente
da Câmara Municipal, na qualidade Presidente da RIET -

Rede Ibérica das Entidades

Transfronteiriças, participou num seminário europeu em que apresentou a experiência em
cooperação transfronteiriça na Península Ibérica.
No dia 16 de Outubro a CIM Alto Minho recebeu o Embaixador da Noruega, no âmbito
dos "Encontros Alto Minho lnvest", onde foi apresentado o mercado norueguês e as
oportunidades de cooperação existentes.
A Câmara Municipal no dia 16 de outubro, no âmbito da comemoração do Dia Mundial
da Alimentação, promoveu uma caminhada denominada "Na Rota do Garfo Verde" com a
realização de um percurso pelos restaurantes Garfo Verde situados no Centro Histórico e com a
apresentação da iniciativa "Padrinhos Garfo Verde", associando personalidades do concelho,
nomeadamente Rui Sousa, Manuela Machado, Dr. Franklin Ramos, Presidente da ULSAM, a esta
ação de promoção de uma alimentação saudável.
Os Serviços Municipalizados receberam a 16 de Outubro a Certificação do Sistema de
Segurança Alimentar para o produto de água de consumo humano, entregue pelo responsável
máximo da APCER durante o seminário "Ferramentas de gestão da segurança alimentar" .
No dia 21 de Outubro, o Eixo Atlânt ico e a Rede Ibérica de Entidades Transfront eiriças RlET, receberam a visita de Veronica Gaffey, diretora dos Assuntos Gerais da DG Regio (Direção
Geral da Política Regional e Urbana) da Comissão Europeia. A visita foi efetuada no âmbito da
preparação dos pressupostos para os fundos comunitários na área da cooperação,

e constou de

uma visita ao CCPA- Centro de Cooperação Policial e Aduaneiro, em Tui, uma vista ao CDOS em
Viana do castelo e uma reunião com jornalistas e com os principais atores da cooperação na
fronteira de Portugal e Espanha.
Nos dias 24 e 25 de Outubro, decorreu a Semana do Atlântico, organizada pelo Clube de
Vela de Viana do Castelo e pelo Real Clube Náutico de Vigo com a participação de cerca de 220
velejadores, na classe Optmist.
No dia 24 de Outubro, o Presidente da Câmara Municipal esteve presente no 19º
Aniversário e na cerimónia de inauguração das novas instalações da Associação de Dadores de
Sangue da Meadela. Também no dia 24 de Outubro, decorreu no Centro Cultural de Viana do
Castelo o Congresso da Federação do Folclore Português para Jovens Folcloristas 2015, cujo
tema principal de debate foi "Jovens e Tradição: perspetivas de renovação".
O Presidente da Câmara participou a 26 de Outubro na sessão de assinatura de 9
contratos de financiamento para o município de Viana do Castelo, em regime de "overbooking",
que apoiarão as intervenções já efetuadas na requalificação de escolas, equipamentos de
coesão local e mobilidade territorial com a CCDR-N.

No dia 30 de Outubro visitou Viana do Castelo o Conselheiro da Cultura da Junta da
Galiza, e teve oportunidade de ver a nova coleção do Museu de Artes Decorativas e de apreciar
a XI Bienal de Pintura do Eixo Atlântico.
No dia 31 de Outubro o executivo municipal efetuou uma visita à freguesia de Vila de
Punhe em que teve oport unidade de apreciar as intervenções de requalificação de caminhos e
espaços públicos realizados por esta freguesia.
No dia 31 o Centro Cultural na sua programação regular recebeu mais um grande
concerto do grupo musical" Os Resistência".
O Dia Nacional do Microcrédito foi celebrado no dia 4 de Novembro num seminário com
a colaboração da Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste, Associação Nacional do Direito ao
Crédito e da Câmara Municipal. Neste dia realizou-se também no Centro Cultural a Sessão de
Abertura do Encontro Nacional da ATAM, que contou com a presença do Secretário de Estado
da Administração Local.
No dia 5 de Novembro o Presidente da Câmara recebeu numa sessão de boas-vindas,
no Salão Nobre da Autarquia, os alunos de Erasmus que estão no Instituto Politécnico de Viana
do Castelo.
Hoje dia 6 de Novembro estreia a peça "ln Situ Visitações Bartolomeanas", projeto
desenvolvido pelo Centro Dramático de Viana com o apoio da Direção regional da Cultura,
Câmara de Viana do Castelo e Cim do Alto Minho.
Viana do Castelo, 6 de Novembro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa
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Execução Orçamental Ano 2015
Período - 2015 / 01/02 a 2015/11/03
Unidade: €uro

Execução
Receita

Despesa

Taxa

42. 788.530,23 €

41.518.880,43 €

67,81%

Dívida a
Fornecedores

'.

1.

3.947.591,63 €

O Chefe de Divisão Financeira

António Alberto Moreira do Rego
04-11-2014
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CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM
29.10.2015 E ESTADO ACTUALIZADO DOS MESMOS
1
PROCESSO - nº. 1312/0S.2BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia.
AUTORES -Abílio Gonçalves Teixeira e Outros

RÉ - Vianapolis - Soe. para o Des. Do Programa Polis em Viana do Castelo, S. A.
CONTRA-INTERESSADOS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do acto consubstanciado no
despacho 17461/2005, de 25.06.2005, do MAOTDR que declarou a utilidade pública
da expropriação do "Edifício Jardim".
ESTADO ACTUAL - Foi concecHda a providênda. Foi, entretanto, pemaa a
revogação da decfa;ifo cautdar, o que foi inddcrido. A Vianapoii~ recorreu pm-a o
TCAN, tendo o recm·so procedido, cm face do que foi rcvog~da a providência. O
Acórdão aguarda o decursu do prazo de trânsito em julgado.

2
PROCESSO - nº.1656/09.4BEBRG - U. 0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Manuel Luís :M artins Gigante
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 149.500,00,
acrescida de juros legais.
ESTADO ACTUAL - Tem audiênda fürnl marcada para 24 de Novembro de 2015.

3
1

PROCESSO - nº. 1.447/08.0BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Richard David Buckley e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 5.6.2008, que indeferiu o
pedido de licenciamento de uma moradia no lugar de Ferreiros, Afife ou, em
alternativa, condenação no pagamento de indemnização pela perda de valor do seu
terreno.
ESTADO ACTUAL - Foi interposto recurso pelos AA. do despacho que indeferiu a
reclamação de nulidade apresentada pelos mesmos relativa à decisão que dispensou
a produção de prova antes de ser proferida a sentença.

4
PROCESSO - nº. 133/09.8BEPRT - TAF do Porto - U.O. 2- 6º Juiz
ESPÉCIE - Execução de sentença
EXEQUENTE - Manuel Carlos Costa Marinho
EXECUTADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de execução da sentença que anulou a deliberação
desta C.M. de 27.01.1998, com vários pedidos relacionados com tal execução.
ESTADO ACTUAL - Aguarda a fixação, por acordo, dos valores correspondentes
às retribuições devidas durante o período de afastamento do serviço do Autor.

5
PROCESSO- nº. 1582/06.9BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos Morada Branco Mendes
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 20.07.2006 do Exmº. Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
2

~

Urbanística, que ordenou a apresentação de projecto de legalização de obras sob
pena de ser ordenada a demolição de obras executadas sem licença e pedido de
condenação ao reconhecimento de que as obras executadas não carecem de licença e
pedidos com os mesmos relacionados.
ESTADO ACTUAL - Fase de produção de prova.

6
PROCESSO - nº. 235/08.SBEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Valente & Cairrão, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
das Portarias nºs. 1056/91, de 17.10 e 390/90, de 23.05; pedido de declaração de que
sobre o prédio da A. inexistem ónus que impeçam a sua utilização como solo urbano;
pedido de indemnização a fixar em liquidação de sentença; e pedidos conexos com os
anteriores.
ESTADO ACTUAL - Foi defcrido o pedido de alteração do pedido formulado na
acção. Foi apresentada nova contestação em Fevereiro de 2012, aguardando o
processo a marcação de audiência prévia ou sentença.

7
PROCESSO - nº. 800/10.3BEBRG- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - José Paulo Esteves Martins Pinheiro e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do parecer desfavorável emitido pela
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P., proferido em 2.11.2009 no
âmbito do processo de obras em que é requerente o Autor, e vários pedidos com o
mesmo conexos.
ESTADO ACTUAL-Tem audiência de julgamento marcada para 16.11.2015.

8
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PROCESSO - nº. 635/09.6 BEBRG - U.O. 3 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNAi~TE

- Adérito Jorge de Abreu Cardoso

IMPUGNADO - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação de liquidação de taxa de ocupação do
domínio público relativa à utilização de uma rampa de acesso ao prédio do
impugnante, sito na freguesia de Monserrate, concelho de Viana do Castelo, no valor
de€ 492,78 e relativa ao ano de 2009.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

9
PROCESSO- nº. 2012/10.7 BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Alcídio Afonso da Rocha Lima
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho do
Sr. Vereador do Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal proferido
no processo de obras n.º DJ/SPO n.º 468/85, que ordenou a demolição voluntária de
obras sitas na Rua das Breias, freguesia de Vila Fria, deste concelho, e que tomou
posse administrativa do imóvel e ainda do despacho de 11.10.2010 que indeferiu
liminarmente o pedido de licenciamento dessa mesma obra.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

10
PROCESSO - nº. 1343/05.2 BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Alcino Ferreira de Lemos e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo

4

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho que
declarou a urgência da expropriação da parcela n.º 133 do Edifício Jardim e do
despacho que declarou a utilidade pública da expropriação, declaração de ilegalidade
do Regulamento do Plano de Pormenor do Centro Histórico de Viana do Castelo,
pedido de indemnização decorrente de responsabilidade civil extra-contratual e pedidos
conexos com os mesmos.
ESTADO ACTUAL - Tinha sido julgada improcedente. Interposto recurso para o
TCAN, foi negado provimento ao recurso. Foi interposto novo recurso para o STA,
sendo que este não admitiu a revista. Foi de seguida pedida a reforma do Acórdão do
STA, que foi indeferida. Entretanto, foi interposto recurso para o Tribunal
Constitucional, o qual, por decisão sumária do Juiz Relator, não conheceu dos recursos
interpostos pelos Autores, nos termos do disposto no art. 78º-A da Lei do Tribunal
Constitucional (Lei nº 28/82, de 15/11). Desta decisão os recorrentes apresentaram
reclamação para a conferência, a qual foi rejeitada. Foi interposto novo recurso para o
Tribunal Constitucional, encontrando-se o processo em fase de alegações.

11
PROCESSO- nº. 1485/08.2 BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Impugnação Judicial
IMPUGNANTE - Adérito Jorge de Abreu Cardoso
Th'IPUGNADO - l\!Iunicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de Anulação da liquidação da taxa de ocupação do
domínio público pela utilização de rampa de acesso ao prédio do Impugnante, sito na
Rua Carolino Ramos, Lote 1 e 2, Lugar de Lamoso de Cima, freguesia de Monserrate,
deste concelho, no montante de€ 2675,62.
ESTADO ACTUAL ~Em recurso no TCA-Norte.

12
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PROCESSO - nºs. 863/08.lBEBRG e 698/09.4BEBRG - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Virgin Flower - Comércio Internacional de Flores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 21.02.2008, que ordenou
o embargo de trabalhos de limpeza e preparação da parcela de terreno sita em
Carreço e bem assim pedido de condenação na indemnização de € 28.440,00,
acrescida de juros de mora e de indemnização a liquidar em execução de sentença;
Pedido de anulação do despacho de 23.01.2009, que ordenou o embargo de trabalhos
de montagem de estufas na parcela de terreno sita em Carreço e bem assim pedido
de condenação na indemnização de € 28.440,00, acrescida de juros de mora e de
indemnização a liquidar em execução de sentença;
ESTADO ACTUAL - Foi proferida sentença julgando as acções improcedentes. A
Ré interpôs recur so para o TCA-N, sendo que, uma vez operada a convolação deste
em reclamação para a conferência, foi esta indeferida. A Autora voltou a recorrer da
decisão proferida, encontrando-se o recurso pendente de decisão.

13
PROCESSO - nº. 862/10.3BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Vianamor - Construções de Viana, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 18.12.2009 do Vereador
da Area de Planeamento e Gestão Urbanística que indeferiu o pedido de informação
prévia apresentado pela Autora relativo à construção de um prédio destinado a
clínica médica nesta cidade e de condenação a ao reconhecimento de que se formou
acto de deferimento tácito no procedimento.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

14
PROCESSO - nº. 411/11.6BEBRG-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum com processo ordinário
6

AUTORES - Rui Avelino Torres Martins
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na r eparação de um
veículo sinistrado, na indemnização diária de 10,00 €, na indemnização de €
42.697,32, acrescida de juros de mora desde a citação e no pagamento de danos
futuros, t udo em consequência de acidente de viação ocorrido n a EN. 305, na
freguesia de Neves, devido a queda de árvore.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência de julgamento.

15
PROCESSO - nº. L354/05.8BEBRG-A -TAF d~ Brnga

.

ESPÉCIE - Pn:n:idência cautelar l,susucnsão de cficáda'l,
AUTORES - .Joaquim .iosé Alves e Outrns

RÉUS - Estado Português e Outra
CONTRA-INTERESSADO - fl'hrnidpio de Vi::ma do Castelo

OBJECTOiPEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia da declaração de utilidade
pública da expropri;1•;!fo da parcela 133 na parte respeitante às fracções de qut! os
AA. são proprietários no Edifício Jardim e vários pedidos conexos.
ESTADO ACTUAL - Tcm sessão de produção de· prova marcada para 14.07.2015.

*

*

*

16
PR OCESSO - nº. 23/2000 - 4ºJuizo Cível -TJVC
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI-Estudos e Realizações I mobiliárias, SA
RÉUS - Município de Viana do Castelo, Estado Português e Freguesia de Afife

7

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento da sua propriedade sobre vários
prédios sitos na orla costeira de Afife, pedido de restituição de prédios sem as obras
e equipamentos pretensamente implantados sobre os seus prédios, pedido de
indemnização a liquidar em execução de sentença e pedido de indemnização de
300.000$00 diários desde a citação dos Réus até à restituição dos prédios referidos
livres de quaisquer obras, bem como a fixação de sanção pecuniária compulsória de
500.000$00 diários desde o trânsito em julgado da sentença até à restituição efectiva
dos prédios.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente. A Autora interpôs recurso para o
Tribunal da Relação de Guimarães, que anulou o julgamento e ordenou a remessa
do processo à 1ª instância para a marcação de novo julgamento, com a produção de
prova sobre mais matéria de facto. A CM e a Freguesia de Afife interpuseram
recurso do Acórdão da Relação de Guimarães para o STJ. A ERI interpôs recurso
subordinado. ~ão foram admitidos os recursos, pelo que o processo volta à 1ª
instância para se produzir prova sobre a delimitação dos terrenos do domínio
público marítimo. A acção foi julgada parcialmente procedente. O Município
interpôs recurso para a Relação de Guimarães, aguardando o processo a decisão do
mesmo.

17
PROCESSO- nº. 823/01- 4ºJuiz-TAC do Porto
ESPÉCIE - Acção Ordinária
AUTORA - ERI - Estudos e Realizações Imobiliárias, SA
RÉU - Município de Viana do Castelo, vários autarcas do executivo dos últimos
mandatos e variadíssimos funcionários da Câmara Municipal (ao todo, 36 Réus)
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de indemnização de 107.600.000SOO, acrescida de
juros de mora. ·
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa até à decisão do processo referido no
número anterior.

18
PROCESSO - nº. 562/05.6BEBRG - 2'1 UNjDADE ORG. - T AF DE BRAGA
ESPÉ CIE - Acção . .\.dminü;trath a Especial
1

AUTOR - l\ilinistério Público
RÉU - .:\lunicípio dt: Viana do Castelo

8

OB.'fECTO/PEDIDO - Declaração de nulidade do drsp~H:hn {in Sr. Vereadn:r rta
AFPGC de 27.02.2000, que licenciou a construção de uma moradia bifamiliar a .fosé
Manuel AutuHcs Rodrignes, crn Scrrciéis.
ESTA.DO AÇTIJAL - Foi Julgacla procedente. 'Foi interposto
neg~do provimento. 'I'n:msita cm julgado em B.07.2015.

recurso~

ao qual foi

19
PROCESSO- n". Jt7i07.0BEBRG- 2" UNIDADE ORG. - TAF DE

BR~GA

ESPÉC!E - .\cção A.dministrativa Especial
AUTOR-José Henrique Gulmarãt>s Salgado Zenha
RÉU

Município de Viana do Castelo

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de :mutação do despacho de Hi.H.2006 que lhe impôs
a execução de obras no prédio do mesmo na Rua Cândido dos Reis.
ESTADO ,ACTlJAL - Foi .iulgada extinta a instância, por inutilidade §nperv>!niente
da lide. Fsta deds~o ilgnanfa o rlN:m«;o ôo pra1.0 de trânsito em julgado.

20
PROCESSO - nº. 510/07.9BEBRG ~ 1ª UNIDADE ORG. - TAF DE BRAGA
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Manuel Alves Rodrigues e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 27.12.2006, que deferiu
um pedido de alteração de licença a Olívia de Sousa Viana Manso, em Mazarefes.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A CMVC reclamou para a
conferência, não tendo a mesma sido aceite. Foi apresentada nova reclamação do
despacho que indeferiu a reclamação. Entretanto, a contraparte interpôs recurso da
sentença na parte que lhe foi desfavorável. O recurso da contraparte não foi
admitido e foi admitida a reclamação do :Município, a qual foi julgada improcedente.
Foi interposto recurso desta decisão, aguardandoQse a sua decisão.

21
9

PROCESSO - nº. 1578/08.6BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - José Carlos Santos Loureiro e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO -1. Pedido de declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
da Portaria nº. 390/90, de 23.05, do PDYI de Viana do Castelo e do PU da Cidade de
Viana do Castelo no que respeita à classificação do prédio dos AA. como
pertencendo à RAN e área de elevado valor paisagístico; 2. Pedido de declaração de
que o prédio dos A.A. não tem qualquer ónus que impeça a sua utilização como solo
urbano com condições de edificabilidade semelhantes à média dos prédios urbanos
vizinhos; 3. Pedido de condenação solidária no pagamento aos AA. na indemnização
a liquidar em execução de sentença pelos prejuízos sofridos desde 1991 até à data da
sentença a proferir; 4. Subsidiariamente, pedido de condenação solidária no
pagamento da indemnização de € 450.000,00 e juros desde 1991; 5. Ainda
subsidiariamente, pedido de condenação do Município a repor o prédio rústico dos
AA. no estado em que se encontrava, repondo toda a terra que nele se encontrava e
que dele foi extraída ou, se tal não for possível, a pagar o seu valor, no montante de€
375.000,00.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

22
PROCESSO - nº. 775.10.9BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Manuel Gomes de Sá Alves
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Senhor Vereador da
Área Funcional do P.G.U. que ordenou a demolição de um piso e várias outras obras
executadas ilegalmente no prédio do mesmo, em Chafé.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

23
PROCESSO - nº. 648/11.8 BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
10

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - :Ministério Público
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Senhor
Vereador da Área Funcional do P.G.li. de 27.01.2009, que deferiu o licenciamento
da construção de uma moradia em Vilares, Outeiro, Viana do Castelo, a :Milton
Faria Videira de Abreu.
ESTADO ACTLAL - Aguarda sentença.

24
PROCESSO - nº. 836/11.7BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a Forma Sumária
AUTOR - Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A.
RÉU - :Municfpio de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por acidente de
viação, de € 8.039,20, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
ESTADO ACTUAL -Tem audiência final marcada para 23.11.2015.

25
PROCESSO - nº. 1147/11.3BEBRG - TAF de Braga - U. O. 1
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a Forma Sumária
AUTOR - José Joaquim Rodrigues Felgueiras
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ 1.681,79, acrescida de juros de mora vincendos até efectivo pagamento.
ESTADO ACTLAL - Tem audiência prévia marcada para 3 de Novembro de 2015.

26
PROCESSO - nº. 1338/11.7 BEBRG - L.0.1 - TAF de Braga
11

ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA - Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de norma do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

27
PROCESSO - nº. 1023/11.0B:EBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção administrativa especial
AUTORA - Modelo Continente - Hipermercados, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de ilegalidade de normas do
Regulamento Municipal que fixa os horários de funcionamento das superfícies
comerciais.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada procedente. A Autora interpôs recurso
relativamente aos vícios que improcederam, encontrando-se o processo a aguardar a
decisão de tal recurso.

28
PROCESSO - nº.1.558/11.4BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Pedro Henrique da Silva Novo
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de€ 10.727,63, acrescida de juros de mora vincendos sobre a quantia de€
10.240,58, até efectivo pagamento.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
12
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29
PROCESSO - nº. 440/12.2BEBRG - L'. O. 1. - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AGTORES - Mário Jorge Pires Correia e mulher, Margarida Menezes Rodrigues
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
do Senhor Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 20.11.2012, que ordenou a
demolição da moradia dos Autores no lugar da Armada, freguesia de Afife, deste
concelho.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente. O Autor interpôs recurso para a ia
Instância, a qual confirmou a decisão da 1ª instância. O Autor interpôs recurso de
revista excepcional para o STA, o qual não admitiu o recurso. O Autor interpôs
agora recurso para o Tribunal Constitucional, que se encontra pendente.

30
PROCESSO - nº. 1.005/12.4BEBRG - U.0.1 - T AF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTORA - Liberty Seguros, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização, por sinistro, da
quantia de € 6.138,65, acrescida de juros de mora vincendos desde a citação até
integral pagamento.
ESTADO ACTIJAL - Aguarda decisão final.

31
PROCESSO - nº. 747/12.9BEPRT- U.0.5 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Manuel Carlos da Costa Marinho
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação em indemnização de € 125.000,00 po:r
danos morais em virtude de afastamento por decisão disciplinar posteriormente
anulada.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

32
PROCESSO - nº. 1159/12.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR- STAL, em representação de vários bombeiros municipais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento ao direito de os
representados do Autor dependerem directamente, em termos funcionais,
administrativos, hierárquicos e disciplinares do Comandante do Corpo de
Bombeiros do Município, pedido de declaração de nulidade do acto de nomeação do
Chefe de Divisão de Segurança e Protecção Civil, pedido de condenação do
Município a negociar com os representados do Autor os objectivos e competências a
definir no âmbito da avaliação de desempenho com o seu superior hierárquico
imediato e pedido de declaração de que a l\"'EP 112012, emanada do Chefe de Divisão
de Segurança e Protecção Civil viola o disposto nos artigos 45º/1 e 2 e 46º da Lei 66B/2007 e ais. e), d) e i) do art. 87º e art. 90º, ambos do RCTFP, com a condenação do
:Município a abster-se de praticar os testes físicos aí discriminados e de fixar tais
testes como objectivo individual de avaliação do desempenho dos associados do
Autor.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.

33
PROCESSO - nº. 1.676/12.lBEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - António Ferreira de Miranda e mulher
RÉU - Município de Viana do Castelo e ARH Norte, I.P.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação no reconhecimento de que não existe
linha de água ou curso de água sobre o prédio dos mesmos e que vem representada
na Planta de Condicionantes do PDM e no PP para a área )iarginal ao Lima, entre a
14
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Ponte Eiffel e a Ponte do ICl) em Darque, e na Planta de Ordenamento do PDM, e
outros pedidos com o mesmo relacionados, nomeadamente, para a correcção das
citadas plantas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

34
PROCESSO - nº. 1.992/12.2BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa Comum sob a forma sumaríssima
AUTOR - ULSA..'1
RÉUS - :Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 1.981,87, acrescida de
juros legais, por assistência a sinistrado.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

35
PROCESSO - nº. 2.107/12.2BEBRG- U.0.1- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - José Abreu Novo
RÉUS - Município de Viana do Castelo e EP - Estradas de Portugal
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de€ 6.792,89, acrescida de
juros legais, por acidente de viação.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

36
P.ROCESSO - nº. 13/13.2BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - Domingos da Silva Teixeira, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na quantia de € 95.176,40, acrescida
de juros vincendos, a título de juros de mora relativos a atraso nos pagamentos de
várias facturas de empreitadas levadas a efeito há vários anos atrás.
ESTADO ACTUAL-Tem audiência final marcada para 18 de Janeiro de 2016.

37
PROCESSO - nº. 57/13.4BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
At'TOR - Tiago Fernandes Oliveira
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho da Exmª. Srª. Vereadora da
Área de Recursos Humanos de 12.12.2011, com efeitos reportados a 11.01.2012, que
pôs termo ao contrato de trabalho que o ligava ao Município.
ESTADO ACT'CAL - Foi proferida sentença a absolver o Município da instância. O
Autor interpôs recurso da sentença, encontrando-se o processo a aguardar a decisão
do mesmo.

38
PROCESSO - nº. 104/13.0TBVCT - Trib. Judicial de Viana do Castelo - 4° J.C.
ESPÉCIE - Acção com Processo Ordinário
AUTORA - APN - Investimentos Imobiliários, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação à execução específica de contratopromessa de compra e venda de um prédio urbano e vários pedidos com o mesmo
relacionados.
ESTADO ACTUAL - Foi declarada extinta a instância, por deserção.

39
PROCESSO - nº. 170/13.SBEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Irene :\faria da Costa Coutinho e Almeida
RÉU - Yrunicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou de anulação dos
despachos do Exmº. Sr. Vereador da _Á.rea Funcional do P.G.U. de 30.07.2012 e de
281.08.2012 que ordenaram a demolição de um anexo de prédio da A. sito na
freguesia de Freixieiro de Soutelo, deste concelho.
ESTADO ACTUAL -Aguarda marcação de audiência prévia.

40
PROCESSO - nº. 425/13.lBEBRG - U.0 .1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma ordinária
AUTOR - SNBP - Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação ao pagamento das horas de trabalho
prestadas pelos representados do Sindicato referidos na p.i. ao abrigo do regime de
disponibilidade permanente que vão além do período normal de trabalho, desde o
inicio de 2010 até ao presente, a título de trabalho extraordinário e pedido
relacionado com tal pedido principal.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

41
PROCESSO - nº. 498/13.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Maria Antónia Soares de Almeida
llÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade dos despachos do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.L. de 26.07.2011ede19.07.2012, o primeiro que
deferiu a emissão do alvará de licença de construção 241111, a Maria Isabel
Coutinho Araújo e o 2º que deferiu a emissão do alvará de licenciamento de obras
nº. 420/10 a António Costa Silva, e vários pedidos com ele conexionados.
ESTADO ACTUAL - Foi realizado o julgamento, aguardando o processo a prolação
da sentença.

42
PROCESSO- nº. 1058/13.8TBVC'!' - 2° J. Cfvel-Trib. Judicial Viana do Castelo
ESPÉCIE - Acção Comum sob a forma ordinária
AUTORES - Maria da Conceição

~ovo

Fernandes e Oliveira Costa e marido

RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de restituição de uma fai.~a de terreno com 2.968,00
m2 pretensamente ocupada aquando das obras de requalificação e ampliação da
Escola EB 2,3 de Lanheses e vários pedidos com o mesmo conexos.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa, mas com audiência final marcada
para 8 de Janeiro de 2015.

43
PROCESSO - nº. 951/13.2BEBRG - U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum sob a forma sumária
AUTOR - Carlos Alberto Araújo ~eves
RÉU - Município de Viana do Castelo e Outra
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 6.554,80, por
sinistro ocorrido na rotunda da Rua da Igreja, Meadela.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 26 de Janeiro de 2016.

44
PROCESSO - nº. 970/13.9BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
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ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Maria Cândida Penteado Morais
RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.C. de 22.07.1988 e da ordem de demolição de
19.02.2013, que ordenou a demolição da marquise do prédio da requerente.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia ou decisão final.

45
PROCESSO - nº. 1219/10.1 BEBRG - TAF de Braga -

r

U.O.

ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Maria de Fátima Fiúza Domingues Fernandes e marido.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Réu no reconhecimento de que os
Autores são beneficiários do pagamento de uma taxa de IVA reduzida (5%)
relativamente às obras de recuperação do prédio urbano sito na Rua Grande,
concelho de Viana do Castelo pertença dos mesmos e pedido conexo com o mesmo.
ESTADO ACTUAL - Fase de alegações escritas.

46
PROCESSO - nº. 1395/13.1 BEBRG - TAF de Braga - 1ª U.O.
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORES - Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Chefe de Divisão de
Licenciamento de Obras de 23.05.2013, que indeferiu o pedido de vistoria final para
a instalação de 2 reservatórios de GPL (classe Al) e pedido de condenação à
realização da vistoria e à consequente emissão de licença de exploração.
19
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ESTADO ACTCAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

47
PROCESSO - nº. 1301/13.3BEBRG - C0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - :Manuel Augusto Gonçalves Arezes
RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho do Exmº. Sr.
Vereador da Área Funcional do P.G.U. de 21.05.2013 que indeferiu o licenciamento
de uma obra no lugar de Santiago, freguesia de Castelo de Neiva, concelho de Viana
do Castelo.
ESTADO ACTLAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

48
PROCESSO - nº.1618/13.7BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - PROTOIRO - Federação Portuguesa das Associações Taurinas
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de invalidade, de ineficácia e da
inconstitucionalidade da declaração da cidade de Viana do Castelo como cidade antitouradas (deliberação de 27.02.2009).
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

49
PROCESSO - nº.1635/13.7BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Paínhas Parques, S. A.
RÉU - Município de Viana do Castelo

20

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de reconhecimento do direito da Autora à
constituição da comissão prevista no ponto 4. da deliberação da C:\IIVC de 8.03.2010
e vários pedidos com o mesmo relacionados.
ESTADO ACTUAL - Tem a instânc!a suspensa.

50
PROCESSO - nº. 1809/13.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.
RÉU - ·Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da Área
Funcional do PGU de 15.08.2013, que ordenou a reposição dos terrenos sitos no
lugar de Bouças, freguesia de Darque, deste concelho, titulado em nome de
NOR.tVIASTER - Investimentos Imobiliários, Ldª.
ESTADO ACTUAL - Aguarda prolação de sentença.

51
PROCESSO - nº. 1814/13.7BEBRG - U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia dos actos que determinaram
a selagem e posse administrativa das instalações da requerente e pedido de
autorização provisória de prosseguimento da actividade da empresa.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa.

52
PROCESSO - nº. 1931/13.3BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE-Acção Administrativa Especial
21

AUTOR - STALi em representação de José :Manuel Ca!'valho Costa Pereira
RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos despachos do Sr. Presidente da
Câmara de 21.08.2013, que homologou a lista de classificação fmal e graduação dos
candidatos ao concurso interno de acesso limitado para provimento de 4 lugares de
chefe de secção, e de 26.08.2013, que determinou a nomeação, por urgente
conveniência de serviço, na função de chefe de secção, das candidatas graduadas nos
1º a 4° lugares daquela lista, bem como pedido de condenação à abertura de
procedimento concursal para provimento dos lugares de chefe de secção que ficaram
vagos por força da decisão judicial proferida no proc. 709-A/99 que correu termos
pelo TAF do Porto.
ESTADO ACTUAL - Aguarda decisão.

53
PROCESSO - nº.170/14.0BEBRG- C.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AL'TOR-Domingos Azevedo :\ifaciel ~eiva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação ou de declaraÇão de nulidade do
despacho de 18.03.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU referente ao processo nº.
25/13, bem como pedido de pagamento de indemnização de € 19.000,00 a título de
danos patrimoniais e de€ 10.000,00 de danos morais, acrescido de juros à taxa legal.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

54
PROCESSO - nº. 226/14.0BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Domingos José Afonso, Sucessores, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação dos actos, operações de execução e actos <::::::::._ ~
materiais que determinaram a selagem e posse administrativa das instalações da ~

22

Autora e pedido de declaração de inexistência dos actos que tenham antecedido
aqueles.
ESTADO ACTUAL - Foi julgada improcedente, por ter procedido a excepção
suscitada pelo )!lunicípio da impugnabilidade do acto impugnado. Foi interposto
recurso para o TCA..~, aguardando-se a respectiva decisão.

55
PROCESSO- n6 • 317/14.7BEBRG - C.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-António Manuel Pereira Pires
RÉU - ~unicípio de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de nulidade ou de anulação do despacho de
13.02.2013 do Sr. Vereador da Área de PGU que ordenou a demolição de prédio sito
no lugar de Armada, freguesia de Aflfe, deste concelho.
ESTADO ACTUAL-Aguarda marcação de audiência prévia.

56
PROCESSO - nº. 1771/14.2BEBRG- U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Simão Pedro Gomes Soares
RÉU - )ilunicípio de Viana do Castelo e Outros
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 12.532,45,
acrescida de juros legais, por danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes do
resultado do concurso externo para admissão de 2 especialistas de informática de
grau 1, nível 2 - estagiários (carreiras não revistas).
ESTADO ACTUAL-Tem audiência prévia marcada para 19 de Janeiro de 2015.

57
PROCESSO - nº. 1969/14.3BEBRG- U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
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AUTOR - STAL, em representação de vários bombeiros municipais
RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade do despacho de
indeferimento do Sr. Presidente da Câmara Ylunicipal de 20.01.2013 e pedido de
condenação de pagamento aos bombeiros representados pelo STAL na acção das
quantias pretensamente devidas a título de compensação de trabalho extraordinário.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

58
PROCESSO - nº. 2108/14.6BEBRG- U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Paulo Manuel Alves São João
RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 5.176,97,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido no viaduto da Rua António Alves,
em Darque.
ESTADO ACTUAL - Tem audiência final marcada para 7 de Março de 2016.

59
PROCESSO - nº. 2227/14.9BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Pro"idência cautelar
AUTORA - MEO - Serviços de Comunicações e :Multimédia, S.A.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de anulação do acto de indeferimento
de autorização municipal de instalação de estação de telecomunicações na Rua das
Dálias, freguesia de Darque, deste concelho e, subsidiariamente, condenação no
reconhecimento do deferimento tácito de tal autorização; ainda subsidiariamente,
condenação do Município à emissão do acto de autorização referido.
ESTADO ACTUAL - Aguarda sentença.
24

60
PROCESSO - nº. 2669/14.0BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de António José Cruz
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.:\'I.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 38.099,27 a título de trabalho
extraordinário e de subsídio de turno e pedido de condenação de pagamento de todas
as quantias que entretanto lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

61
PROCESSO - nº. 2691/14.6BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AC'TOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Victor Manuel Ribeiro da Silva
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 1.798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

.

62

PROCESSO - nº. 2692/14.4BEBRG- U.0.1- TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Luís Filipe Rodrigues Lima Carvalho
RÉU - Município de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anu:ação do despacho do Sr. Presidente da C.'1.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 1.798,18 a título de subsídio
de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias
que entretanto lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

63
PROCESSO - nº. 2672/14.0BEBRG - L.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de :Manuel Jorge A~ves ~ascimento.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de€ 4.559,70, a título de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

64
PROCESSO - nº. 2679/14.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SL.~TAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de Ana Paula Pinheiro Rocha Felgueiras Torres.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.'1.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de € 281,53, a titulo de subsídio
de turno e pedido de condenação de pagamento de todas as quantias que entretanto
lhe forem retidas.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

65
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PROCESSO - nº. 2697/14.5BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR-Dr. Luís Filipe :\1eiva Marques.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da C.M.
de 24.06.2014, que ordenou a reposição da quantia de € 32.478, 73, a título de
emolumentos notariais e participação em custas de processos de execução fiscal e
vários pedidos com o mesmo conexos.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de audiência prévia.

66
PROCESSO- nº. 322/15.6BEBRG-A- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Providência cautelar - suspensão de eficácia
AUTORA-Construsport- Construção Civil e Obras Públicas, Ld'\
RÉr - Município de Viana do Castelo

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de suspensão de eficácia do despacho de 22.10.2014 do
Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão urbanística que ordenou
a cessação de utilização de um espaço no prédio sito na Zona Industrial da Meadela,
lote nº. 4.
ESTADO ACTUAL - Aguarda marcação de inquirição de testemunhas.
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PROCESSO - nº. 322/15.6BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTORA - Construsport - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
T:rbanística que ordenou a cessação de utilização de um espaço no prédio sito na
Zona Industrial da Meadela, lote nº. 4 e pedido de condenação ao reconhecimento de
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que a Autora não necessita de apresentar estudo de compatibilização entre a
indústria e a função habitacional existente.
ESTADO ACTL"AL-Fase dos articulados.

68
PROCESSO - nº. 618/15.7BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Isaías Gonçalves Esteves
RÉUS - :\1unicípio de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 17.11.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito na Serra de Arga, :Montaria, deste concelho.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 679/15.9BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Queirimóveis - Imobiliária, Ldª.
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação do despacho
de 22.10.2014 do Sr. Vereador da Área Funcional do Planeamento e Gestão
Urbanística que ordenou a demolição da edificação executada sem licença municipal
no prédio sito em Baganheiras, Afife, deste concelho.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

70
PROCESSO - nº. 983/15.6BEBRG- U. O. 1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - António Mesquita Alves Franco
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RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação na indemnização de € 3.115,41,
acrescida de juros vincendos, por sinistro ocorrido num passadiço junto à Praia do
Cabedelo, em Darque.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3222/13.0TBVCT.2 -T. Comarca de Viana do Castelo
ESPÉCIE - Embargos de terceiro
El\-IBARGAXTE -

~Iunicípio

de Viana do Castelo

EMBARGADA - AVIC - Autocarros e Transportes :!rmãos Cunha, S.A.
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de levantamento de penhora sobre prédio do
:Município, em Lanheses, e do consequente cancelamento da mesma na
Conservatória do Registo Predial deste concelho.
ESTADO ACTUAL - Tem a instância suspensa por morte do executado.
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PROCESSO - nº. 1932/15.7BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - João de Deus '1onteiro Gonçalves e Outros
RÉUS - Município de Viana do Castelo e Outro
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de nulidade ou anulação da decisão da
ENRA__~ de 18.12.2004, que indeferiu o pedido de parecer prévio para utilização não
agrícola de 1 parcela de solo integrado em RAN, em Castelo do Neiva, p edido de
condenação do :Município a reconhecer que a construção de 102,00 m2 existente no
prédio dos AA. é anterior a 1951 e que os RR. a podem utilizar para habitação, com
vários pedidos conexos.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 2213/15.lBEBRG - C0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - Manuel Sousa Costa Dias
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na indemnização de €
54.117,22 por sinistro ocorrido no Largo de S. Domingos, nesta cidade.
ESTADO ACTuAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 2326.15.0BEBRG- U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública em
representação de :\faria Berta Passos Teixeira Faria.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração e de reconhecimento de que os sinistros
ocorridos com a Autora em 3.06.2014 e em 4.12.2014 foram acidentes de serviço e
pedido de condenação no pagamento das quantias de€ 279,15 e de€ 924,32.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

75
PROCESSO - nº. 2950.15.0BEBRG- U.0.1 -TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTORA - Maria do Rosário Queirós Rodrigues
RÉUS - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação do Município na indemnização de €
114.389,13 por sinistro ocorrido em passadiço na Praia de Afife em 2012.
ESTADO ACTUAL-Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3103.15.3BEBRG - U.0.1 - TA.F de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - Dr. Agostinho Correia de Sousa
RÉL" - :\1unicípio de Viana do Castelo

OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho de 16.07.2015, que
determinou a imposição de obras aos Autores.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3158/15.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de Martinho Gomes de Campos
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de prescnçao da quantia cuja
restituição foi ordenada por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
29.04.2015 ou, subsidiariamente, pedido da anulação de tal despacho, bem como
pedido de condenação no pagamento ao representado do Autor da quantia devida a
título de suplemento remuneratório correspondente ao subsídio de turno desde
Junho/2012 até Julho/2015, acrescido de juros de mora.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.

78
PROCESSO - nº. 3157/15.2BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR- STAL, em representação de Júlio Agostinho S. Pedra Conceição e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
QBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da
Câmara ::\ilunicipal de 29.04.2015, que ordenou a reposição de montantes recebidos a
título de emolumentos e participação em custas de execuções fiscais, pedido de
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condenação de restituição dos montantes retidos aos mesmos a esse título desde Fev.
2013 até ao presente e pedido de condenação no pagamento aos representados do
Autor da quantia devida a título de suplemento remuneratório referente a
emolumentos e participação em custas de execuções fiscais até ao fim da sua vida
activa, enquanto desempenharem tais funções.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3233/15.lBEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - S.A_'11 - Sociedade Agrícola do :Minho, Ldª.
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Vereador da Área
Funcional do Planeamento e Gestão Urbanística de 25.05.2015, que ordenou a
demolição das obras executadas sem licença municipal no prédio sito no lugar da
Igreja, freguesia de Santa Maria de Geraz do Lima, deste concelho.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3202/15.lBEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE -Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de Augusto Dias Novo e Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de anulação do despacho do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de 29.04.2015, que ordenou a reposição de montantes recebidos a
título de subsídio de lavagem de viaturas e pedido de condenação de pagamento aos
Autores, a título de suplemento remuneratório por trabalho suplementar na quantia
que se vier a apurar referente às horas de trabalho prestado diariamente, desde
Janeiro de 2010 até à data de trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3248/15.0BEBRG - U.0.1 - TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - STAL, em representação de Agostinho Américo Pires da Silva Caetano e
Outros
RÉU - Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do
Sr. Presidente da Câmara :Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e
~atai de Junho e ~ovembro de 2010.
ESTADO ACTLAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3280/15.3BEBRG- U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Especial
AUTOR - ST AL, em representação de Ana Maria Barbosa Pinto e Outros
RÉU - :Município de Viana do Castelo
OBJECTO/PEDIDO - Pedido de declaração de que se encontra prescrita a quantia
cuja reposição foi ordenada; subsidiariamente, pedido de anulação do despacho do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de 05.05.2015, que ordenou a reposição de
montantes recebidos a título de subsídio de turno pago nos subsídios de férias e
Natal de Junho e Novembro de 2010.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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PROCESSO - nº. 3292/15.7BEBRG - U.0.1-TAF de Braga
ESPÉCIE - Acção Administrativa Comum
AUTOR - João Daniel Gomes de Miranda e Outros
RÉU - ~unicípio de Viana do Castelo
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OBJECTO/PEDIDO - Pedido de condenação aos Autores, por diferenças
remuneratórias (vencimento e subsídio de turno) e retroactivos de subsídio de férias
e de natal, das mais variadas quantias, todas elas especificadas e ainda as quantias
vincendas a esse mesmo título, tudo acrescido de juros de mora à taxa legal.
ESTADO ACTUAL - Fase dos articulados.
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(DOCUMENTO Nº 11)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

OE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - • • • - • • • Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que .da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (05) PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO:- Presente a proposta das
Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados para 2016, do
qual consta a informação prestada pelo Presidente da Câmara que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO CMVC 2016 Enquadramento Orçamental -

o

Município de Viana do Castelo na preparação do

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2016 não pode deixar de ter em consideração a
grande exigência do quadro económico e financeiro do país bem como as grandes incertezas e
indefinições relativas aos financiamentos comunitários expetáveis. Com a obrigação legal de
aprovação no órgão executivo do Plano de Atividades e Orçamento para 2016, até ao final do
mês de outubro, o executivo municipal confronta-se com a incerteza das verbas oriundas do
Orçamento de Estado, pois este documento ainda não se encontra aprovado. Uma fonte de
financiamento importante para o investimento previsto para os próximos anos são os fundos
comunitários do Portugal 2020 e do Norte 2020. Como é do conhecimento geral estes
programas ainda estão atrasados quer na sua regulamentação quer na sua implementação.
Neste momento ainda não foram assinados os contratos de fin anciamento da contratualizaçã o
com a CIM do Alto M inho, nem sabemos qual será o resultado das candidaturas apresentadas

;

i
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pelo Município no âmbito da Reabilitação Urbana. Tal como referimos no ano de 2015,
conjugam-se ainda as dificuldades associadas ao fecho de um ciclo de fundos comunitários e
ao início do novo ciclo de programação de fundos mais exigente e restritivo nas ações e
projetos a financiar para os municípios ou entidades intermunicipais. O Plano de Atividades e
Orçamento para o exercício de 2016 e anos seguintes terá de ser um instrumento de apoio
aos objetivos que o executivo municipal pretende prosseguir no incremento do acolhimento
empresarial, na reabilitação urbana, nas áreas sociais, na economia do mar, na coesão
territorial e na aposta na educação e cultura. O Município de Viana do Castelo continuará a
efetuar uma gestão muito rigorosa dos dinheiros públicos e de grande esforço na poupança
corrente, pois são dois fatores determinantes da estabilidade financeira municipal e da
capacidade de garantir mais investimento nas apostas e objetivos acima enunciados. O
Município de Viana do Castelo, nos últimos anos, tem vindo a reduzir significativamente

o

passivo de curto prazo, bem como o passivo exigível total, apresentando uma redução de 38%
e 28%, respetivamente, face a 2010. No corrente ano verifica-se um pequeno aumento no
passivo de médio e longo prazo, a 30 de setembro, explicado pela contração e utilização parcial
de um novo empréstimo para realização de investimento (aquisição terrenos para áreas
empresarias, requalificação escolas e intervenções no litoral), que até 15 outubro foi utilizado
o montante de 2.127 .676,86€.
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Passivo Exigível Total
(Sem Utilização do Novo Empréstimo)
Milhões
€uros
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O Passivo Exigível Total, sem a utilização do novo empréstimo, no período 31/12/2010 a
15/10/2015, registou uma queda de 28%.

Passivo Exigível Curto Prazo
Milhões
€uros
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O "Passivo Exigível de Curto Prazo", no período de (31/12/2010 a 15/10/2015), registou uma
diminuição de 38%. As Transferências do Orçamento de Estado têm vindo a decrescer ao longo
dos últimos anos, causando dificuldades aos municípios para assegurar as funções de apoio aos
cidadãos, nomeadamente as do ensino público e das áreas sociais. Relativamente aos valores
do próximo ano ainda não temos informação que possamos utilizar, uma vez que o Orçamento
de Estado ainda não foi aprovado.
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Transferência Orçamento Estado
(FEF+FSM)
Milhões
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O Município de Viana do Castelo tem vindo ao longo deste período de programação do QREN
a efetuar um bom aproveitamento dos Fundos Comunitários permitindo desta forma a
realização de bons projetos como infraestruturas de água e saneamento, equipamentos
escolares, equipamentos desportivos, ampliação e qualificação de áreas de acolhimento
empresarial. A conclusão até ao final de 2015 de alguns projetos e obras só foram possíveis
pelo chamado "overbooking" (fundos sobrantes) deste quadro comunitário, visto a entrada em
funcionamento do Portugal 2020 e Norte 2020 ainda estarem muito atrasados na
regulamentação. O atraso na abertura dos avisos do "overbooking", deste quadro comunitário
de apoio ao ON2 e a não abertura dos programas de apoio ao ciclo urbano da água, como o
POVT, prejudicaram a obtenção destes recursos pelos municípios portugueses.

Fundos Comunitários
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O Orçamento Municipal de Viana do Castelo para o ano 2016 revela um pequeno aumento para
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62 777 974, 73 €, na expetativa de receita proveniente de financiamentos comunitários para
alguns projetos apresentados às respetivas Autoridades de Gestão que estão identificados no
nosso plano de investimentos. As grandes Opções Estratégicas para 2016 - O executivo
municipal continuará num programa de grande coerência e objetividade a orientar os seus
esforços e energia para a concretização das linhas estratégicas - Reabilitação Urbana,
Acolhimento Empresarial, Coesão Territorial, Economia do Mar, Apoios/Respostas Sociais,
Educação, Desporto e Cultura. A atual conjuntura económica e social do país leva-nos no
entanto a ter de reforçar alguns destes eixos por razões conjunturais e das dificuldades
económicas das empresas e das famílias, como são o reforço das componentes sociais e de
educação e maior atenção à criação de emprego, atividades ligadas ao produtos endógenos e
à fixação de novas atividades empresariais em Viana do Castelo. 1. Consolidar o projeto de

requalificação urbana e de excelência ambiental de Viana do Castelo - As recentes orientações
comunitárias e nacionais reforçaram a ação prioritária nos domínios da reabilitação urbana e na
regeneração de novas atividades nas cidades, pelo que o planeamento urbanístico desenvolvido em
Viana do Castelo permitirá cumprir a ambição dos objetivos identificados no nosso PEDU - Plano de
Desenvolvimento Urbano. Na reabilitação urbana mobilizaremos recursos humanos, materiais e
financeiros, bem como todas as instituições do concelho, quer de caráter cultural, desportivo, social, e
as Juntas de Freguesia, constituindo-se, assim, como um instrumento de verdadeira concretização de
todos ·os projetos de dimensão coletiva. O nosso Plano de Desenvolvimento Urbano recentemente
apresentado é a demonstração da vontade e ambição de continuar a aprofundar estes projetos e ações
de uma forma mais sistemática. Esperamos também concretizar já no ano de 2016 o Plano de
Intervenção em Espaço Rural para o perímetro de emparcelamento das freguesias de Areosa, Carreço
e Afife, instrumento de gestão do qual se pretende uma valorização económica, social e ambiental para
esse imenso território, alavancando sinergias no sector da produção de produtos de base endógena agrícola, os quais se revestem de primordial acuidade para a sustentabilidade económica do concelho.

Continuaremos a Requalificação/ Reabilitação/ Regeneração urbana e ambiental da cidade com
especial atenção nas áreas periféricas ao centro histórico através da qualificação do espaço
público, requalificação de equipamentos e promoção da habitação. Para este efeito aprovamos
mais 3 Áreas de Reabilitação Urbana -ARU Cidade Poente, ARU Frente Ribeirinha, ARU Darque.
As Juntas e Uniões de Freguesias continuarão a contar com o apoio financeiro e técnico do
município para a qualificação do espaço público e de reabilitação de edifícios de valor cultural
ou patrimonial, em todo o espaço concelhio. O Programa Polis Litoral Norte deverá ser
continuado com outro modelo de gestão permitindo a consolidação das ações já iniciadas na
preservação e valorização da nossa orla costeira, nas frentes ribeirinhas, estando previstas para
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2016 a proteção da Praia de Afife (Ínsua, Arda), Praia Norte, Cabedelo, Amorosa e Castelo de
Neiva. Teremos de continuar a ampliar os atuais Parques Ernpresarias e dar resposta a
necessidades emergentes nomeadamente de novas áreas de acolhimento empresarial. 2.

Aprofundar a coesão do território com as juntas de freguesia - Continua remos o investimento
no desenvolvimento e coesão das freguesias, reforçando as verbas para investimento no
próximo ano em projetos e obras em especial na beneficiação da rede viária municipal, na
beneficiação e ampliação de cemitérios e capelas mortuárias, nos arranjos urbanísticos e na
requalificação de equ ipamentos culturais e desportivos. As Juntas de Freguesia continuarão a
ter apoios e incentivos da autarquia para desenvolverem e aprofundarem políticas sociais, de
saúde

e de solidariedade.

Esta cooperação tem permitido, nestes anos, minimizar o impacto

das políticas económicas desfavoráveis nas famílias e nos idosos. No Ciclo Urbano da Água,
continuaremos a alargar a rede de água e saneamento no concelho em articulação com os
investimentos programados pelas Águas do Norte, acompanhando com investimentos em
baixa alguns investimentos previstos nos sistemas em alta. 3. Apostar na educação, no

desporto, na cultura e na criação cultural - O Município de Viana d Castelo sempre centrou os seus
esforços na promoção da Escola Pública e na garantia de acesso de todos os cidadãos à igualdade de
oportunidades educativas. Continuaremos no domínio social com os apoios educativos, auxílios
económicos na aquisição de manuais, de passes escolares e de refeições. As escolas do 1º ciclo e jardins
de infância do concelho contam com atividades no Atletismo, na Natação e na Expressão Musical nos
seus currículos. A redefinição da Carta Educativa está em apreciação e discussão por todos os agentes
educativos como instrumento de apoio na beneficiação e consolidação dos equipamentos educativos
do concelho. Em 2015 concluímos um vasto programa de eliminação das coberturas de e um conjunto
de obras de requalificação de alguns edifícios . Estamos a preparar para 2016 e 2017 novos
investimentos em cantinas, Escolas e Jardins, prevendo-se a intervenção de requalificação na EB2,3 Frei
Bartolomeu dos Mártires / Escola Básica do Carmo e EB2,3 de Barroselas após aprovação das
candidaturas ao atual quadro comunitário. A preservação e conservação do património corno o
Convento de S. Dom ingos e a Igreja de S. Bento serão objeto de candidaturas a programas
comunitários. A tradição e a inovação, a preservação da Cultura Castreja, instalação do núcleo do
Castro de Vieites, a recuperação de castros e mamoas, a criação dos roteiros do azulejo, da talha
dourada e do estuque, a conclusão da certificação do traje à vianesa e a implementação da rede
municipal de percursos pedestres serão prosseguidas nos próximos anos. O apoio ao Teatro através da
Companhia de Teatro residente, o apoio à Musica através da Academia de Música de Viana do Castelo
e das Bandas Filarmónicas do concelho e das Associações Culturais, serão continuados por este
executivo municipal. Promoveremos um programa de várias linguagens artísticas e culturais que
animem os equipamentos como o Centro Cultural, o Teatro Municipal e os Museus. A promoção do
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Turismo no Norte de Portugal e na Galiza serão continuados através da promoção da gastronomia e
vinhos e da cultura tradicional do nosso concelho em vários espaços e eventos regionais e nacionais. A
valorização do Caminho de S. Tiago pela Costa será reforçado com a Galiza e outros municípios vizinhos,
desempenhando um papel relevante no turismo cultural e religioso. 4. Proporcionar o acolhimento
empresarial, e a promoção do comércio tradicional -

o regime

de INCENTIVOS em vigor e o

consequente aumento da atração de novos investimentos no concelho leva-nos a ter de programar
novos investimentos no alargamento de parques empresariais. Os incentivos e programas de apoio,
como isenções e reduções nas taxas de licenciamento, de IMT e IMI, disponibilização de crédito,
Finicia e Microcrédito, serão instrumentos de promoção para o alargamento do tecido industrial e de
áreas e setores competitivos e de inovação do nosso concelho. Continuaremos a pugnar junto do
governo e CCDR-Norte pela construção do novo acesso rodo -ferroviário ao Porto de Mar de Viana do
Castelo, como fator de competitividade desta importante plataforma logística. 5. Consolidar a cultura
marítima e promover a cidade náutica atlântica - Continuaremos no âmbito do projeto do
Centro de Mar a apoiar a forte dinâmica dos centros náuticos, consolidando a prática de
desportos náuticos nas escolas, e incentivando o turismo náutico em Viana do Castelo. A
economia do mar já é uma realidade em Viana do Castelo e contará com novos projetos e ações
em articulação com a Estratégia Nacional para o Mar, nomeadamente nas energias renováveis
marítimas. 6. Aprofundar as políticas de solidariedade - Apoiaremos as instituições de
solidariedade social, contribuindo desta forma para a qualidade dos seus serviços prestados, quer na
consolidação das respostas já existentes, quer no desenvolvimento de novos projetos e estratégias de
intervenção social; As medidas de apoio às famílias serão continuadas e aprofundadas para a satisfação
das necessidades básicas de alimentação, habitação digna, acesso à educação e à saúde; Promoveremos
projetos de instituições de ensino no domínio da investigação e do conhecimento aprofundado das
questões sociais que conduzam à implementação de novas e inovadoras medidas de intervenção social
no nosso concelho; Continuaremos a apoiar o voluntariado, dando-lhes a oportunidade de intervirem
nas ações e projetos desenvolvidos quer pelo município quer pelas IPSS's; Apoiaremos a construção
e requalificação de respostas socias levadas a efeito pelas instituições sociais concelhias, num
regime de complementaridade à da Administração Central com especiais responsabilidades
nestas áreas . 7. CIM Alto Minho - Estratégia 2020 - O Município de Viana do Castelo em
articulação com a CIM do Alto Minho dará continuidade à Estratégia" Alto Minho 2020" através
do Programa de Contratualização de Coesão do Território. A Comunidade lntermunicipal e os
Municípios do Alto Minho comprometem-se a desenvolver ações na área da competitividade
do território, na promoção cultural e turística e na sustentabilidade social e ambiental do Alto
Minho. E PLANO

DE ACTIVIDADES DOS SMSBVC PARA O ANO DE 2016-

Os

Serviços Municipalizados de Viana do Castelo vão apostar no reforço da qualidade da água, no
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alargamento das redes de água e saneamento, bem como no aumento da qualidade de serviço
e na melhoria da sua eficiência por forma a prestarem um serviço público de qualidade à
Comunidade Vianense. Assim e em conjugação com a Câmara Municipal, com a empresa
intermunicipal Águas do Norte e ainda o previsível acesso a fundos comunitários, os SMSBVC
apresentam um plano de atividades que vai permitir aumentar as taxas de coberturas das redes
de água e saneamento, bem como melhorar o sistema de recolha de resíduos. No que concerne
ao abastecimento de água, estão previstas três redes em alta: a construção das adutoras desde
Vila Franca até Barroselas com passagem por Vila de Punhe e construção de reservatórios em
Vila de Punhe (Milhões) e em Barroselas; a construção da adutora para Subportela e construção
de reservatórios em Subportela; construção da adutora para Nogueira e a construção do
respetivo reservatório em Pousados. Estas construções vão permitir a remodelação e
ampliação das redes de abastecimento e distribuição de água às populações abrangidas.
Relativamente ao saneamento de águas residuais vai ser lançado o concurso para construção
do intersetor da margem direita do rio Lima que vai permitir drenar as bacias de Serreleis,
Cardielos, Torre e Vila Mou e ainda Lanheses. Os SMSBVC têm ainda previsto ampliar as redes
de recolha de efluentes em Subportela, Vila de Punhe, Vila Fria, Mazarefes, Castelo de Neiva,
Neiva, Deão, Mujães, Barroselas estando no entanto pendentes do programa de apoio
financeiro de dinheiros comunitários - POSEUR - que se aguarda publicação de avisos que nos
permitam lançar mão desse instrumento financeiro. Em relação aos Resíduos Sólidos Urbanos,
os SMSBVC vão ampliar a remodelação do sistema de recolha, transformação do sistema de
recolha lateral em recolha traseira, bem como vão apostar na prevenção e redução da
produção de resíduos para aterro lançando para o efeito uma grande campanha de valorização
de resíduos orgânicos e um grande projeto de compostagem familiar. Para o efeito vamos
contar com uma candidatura a fundos comunitários do POSEUR, que nesta área já abriu para
apresentação de candidaturas. Os SMSBVC vão continuar a sua aposta de melhoria de eficiência
na gestão da água com projetos de redução de perdas aliados à telemetria com recurso a
contadores inteligentes e na reabilitação das redes, em especial, no Centro Histórico de
Darque, Monserrate e Areosa. Continuarão o seu esforço de melhoria da eficiência da gestão
das redes com redução de perdas e na implementação das melhores práticas de gestão das
suas infraestruturas. Continuarão a sua aposta na melhoria da qualidade dos serviços que
prestam, apoiando-se na melhoria da qualificação e valorização dos seus colaboradores, nos
sistemas de qualidade e no aumento do conhecimento das necessidades dos seus clientes. Os
SMSBVC vão ainda alargar a certificação do sistema de gestão da segurança alimentar da água
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no sistema de abastecimento por forma a garantir o fornecimento de água segura a todos os
seus clientes. Com vista à sua sustentabilidade, os SMSBVC vão ainda lançar campanhas de
adesão aos serviços fornecimento de água e saneamento, de forma a que todos participem na
amortização dos investimentos realizados e contribuam equitativamente para os serviços
públicos que lhes são prestados. (a) Jose Maria Costa.". A Vereadora Ilda Figueiredo
começou por referir haver uma incongruência entre os valores constantes do PAF e do
orçamento municipal, dado que este apresenta uma receita de cerca dez milhões de
euros que não constam daquele e que decorrem da inscrição de verbas provenientes de
fw1dos comunitários, mas que muito provavelmente não serão obtidas, considerando
que na melhor das hipóteses o montante de fundos comunitários poderá ser de um terço
do montante orçamentado. Referiu também que considera haver uma grande escassez
de verbas afetas a investimentos, designadamente para infraestruturas, arruamentos e
equipamentos de diversa ordem. Criticou também o facto de vários dos projetos e obras
cuja realização tem vindo a sugerir, não terem sido inscritas, destacando a criação do
Museu do Mar e de vários polos museológicos. O Presidente da Câmara esclareceu que
os dez milhões de euros orçamentados a títulos de transferências de capital é
obviamente um valor meramente estimado e previsível, mas que é um valor realístico.
Adiantou também que relativamente às obras de infraestruturas referidas, as mesmas
estão contempladas no âmbito do financiamento das obras de requalificação urbana
integradas nas ARU' s. A Vereadora Helena Marques criticou a excessiva dependência
dos fundos comunitários o que, ao não se verificar a aprovação dos projetos de
financiamento, não permitirão a reprogramação dos investimentos previstos. Referiu
também que as transferências do orçamento de Estado tem-se mantido estáveis desde
o ano 2012, sendo portanto um factor relativamente fiável. Disse que a coesão territorial
e o crescimento das freguesias rurais depende também da execução de investimentos
com capacidade de retorno económico, de que possam beneficiar as respetivas
freguesias, de modo a sustentarem o seu próprio desenvolvimento, o que não é
assegurado por este orçamento. Concluiu afirmando que o orçamento apresentado é
um orçamento para "pagar contas" e não para fomentar o investimento público nem
para reduzir a carga fiscal, aumentando a disponibilidade financeira das famílias e
empresas do concelho. O Presidente da Câmara concordou que o orçamento está muito
dependente dos fundos comunitários, mas que tal se fica a dever ao enorme atraso na
preparação do novo Q.C., não havendo perspectiva sobre os projetos que poderão vir a
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ser aprovados. Analisados e discutidos todos os documentos, procedeu-se à votação tendo-se
obtido o seguinte resultado:- 5 votos a favor e 4 votos contra, pelo que foi deliberado propor os
referidos documentos à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com as disposições
conjugadas do artigo 33'', número l, alínea c) da Lei n." 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual
redação e do Regime Jurídico instituído pelo Decreto-Lei nv 54-A/99, de 22 de Fevereiro
(POCAL). Por último, foi ainda de1iberado que os mencionados documentos não ficassem
transcritos na acta, pelo que, depois de assinados por todos os Membros presentes da Câmara
Municipal e por eles rubricados em todas as folhas, ficam arquivados na pasta anexa ao livro
de actas, nos termos do artigo 5° do Decreto-Lei número 45.362, de 21 de Novembro de 1963, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei número 334/82, de 19 de Agosto. Esta deliberação
foi tornada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor
Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos contra dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. Por último,
foram apresentadas as seguintes declarações de voto:- DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD:- O PSD
votou contra este plano de atividades/orçamento, pois considera que é um orçamento de pagamentos
e não de investime nto. A não redução da carga fiscal para as famílias bem como, a não aposta em
estratégias conce rtadas para todo o concelho, faz com que este orçamento não mereça a nossa
aprovação. Falta-lhe igualme nte corage m política para assumir prioridades e impleme ntá-las,
reestruturando estratégias e re pensa ndo as po lít icas de desenvolvimento nas freguesias. O PSD fica no
entanto sat isfeito por, após dois anos de insistência ver previsto em orçamento, um montante de
500.000 euros para repensar o estacionamento no centro da cidade, bem como, verbas destinadas à
criação de um parque de caravanas, por exemplo. Por incluir continuam políticas no nosso entender
essenciais, como a redução dos impostos para os vianenses, o aumento da atratividade do concelho,
bem como, a aposta inequívoca nas freguesias, com uma estratégia global. (a) Eduardo Teixeira; (a)
Marques Franco; (a) Helena Marques.". DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU - Tal como já tinha
acontecido o ano passado, são muito escassos os meios financeiros municipais para novos
investime ntos, o que, em parte, resulta de decisões anteriores que consideramos erradas, seja por
consequência da gestão de anteriores mandatos municipais que foram adiando investimentos em
infraestruturas e equipamentos essenciais à população (rede de saneamento básico, rede de águas
pluviais, parques infantis, arranjo de vias municiais e passeios, parques de estacionamento público,
equipamentos para apoio a associações culturais, etc) e deram prioridade a contratos de concessão,
com cláusulas leoninas, como aconteceu com a aquisição de água em alta, alguns parques de
estacionamento e a marina, seja pelo subfinanciamento das autarquias por parte da Administração
Ce ntral. Por outro lado, quando era mais fácil o recurso a fundos comunitários, deram prioridade a obras
de custos muito elevados, de impacto visual forte ma s escassa utilização, como acontece u com o
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chamado centro cultural, tendo descurado o investimento em infraestruturas e equipamentos básicos
essenciais para a população vianense. Entretanto, com os sucessivos ataques ao poder local
democrático ao longo dos anos, com destaque para estes mais recentes, designadamente os cortes
decorrentes do chamado Fundo de Apoio Municipal, aliado à política nacional nefasta para os vianenses,
a autarquia vê-se impossibilitada de se lançar em investimentos para colmatar as enormes carências da
população sem a participação de fundos comunitários. Mas esses fundos comunitários, na sua maioria,
ainda não passam de uma miragem, como se pode ver na diferença de verbas de cerca de 10 milhões
de euros entre o PAF e o Orçamento para 2016. Ou seja, o orçamento da Câmara Municipal para 2016
está empolado em cerca de 10 milhões de euros para investimentos que, na sua generalidade, não
passarão do papel durante 2016. A acrescer a tudo isto, há, agora, a concretização do desastroso "
negócio da água" que vai agravar em cerca de um milhão e meio por ano o pagamento à E. Águas do
Norte. Por tudo isto, o voto da CDU é também um protesto perante decisões anteriores, que já na época
mereceram a oposição da CDU, por recear aquilo que neste momento se está a viver. É também um
protesto contra as sucessivas políticas governamentais que atiraram o poder local para uma situação
muito difícil, de que os trabalhadores e as populações são as principais vítimas. E em Viana é
particularmente desastroso que a requalificação da EBl,2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires continue
adiada para 2017, o mesmo acontecendo com o Centro Escolar de Barroselas, os acessos ao porto de
mar, o sempre ignorado museu do mar, a recuperação e aproveitamento de antigo património e velhos
edifícios que poderiam servir de âncora para o desenvolvimento cultural, a dinamização da vida na
cidade, o turismo, etc. Por isso, tal como aconteceu no orçamento de 2015, o que temos para 2016, se
descontarmos o empolamento dos cerca de 10 milhões de euros de possíveis fundos comunitários, é
uma mão cheia de quase nada, dado que a inscrição da maioria dos projectos de obras está feita por
um valor simbólico, à espera do que irá acontecer com os fundos comunitários. Só que também para
esses investimentos sempre se exige uma parcela mais ou menos significativa de fundos municipais,
que podem não existir. Assim, a credibilidade deste plano e orçamento, no que se refere a
investimentos, é muito escassa. Aliás, já foi o que aconteceu em 2015. Em todas as reuniões do
executivo municipal houve alterações orçamentais e, mesmo assim, obras essenciais, apesar de inscritas
no orçamento deste ano, não saíram do papel, como obras nas vias da Quinta de Monserrate, Areosa,
Darque, etc. Também no plano de actividades dos Serviços de saneamento básico de Viana do Castelo
se escrevia no plano para 2015: " Caso se confirme o acesso aos fundos comunitários, a expansão de
redes de água e saneamento abrangerá diversas freguesias, nomeadamente, Vila de Punhe, Castelo de
Neiva, S. Romão de Neiva, Mazarefes, Vila Fria e Deão." Agora, para 2016, acrescentam mais algumas
que a CDU tinha referido o ano passado, (caso de Serreleis, Cardielos, Vila Mou e Lanheses) embora
ainda continue a faltar a necessidade de substituir estações elevatórias antigas, como em Afife. Mas
nada avançou até agora. O que significa que as populações continuarão sem resposta para os seus
problemas se não houver uma alteração da política nacional e uma afectação de fundos comunitários,
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dado que, no plano mun icipal, não há verbas para isso. Refira-se igualmente a ameaça, agora ainda mais
próxima, dos mun ícipes sofrerem as consequê ncias desta gestão errada, seja directamente, por um
possível aumento do preço da água e saneamento e custos elevados nas taxas de ligação às redes, seja
indirectamente, pela falta de recursos para novos investimentos, continuando a deixar as populações
sem acesso a serviços fundamentais ou as associações e colectividades sem os apoios necessários . Um
dos casos ma is significativos é o que se passa com algumas associações desportivas que, ao terem de
pagar o acesso à utilização de equipamentos municipais para jogos e treinos, retornam para os cofres
municipais os escassos apoios que recebem, como se pode ver na respectiva rubrica de receitas do
orçamento mun icipal. Quanto à situação dos arruamentos e outras obras previstas no plano de
actividades da Câmara Municipal, registe-se a escassa verba prevista para obras essenciais, mesmo para
aquelas que já têm concursos abertos há muito tempo. Tal como aconteceu o ano passado, para a
maioria das obras previstas, a verba inscrita de mil euros ou pouco mais, mal dá para iniciar o projecto.
Quanto às transferências para as freguesias, a situação contínua de carência, sobretudo se tivermos em
conta as dificuldades financeiras que a maioria atravessa, devido também aos atrasos nas transferências
municipais. Por tudo isto, a CDU votou contra o Plano e Orçamento para 2016. (a) lida Figueiredo.".

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS - O Plano de Atividades e Orçamento de 2016 é muito penalizado
na sua construção orçamental pela ausência de informação relativa às verbas a transferir do Orçamento
Geral do Estado para os Municípios também pela grande indefinição dos fundos comunitários do
Portugal 2020. É inacreditável a ação do governo que agora termina as suas funções em que quase dois
anos após o início do novo ciclo de programação do Portugal 2014-20 ainda não hajam definições claras
para os investimentos e ações a serem financiadas aos municípios e entidades intermunicipais. Apesar
desta dificuldade o orçamento apoia-se num esforço de poupança corrente das verbas municipais. Que
fruto da boa gestão financeira permitem transferir recursos financeiros para investimento. As apostas
do município para 2016 são claras nos domínios da reabilitação urbana, com especial enfoque das
Freguesias do Plano de Urbanização da Cidade, na atratividade de novos invest imentos e no apoio à
relocalização de empresas do concelho para áreas industriais, e ainda na coesão territorial, através das
t ransferências de meios financeiros para as fregues ias. Este PAO de 2016 está em consonância com a
estratégia municipal definida no Plano Estratégico do Município de 2011 e nas definições programáticas
que os eleitos pelo Partido Socialista apresentaram no início do mandato. (a) Jose Maria Costa; (a) Vítor
Lemos; (a) Ana Margarida Silva; (a) Luís Nobre; (a) Maria José Guerreiro.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
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(DOCUMENTO Nu 12)

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Exmos. Sr. Vereadores,
Exmos. Srs. Deputados Municipais,
Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
Caros Vianenses,
Demais presentes,

Boa noite.
Sr. Presidente,
Analisados os dados fornecidos pela autarquia devemos avançar
que esperávamos mais para o orçamento de 2016.
Mais não significa forçosamente mais verbas mas sim, mais
capacidade e eficácia para a aplicação das mesmas.

Este orçamento camarário não tem "ambição"! O que o documento
reflecte é uma politica de abdicação, de renúncia e de falta de
querer do executivo Socialista. É um orçamento resignado pois
consideramos que o documento sustenta a tese de que ambição e
rigor são inconciliáveis. Como se o rigor fosse contrário à ousadia
e à capacidade de mudar a cidade, de fazer mais e melhor a cada
ano.

É um orçamento onde nao há nenhuma inovação, nenhum
elemento que permita construir uma expectativa de que este
orçamento venha a ser significativamente diferente do anterior e
continua

a ignorar

grandes

questões,

como

a

perda

de

competitividade do concelho e da cidade.

Este é um orçamento com uma excessiva dependência de fundos
comunitários que pode ser um factor inibidor caso a não
aprovação dos projectos de financiamento se verifique, colocando
em causa a programação dos investimentos.

Verifica-se também que as transferências do orçamento de Estado
tem-se mantido constantes e estáveis desde 2012. Já este
orçamento apresentado é apenas para pagar contas e não para
fomentar o investimento público nem para reduzir a carga fiscal
beneficiando o rendimento das familias e empresas do nosso
concelho.

De assinalar ainda que a promoção do turismo no Norte de
Portugal e na Galiza deverá ser feito sempre em cooperação com
a Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal até porque
somos o único concelho do litoral, capital de distrito, que não tem ~i:::

ºSo
o..

' (Ú

uma loja interactiva de turismo, um projecto transversal a
partidos políticos que visa exclusivamente divulgar, promover os
concelhos e ajudar os turistas. Mas há mais, nas grandes feiras de
turismo, por exemplo BTL, ficamos em stands secundários, de 2m
por 2m, com duas senhoras a fazer "croché" ou se preferir a
bordar, algo que podemos comparar com o que era feito há vinte
anos, onde está a evolução? A Entidade de Turismo Porto e Norte
tem um stand onde agrega os municípios, possibilitando a
divulgação de produtos endógenos e de potencialidades dos seus
concelhos.

Por estarmos de costas voltadas com a Entidade é preciso ter
consciência de que só se está a prejudicar o nosso concelho.
Mas, e porque esta é uma rubrica que consta do plano de
atividades para 2016, diga-me qual é a estratégia que tem para o
turismo?
Pois,

creio

que

continua

com

o

seu

pensamento

de

"

orgulhosamente só" em relação ao Turismo, não é assim Sr.
Presidente?
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Para terminar, gostaria também de dar uma palavra ao Eng.º Vítor
Lemos

acerca

do

plano

de

actividades

dos

serviços

municipalizados. A primeira é que este ponto deveria ser votado
em separado. Pois, caso assim fosse possível o nosso voto seria
favorável estando totalmente de acordo pela forma e pelo
conteúdo,

algo que deveria servir de exemplo dentro do

executivo. Consideramos ainda que este plano de actividades
deveria servir de modelo para a apresentação do plano de
actividades e orçamento da Câmara Municipal.

Viana do Castelo, 6 de Novembro de 2015 .

Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.

(DOCUMENTO Nº 13)
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

AGRUPAMENTO POLÍTICO DO CDS-PP

Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal para 2016

6 de Novembro de 2015

· Ex.ma Senhora Presidente da Mesa
Ex.mos Senhores Secretários da Mesa
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal
Ex.mos Senhores Vereadores
Ex.mos Senhores Deputados Municipais
Senhores Jornalistas,

"Vira o disco, toca o mesmo", bem refere o conhecido adágio popular, evocado
sistematicamente para se referir a tudo quanto não muda com o passar do tempo
(salvaguardando-se algumas acções cosméticas, mais ou menos pontuais). Inicio, pois,
esta intervenção, no integral respeito desse pressuposto, citando, ipsis verbis, a
introdução redigida no ano transacto paro este mesmo ponto: "O Plano de Actividades e

Orçamento é, por definição, o documento que reflecte, genericamente, a essência da
actividade do município, sendo por excelência o primeiro e principal documento político
que regerá e condicionará todos os que, necessariamente, dele decorram e dele
dependerão. Não deve, por isso, e sob quaisquer circunstâncias, ser analisado de
maneira ligeira e alheia ao contexto sacio-económico existente, mas tal também não
poderá ocorrer a montante da sua discussão, ou seja, no momento da sua elaboração. E
é precisamente neste ponto que algumas das suas principais linhas esbarram quer na
minha consciência, quer no meu próprio sentido de cumprimento do dever de defesa do
interesse público, ou seja, dos vianenses em geral."
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Naturalmente que me escusarei, uma vez mais, de tecer quaisquer pressupostos de
âmbito

técnico,

porquanto

tal

extravasaria

largamente

as

minhas

inexistentes

competências na área da contabilidade e gestão. Obrigo-me, no entanto, e no integral
respeito pela confiança e manifestação de representação que em mim depositaram, a
expor os reparos e as reservas que, do ponto de vista político, e exclusivamente político,
entenda como pertinentes e contextualmente adequados.
O orçamento ora em discussão goza de um aumento de cerca de 1,5M€, quando
comparado com o que ainda vigora, e de 2,5M€, se for considerado o de 2014. Tal
acréscimo decorre

~penas )de um aumento dos impostos directos (o que penaliza, uma

vez mais, as já exauridas fam ílias), designadamente do IMI (em torno dos 7% - cerca de
700.000€) e da venda de bens de investimento (cerca de 1M€), já que ainda não há
qualquer indicação da dotação oriunda do OE (considerando-se, então, o valor adstricto
para o presente exercício), e os novos programas com unitários estão, como se sabe (e
melhor se lamenta) em banho-maria, aguardando, quem sabe, o regresso do "Messias".
Assim, e considerado esse ligeiro aumento, é apenas com contido entusiamo que registo
que, quer o Passivo Exigível Total, quer o Passivo Exigível de Curto prazo estabilizaram
(face a 2014 e cons iderando os dados de 15 de Outubro), para o que contribui a não
integração, no primeiro, do empréstimo contraído à banca já em 2015. Se é verdade
insofismável que os mesmos foram objecto de uma considerável redução quando
comparados aos reg istados em 2010, também o é que se encontram , presentemente,
perfeitamente estagnados, num contexto de, repito e reforço, subida do valor global do
orçamento em 1,5M€. Ideal mas irrealisticamente, consideradas as inúmeras solicitações
(incluindo o cumprimento dos vários compromissos de que a

CM~J tais

valores

deveriam ambicionar conservar a trajectória de diminuição verificada nos últimos
exercícios (há condições para isso) , visando uma mais rápida e sustentável consolidação
das contas do município, o que, manifestamente, não acontece. No entanto, e porque é
justo reconhecê-lo, sobretudo nos difíceis tempos que correm e perante todos os
comprom issos (alguns de duvidoso gosto ou de exagerado monta nte) , ta l desígn io
afigura-se como uma utopia tão desejável, quanto irrealista e escorregad ia.
Se me permitirem, deixo uma consideração, sob a forma de dúvida, e que respeita
ao quadro constante na página 1O, referente ao limite de dívida do município. Assim, e no
que concerne à receita corrente líquida dos anos 2012 e 2013, há um óbvio desfasamento
face ao transcrito · no orçamento do ano anterior, no mesmo quadro: a receita corrente
liquida de 2012 é, agora, de 47M€ (no ano passado era de 36M€); a receita corrente de
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2013 é, agora, de 51M€ (no ano passado era de 39M€). Sendo o limite de dívida achado
pela média dos

3 últimos exercícios (x1 ,5), e estando, este ano, aumentada

consideravelmente a base de incidência, em comparação com os alares inscritos no ano
passado, o valor final beneficiará o limite de endividamento, alargando-o, do ponto de
vista relativo, face ao reportado no ano anterior. Trata-se de um erro de interpretação meu
(leigo assumido) , ou de uma falha "técnica"?
Da leitura deste PAO extrai-se a estabilização da dívida, factor essencial para a
sustentabilidade do próprio município, assim como uma folga na quota da capacidade de
endividamento, felizmente não esgotada. Merece, ainda, reconhecimento o esforço
empreendido no sentido de melhorar a atractividade do município no que respeita à
fixação de investimentos empresariais, ressalvando, no entanto, que tal desígnio se
encontra coartado pela deficiente rede rodo/ferroviária que serve o conselho, com
especial incidência para a inaceitável ausência de acessos dignos dessa designação ao
porto de mar. Mais refere a continuação da promoção do comércio local, embora não
especifique de que forma tal se pretende conseguir.
Ao contrário do previsto e amplamente difundido nos dois últimos exercícios, este
que ora discutimos não considera nem permite vislumbrar o mais pequeno indício de
vontade de implementar novo orçamento participativo. Impõe-se, assim, a questão que
todos se colocam: porquê? Qual, afinal, o balanço apurado dos anos transactos? O que
falhou?
No que respeita ao campo da acção social, continua a verificar-se uma
manifestação de intenções (sempre bem-vinda), mas que não é concretizada, menos
ainda quantificada nas várias rubricas. Não ouso questionar os seus intentos e propósitos,
mas sublinho que estes perdem sentido e alcance, de novo, na sua evidente
subjectividade. A título de exemplo, é referido que que "as medidas de apoio às fam ílias
serão continuadas e aprofundadas para a satisfação das necessidades básicas de
alimentação, habitação digna e acesso à educação e saúde", sem, apesar disso, serem
descriminadas quer a estratégia escolhida para a sua prossecução, quer uma afectação
ou, no limite, uma previsão de valores envo.lvidos. Mais se continua a constatar, o que
lamento, que esta que deveria ser a primeira das prioridades esteja relegada, de novo, e
dado o difícil contexto em que continuamos mergulhados, para a 6ª posição (numa escala
de 8) no preâmbulo das grandes opções estratégicas. Bem sei que a ordem pode ser
meramente ilustrativa, sem qualquer força ou pretensão vinculativas, mas mereceria,
seguramente, outro. destaque. Cumulativamente, e num sentido mais pragmático e menos
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interpretativo, o objectivo "Segurança e Acção Sociais" ocupa o 9° lugar na graduação
constante do quadro da "Estrutura das Grandes Opções do Plano", com 4,73% (ainda
assim positivo quando comparado com os 2,37% de 2012) do total orçamentado, o que,
atestando a anterior consideração, deixa a nu o carácter secundário de que goza, no
plano da definição de prioridades. Tal não se compadece com a conjuntura difícil que,
demonstradamente, continuamos a viver. Porque não me conformo com o aludido, e
visando somente a colmatação das dificuldades detectadas e passíveis de serem
mitigadas, assumo que continuo a preferir viver, como já afirmei inúmeras vezes, num
município apodado de assistencialista, do que saber que há quem tente dormir com frio e
com fome, enganando o estômago com o que houver, e o espirito com a ilusão de um
futuro melhor, que não mais chega. Mantenho que ""mais vale ser objecto da caridade,
mas que sustenta, do que dejecto da fome, que condena". Apesar da assunção pessoal,
que assumo,

plasmada no acima descrito, (insuficiência de atenção política e

suborçamentação), por mais insuficientes que as medidas se afigurem, é, por imperativo
de consciência, da mais elementar justiça reconhecer o esforço que, paulatinamente, tem
vindo a ser empreendido.
Este é, pois, mais um orçamento elaborado num (e para um) ainda delicado quadro
de profundas dificuldades económicas e sociais, transversais aos mais diversos sectores
da

sociedade,

sejam

estes

famílias,

empresas

ou

mesmo

autarqu ias.

Os

constrangimentos vividos ao longo dos últimos anos mantêm-se, sine die, quando não se
agravam, aconselhando o máximo de parcimónia e lucidez na distribuição dos parcos
recursos munici pais pel as várias rubricas constantes das Grandes Opções do Plano.
Reconhecendo que esse não é um exercício fácil, e que são mais as solicitações do que
os meios para, cabalmente, as atender, deve continuar a ser feito um esforço nesse
sentido, corrigindo os erros e as falhas de planeamento, concepção e execução que, no
passado, foram reiteradamente identificados, mas demasiadas vezes não corrigidos.
Percebe-se o cuidado tido, de novo, na elaboração do documento, acautelando, a
priori , as dificuldades criadas quer pela indefinição do próximo quadro comunitário, no que
respeita à sua regulamentação e implementação , quer pelo atraso na aprovação do OE e
na decorrente indefinição do montante a ser transferido para a autarquia. É efectivamente
vital conhecer-se, no momento da construção de um orçamento (seja este de que índole
for) , e para que e ste seja tão rigoroso quanto realista, todos os constrangimentos
possíveis de antecipar, para que se procurem atempadamente as respostas que melhor
se adequem . Como é óbvio, não seria razoável da minha parte a imputação dessas fa lhas
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e indefinições a este executivo, porquanto estes são, neste aspecto, as suas primeiras e
principais vítimas.
Sim , este é, de novo, um orçamento "cabra-cega", mas eu , que felizmente vejo
bem e não me encontro tolhido ou comprometido por quaisquer condiciona lismos, vejome obrigado a desonerá-los (a este executivo) dessa responsabilidade , endossando-a, ao
invés, a um poder central, centralista e centra lizador que não enxerga para além do
Tejo ...
No cômputo geral, este é um orçamento de continuidade, adiando a ruptura do
status quo para os anos subsequentes (haja esperança ... ). Nesse sentido, não será
necessário recorrer à "Maya" para antecipar o meu sentido de voto ...

(José Carlos Freitas)
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(DOCUMENTO Nº 14)

CDU
Viana do Castelo

Rua Manuel Espregueira, n° 215, 4900-318 Viana do Castelo
Tel: 258829861 Fax: 258823552 e-mail: vianadocastelo@pcp.pt

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O A.NO

D~2016

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 20 16, agora em di scussão e
votação, como o Sr. Presidente da Câmara reconhece, não apresenta uma construção
orçamental sólida, consistente, em virtude do Executivo não possuir informação quanto
às verbas a transferir, para o Município, do Orçamento Geral do Estado e também
porque, passados embora dois anos desde o início do novo ciclo de programação do
Portugal 20 14/ 2020, não se encontrarem ainda perfeitamente definidos os investimentos e
ações a serem financiados aos municípios e às entidades intermunicipais.
Assim , mais uma vez nos é apresentado um Plano que não é bem um Plano
porque, para além de se não conhecerem ainda os valores das verbas a transferir do
Orçamento Geral do Estado nem a receber de fundos comunitários, como atrás ficou
referido, nos apresenta um grande número das atividades que têm uma previsão
orçamental mínima, o que dá a entender que muitos deles não serão para executar ou que
só serão concretizados se for possível o acesso a fundos comunitários, e que incorpora
um acréscimo de cerca de 1O milhões de euros em relação aos valores consignados no
PAF, que o Sr. Presidente afirma serem respeitantes a fundos comunitários, o que não nos
parece muito realista dado que, nos últimos 2 anos, os valores an-ecadados e provenientes
de fundos comunitários têm rondado apenas os 3,5 milhões de euros.
Porém, apesar da grave cri se económica e financeira cm que vivemos e da
inde finição das verbas a receber do Orçamento Geral do Estado e de qua is os proj etos
que poderão ou não benefi ciar dos apo ios comunitários, verificamos que o Plano de
Atividades e Orçamento apresenta uma subida de 1 553 160 euros nas receitas ( 743 652
E nas receitas correntes e 809 508 € nas receitas de capital ).
Procedendo à análise po lítica sobre a previsível atuação do Executivo Municipa l.
tendo apenas como suporte os valores inscritos nas Grandes Opções do Plano que nos são
apresentados <fado que, como repetidamente temos refer ido, os senhores vereadores
rcsponsúvcis por l ada pelouro não nos dão a conhecer q uais os prol>lc nrns com lf UC

se debatem nem quais as soluções que propõem para os minimizar ou resolver, não
nos é possível afirmar se estamos ou não de acordo com as prioridades
a presentadas.
Verificamos que, em relação ao ano de 2012:

Ano

2012
2013
2014
20 15
2016

Orçamentação do total das verbas
a arrecadar pelo Executivo
68 981 291 euros
68 543 226 euros
60 048 261 euros
61224814euros
62 777 974 euros

Orçamentação das
verbas a gastar nas
G.0.do Plano
4 1 469 630 euros
40 307 181 euros
27 717 818 euros
29 428 275 euros
30 408 245 euros

há, apesar de tudo, um maior realismo nas verbas orçamentadas.

Diferenças observadas
para as G. O. P.

--------------------------·1 162 449
13 75 1 8 12 euros
12 041 355 euros
11 061 385 euros

Verificamos, também, que as prioridades definidas são:

Priori dades
Iª

2"
y
4ª
5ª
6º

Pelouros
Coesão / Desenvolv. Freg.
Cultura, Despe T. Livres
Educação
Comunicações/ Transportes
Habitação I Urbanização
Desenvolvimento Económico

Verbas orçament.
2015
5 044 439 €
5 020 910 €
4109176€
2 342 000 E
2 560 204 €
1 431 500 €

Verbas orçament.
2016
5 443 439 €
4 214 798 €
3 989 715 E
3 797 284 €
2 262 411 €
2 085 439 €

Diferenças
observadas
+ 399 000 €
- 806 112 €
- 119 461 E
+ l 455 284 €
- 297 793 €
+ 653 939 €

O Executivo Municipal afirma que "continuará um programa de grande coerência
e objetividade a orientar os seus esforços e energias para a concretização das linhas
estratégicas - Reabilitação Urbana, Acolhimento Empresarial, Coesão Ten-ítorial,
Economia do Mar, Apoios/Respostas Sociais, Educação, Desporto e Cultura".
Tendo presente que este Plano e Orçamento ainda não tem asseguradas as verbas
nele inscritas, é certo que verificamos que estão previstos mais 1 455 284 euros para as
Comunicações e Transportes e mais 653 930 euros para o Desenvolvimento Económico
mas, também, menos 806 112 euros para a Cultura, Desporto e Tempos Livres, e menos
1 l 9 461 euros para a Educação.

E o certo, também, é que grande parte das verbas aqui orçamentadas
respeitam a obras já concluídas e que terão de ser pagas, e não se destinarão a novos
investimentos.
Assim, a requalificação da EB2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires/Escola Básica do
Carmo e da EB2,3 de Barroselas, a criação do Museu do Mar, os acessos ao Porto de
Mar, os vários an-uamentos a melhorar na Quinta de Monsen-ate, a deslocalização da
Feira da Meadela, a rede de saneamento e de distribuição de água, os equipamentos para
apoio às Associações Culturais, etc., projetos tão necessários à melhoria das condições de
v idn das populaçc1cs \' Ínncnses, mais uma vez se arrastado de Phrno .:m Plano.

Esta carência de verbas para os investimentos tão necessários à melhoria das
condições de vida das populações vianenses, para além de serem consequência da
grave crise económica e financeira em que vivemos, radica também na atuação
centralizadora do Governo que tem procurado estrangular a atividade do Poder
Local Democrático, nomeadamente com o seu subfinanciamento, com a não
abertura de programas susceptíveis de apoios comunitários, com o FAM, e nas
políticas seguidas pelos últimos Executivos Municipais que consideraram como
prioritárias obras que dão nas vistas em detrimento de outras mais simples mas
mais necessárias para o bem-estar das populações ou que fizeram acordos que se
revelaram desastrosos para o Município, como os que levaram à privatização da
Resulima/EGF ou à entrega das suas captações de água e das infraestruturas de
distribuição de água e de saneamento à Empresa Águas do Noroeste, obrigando-se

(DOCUMENTO Nº 15)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:·······
• • • Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (02) 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO
CASTELO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:- "PROPOSTA-2! REVISÃO ORÇAMENTAL 2015-No âmbito do acordo celebrado entre
o Município de Viana do Castelo

e a Empresa Águas do Noroeste, SA,

aprovado na reunião de

Câmara de 20 de novembro de 2014 e reunião da Assembleia Municipal de 28 de novembro
de 2014, foram realizados diversos contratos relativos à venda das infraestruturas de
abastecimento de água e infraestruturas de saneamento de águas residuais, gerando receita
para o Município, que se encontra por contabilizar por não se encontrarem previstas no
orçamento em vigor as rubricas adequadas, para a contabilização das mesmas, de acordo com
a proposta de enquadramento aprovada em 20 de novembro de 2014:

"PROPOSTA
ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
E A ÁGUAS DO NOROESTE, SA - SISTEMAS EM ALTA

A) A Águas do Minho e Lima, SA, entretanto extinta, foi constituída através da publicação do
Decreto-Lei n.Q 158/2000 de 25 de Julho, com o objetivo de colmatar as carências ao nível do
tratamento de águas residuais e abastecimento de água às populações dos concelhos de Arcos de
Valdevez, Cam inha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença,
Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira;
B) A sua atividade englobava a conceção, construção e exploração dos subsistemas de abastecimento e
saneamento que servem os Municípios acionistas, designado por Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e Saneamento do Minho - Lima;

C) A atividade da Empresa foi objeto de Contrato de Concessão celebrado com o Estado Português em
18 de Setembro de 2000, tendo em complemento a este Contrato, sido estabelecidos Contratos de
Fornecimento e de Re.colha entre a Empresa e os Municípios que dela fazem parte;
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
D) O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO celebrou, com a extinta Águas do Minho e lima, S.A.,

concessionária do sist ema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Minholima, um contrato de fornecimento e outro de recolha, pelo prazo da concessão;
E) Através do Decreto-Lei n.2 41/2010, 29 de abril, foi criado o Sistema Multimunicipal de

Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste, resultante da fusão do sistema
multimunicipal de captação, tratamento e abast ecimento de água do norte da área do Grande Porto,
criado pela alínea d) do n.2 3 do artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2 379/93, de 5 de novembro e pelo
Decreto-Lei n.2 102/95, de 19 de maio, do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de
saneamento do Minho-lima, criado pelo Decreto-Lei n.2 158/2000, de 25 de julho, e do sistema
multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Vale do Ave, criado pelo Decreto-Lei
n.2 135/2002, de 14 de maio;
F) Nos termos do Decreto-Lei n.2 41/2010, de 29 de abril, foi atribuída à AdNOROESTE, em regime de

concessão, a exploração e a gestão, em regime de exclusividade, do Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste;
G) Por efeito do disposto no artigo 2.2, n.2 1, do Decreto-Lei n.2 41/2010, 29 de abril, o MUNldPIO DE
VIANA DO CASTELO, na qualidade de utilizador originário, integra o Sistema Multimunicipal de

Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste;
H) Nos termos do artigo 12.2, n.2 3, do Decreto-Lei n.2 41/2010, 29 de abril, a partir da outorga do

Contrato de Concessão, o regime de fornecimento e de prestação de serviços aos utilizadores do
Sistema passa a realizar-se nos termos previstos no mencionado contrato, mantendo-se em vigor,
até serem substituídos, os contratos de fornecimento e recolha celebrados entre os utilizadores e as
concessionárias extintas;
1) Em 30 de junho de 2010, foi celebrado entre o Estado e a AdNOROESTE, o Contrato de Concessão

relativo ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste, que
iniciou a produção de efeitos em 1 de julho de 2010, por um período de 50 (cinquenta) anos;

J) No ano 2002, concluída a ligação do sistema intermunicipal ao sistema do Cávado, os Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo efetuaram as ligações nos pontos de
entrega de Neiva Monte, Faro de Anha e Amorosa.
K) Os restantes pontos de entrega, não estando concluídos nas datas inicialmente previstas e face ao

débito dos valores mínimos obrigatórios por parte da AdNOROESTE, a partir do ano 2011 iniciou-se
um conjunto de negociações entre Município e AdNOROESTE no sentido de se concluírem os pontos
de entrega e cessaram as faturações dos referidos valores mínimos obrigatórios.
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L) As captações próprias do MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO nas áreas cobertas pelas infraestruturas
previstas no Contrato de Concessão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de
Saneamento do Noroeste constituem reservas estratégicas para salvaguarda do abastecimento de
água para consumo público às populações, acordando as PARTES na sua afetação à concessão,
através da celebração de um CONTRATO DE AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES MUNICIPAIS;
M) De igual modo serão afetos ao Sistema Multimunicipal um conjunto de infraestruturas municipais,
de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, cuja gestão e exploração passará
para a AdNOROESTE, com base em AUTO DE ENTREGA OE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E DE
ÁGUAS RESIDUAIS;
N) Para a completa regularização das relações entre as partes, importa celebrar igualmente o
CONTRATO OE FORNECIMENTO DE ÁGUA e o CONTRATO OE RECOLHA DE EFLUENTES;
Encontrando-se reunidas as condições para o cumprimento do contrato celebrado em 2000 submetese á aprovação em reunião de Camara Municipal de Viana do Castelo da presente proposta, constituída
pelos documentos anexos ao presente enquadramento, sendo igualmente submetido para aprovação
o PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, onde se estabelece a calendarização dos investimentos previstos no
Contrato de Concessão do Sistema Multimunicipal e ainda não executados;
i.

AUTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

ii.

AUTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS,

iii.

CONTRATO DE AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES MUNICIPAIS,

iv.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA,

v.

CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES

vi.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO.

A entrada em vigor da referida documentação fica condicionada à sua aprovação pela Assembleia
Municipal de Viana do Castelo e à aprovação pelo Estado Português, na qualidade de concedente do
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste, conforme estabelece
o respetivo Contrato de Concessão."
O ponto 2.3.4.2 do POCAL publicado no Decreto-Lei n2 54-A/99, referente à execução orçamental,
apresenta um conjunto de princípios e regras que devem ser respeitados, designadamente o referido
na alínea a), segundo o qual, "As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido
objeto de inscrição orçamental adequada".
Considerando que, o acordo entra efetivamente em vigor a 1 de outub ro de 2015 e a Empresa Águas
do Norte, SA tem disponibilidade financeira para efetuar, no corrente ano, uma transferência no valor

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo· llf. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-castelo.pl • cmvlana@cm -viana-caslelo.pl • NIF 506 037 258

Câmara Municipal de Viana do Castelo
de 8.028.541,98€, tenho a honra de propor que a Câmara delibere aprovar submeter à Assembleia
Municipal, nos termos da alínea e) do n.2 1 do artigo 33.2 da lei 75/2013, de 12 de Setembro, para que
esta delibere, ao abrigo da alínea a) do n.2 1 do artigo 25.2 do mesmo diploma, aprovar a 2.i! Revisão ao
Orçamento de 2015, constante nos quadros seguintes:
QUADRO 1 • RECEITA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
Reforço
CLASS.
ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

-

r -09
0904
090403
09040303

VENDAS OE BENS OE INVESTIMENTO

·- -

OUTROS BENS DE INVESTIMENTO
CENTRAL-ESTADO

8.028.541,98 €

OUTROS

8.028.541,98 €

TOTAL
QUADRO 2 - DESPESA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

02

C!J.MAR.A MUNICIPAL

0201

PRESIDENCIA

08
,,-0805
080501
08050108

TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE

QUALIDADE DE VIDA

02
0202
020210
02021001

----0205
-

..

-- ..

- - ..
- - - ..
.. ---- ..

- -- - --

6.528.541,98 €

OUTROS

0203

-

RS=ORÇOS

DESCRIÇÃO

ORGÃNCA ECONÓMICA

..

- - ..

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
TRANSPORTES

-

TRANSPORTES ESCOLARES
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E
CONSERVAÇAO

02
0201
020102
02010202
-0202
--020201
02020101
07
0701
-070101
-070203

..

AQUISIÇÃO OE BENS E SERVIÇOS

-

-

250.000,00 €

---

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE BENS
- ------COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
--- GASÓLEO
200.000,00 €
-- - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
. -·
---·- -- ·- - -·-------- ---ENCARGOS DE INSTALAÇÕES
-·
- - 300.000,00 -€
ELETRICIDADE
---- AQUISIÇÃO DE-BENS
DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TERRENOS

-

EDIFICIOS

TOTAL

--

690.000,00 €
60.000,00 €

---- --

8 .028.541,98 €
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( a) José Maria Costa.". A Vereadora IJda Figueiredo referiu que irá votar contra por
coerência com a posição por si assumida aquando da participação do Município de
Viana na Sociedade Aguas do Norte e que tem sobretudo a ver com as cláusulas
leoninas insertas no contrato de concessão, em especial as que respeitam ao pagamento
de caudais mínimos. O Presidente da Câmara respondeu a esta intervenção dizendo
que o Município de Viana não tem condições para proceder aos avultados
investimentos que seriam necessários para reforçar o sistema em alta, acrescentando
que esta solução apresenta evidentes vantagens para os pequenos municípios e é
consequência da aplicação prática do princípio da coesão territorial. O Vereador
Eduardo Teixeira disse discordar da afetação dada ao 1.5 milhões de euros que ficarão
a constituir receita municipal, porquanto quando este assunto foi votado no Executivo
Municipal o Presidente da Câmara comprometera-se a afetar esta verba extraordinária
em projetos ligados á economia verde ou azul. O Presidente da Câmara esclareceu que
este montante vai efetivamente ser aplicado em projetos ambientais e a distribuição
desta verba pelas rubricas orçamentais da despesa que foi apresentada deve-se apenas
a questões de ordem formal resultantes da necessidade de repartir de algum modo o
modo arrecadado. Em face do que precede, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo
nomeadamente das disposições do artº 33°, nº 1 alª ccc), e do artº 25°, nº 1, alª a), ambos
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3 do
POCAL, propor à aprovação da Assembleia Municipal a presente revisão orçamental.
Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e a
abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e o voto
contra da Vereadora Ilda Figueiredo que apresentou a seguinte declaração de voto:"DECLARAÇÃO DE VOTO DA

CDU SOBRE 2ª

REVISÃO ORÇAMENTAL - A

CDU votou contra esta 2ª revisão

orçamental por se tratar da conclusão da venda de infraestruturas de abastecimento de água e
infraestruturas de saneamento de águas residuais à Empresa Águas do Norte, SA, o que é uma grave
decisão para o município de Viana do Castelo e para a sua população. Como agora é visível através dos
elementos tornados disponíveis pela proposta de segunda revisão orçamental, é de 6 milhões de euros
o aumento do custo da compra da água para cumprir os valores mínimos garantidos referentes aos anos
de 2011 a 2014, resultantes do contrato de Concessão de Exploração e Gestão do Sistema
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Multimunicipal de Abastecimento de Água. Isto significa que o município de Viana do Castelo não
precisava de pagar cerca de um milhão e meio de euros anuais se mantivesse na sua posse e gestão a
captação de água e venda directa aos munícipes. É certo que é ainda muito deficiente a distribuição
domiciliária de água no interior do concelho e ainda mais grave a situação da falta de rede de
saneamento de águas residuais. Mas os investimentos que agora se anunciam só serão feitos se houver
fundos comunitários e a sua propriedade será da Empresa Águas do Norte, SA, o que coloca o problema
dos preços que, no futuro, o município irá pagar pela sua utilização e, por conseguinte, o grave aumento
que tudo isto poderá ter na fatura da água que os munícipes de Viana do Castelo terão de pagar. Ora, a
alternativa que a CDU defende é aquela que vários municípios estão também a tentar: voltar a
municipalizar as infraestruturas de abastecimento de água e infraestruturas de saneamento de águas
residuais, recorrer aos fundos comunitários para concluir diretamente as obras e infraestruturas que
faltam para abastecer de água e garantir a rede de saneamento de águas residuais a toda a população
do concelho. Lamentamos que insistam na decisão tomada pelo PS e PSD no município de Viana do
Castelo quando, há cerca de um ano, (20 de Novembro de 2014) aprovaram o contrato de Concessão
de Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Abast ecimento de Água. (a) lida Figueiredo.". - -

- • • Está conforme o original. • • - - - • • • - - - - - - - - - - - • • - • - • - - • - - - - - - • • - - - • • • • • .. •
• • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reun1ao. - - - - - • - - - - - - - • - - • • - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - •• - - - - - • • - • • - • - • •

G":;,j: q

---················-··

• • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano

dois mil e quinze. - - - - - - • •

~

~; ~~
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(DOCUMENTO Nº 16)

{

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• - · GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:· - - • · · •
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:·

- - - (03) 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
SANEAMENTO BÁSICO:- Foi presente o processo dos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico do qual consta a proposta de primeira revisão do plano e orçamento
dos SMSBVC que seguidamente se transcreve:- º2 ª REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DOS
SMSBVC - Considerando que em reunião da Câmara Municipal de 20 de Novembro de

2014 e sessão da Assembleia Municipal de 28 de Novembro do mesmo ano, foi
aprovado o acordo entre o Município de Viana do Castelo e a Águas do Noroeste S.A.
concessionária do sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento
do Noroeste; Que o referido acordo iniciou a sua vigência a 1 de Outubro de 2015; Que
a empresa Aguas do Norte S.A., que entretanto, substituiu a Águas do Noroeste, está
disponível para efetuar no corrente ano o pagamento das verbas devidas, em execução
do referido acordo; Que em consequência, os Serviços Municipalizados de Viana do
Castelo assumiram o pagamento dos valores mínimos obrigatórios correspondentes
aos anos 2011 a 2014; Que o ponto 8.3.1.3. do POCAL prevê que o aumento global da
despesa prevista dá sempre lugar a revisão do orçamento podendo ser utilizada como
contrapartida outras receitas que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar: O
Conselho de Administração deliberou por unanimidade, nos termos da alínea c) do n°1
do artigo 33 e da alínea a) do nº1 do artigo 25° da lei 75/2013, de 12 de Setembro,
conjugados com disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL propor à Câmara Municipal a
presente 2ª Revisão Orçamental, de acordo com a seguir discriminado.
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Em face do que precede, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo nomeadamente das
disposições do artigo 33, nº 1 ccc) e do artigo 25, nº 1 a), ambos da Lei nº 75/ 2013, de 12
de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL, propor à
aprovação da Assembleia Municipal a presente revisão orçamental. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e a abstenção dos Vereadores
Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e o voto contra da Vereadora Ilda
Figueiredo que apresentou a seguinte declaração de voto:- " DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU
SOBRE

2i! REVISÃO ORÇAMENTAL - A CDU votou contra esta 2i! revisão o rçamental por se tratar da

conclusão da venda de infraestruturas de abastecimento de água e infraestruturas de saneamento de
águas resid uais à Empresa Águas do Norte, SA, o q ue é uma grave decisão para o município de Viana do
Castelo e pa ra a sua população. Como agora é visível através dos elementos tornados disponíveis pela
proposta de segunda revisão orçamental, é de 6 milhões de euros o aumento do custo da compra da
água para cumprir os valores mínimos garant idos referentes aos anos de 2011 a 2014, resultantes do
contrato de Concessão de Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água.
Isto significa que o município de Viana do Castelo não precisava de pagar cerca de um milhão e meio de
euros anuais se mantivesse na sua posse e gestão a captação de água e venda directa aos munícipes. É
certo que é ainda muito deficiente a distribuição domiciliária de água no interior do concelho e ainda
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mais grave a situação da falta de rede de saneamento de águas residuais. Mas os investimentos que
agora se anunciam só serão feitos se houver fundos comunitá rios e a sua propriedade será da Empresa
Águas do Norte, SA, o que coloca o problema dos preços que, no futuro, o município irá pagar pela sua
utilização e, por conseguinte, o grave aumento que tudo isto poderá ter na factura da água que os
munícipes de Viana do Castelo terão de pagar. Ora, a alternativa que a CDU defende é aquela que vários
municípios estão também a tentar: voltar a municipalizar as infraestruturas de abastecimento de água
e infraestruturas de saneamento de águas residuais, recorrer aos fundos comunitários para concluir
directamente as obras e infraestruturas que faltam para abastecer de água e garantir a rede de
saneamento de águas residuais a toda a população do concelho. Lamentamos que insistam na decisão
tomada pelo PS e PSD no município de Viana do Castelo quando, há cerca de um ano, (20 de Novembro
de 2014) aprovaram o contrato de Concessão de Exploração e Gestão do Sistema Multim unicipal de
Abastecimento de Água. (a) lida Figueiredo." .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - • • • - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reun1ao. • - - - • • - • • - - - - - • - - - - - • • - - • • • • - - • • - - • • • - - •• • • - • - • • - • - - • • - -

-Vr ---.J;--ll/
--------~---------------------------------

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. - - - - - -

(Jl
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(DOCUMENTO Nº 17)

CDU
Viana do Castelo

Rua Manuel Espregueira, n° 215, 4900-318 Viana do Castelo
Tel: 258829861 Fax: 258823552 e-mail: vianadocastelo@pcp.pt

SENHORA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E RESTANTE l'v1ESA
SENHOR. PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREAÇÃO
SENHORES DEPUTADOS MUNICIPAIS

2ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2015

Um facto é que há falta de distribuição domiciliária de água em algumas zonas do
interior do nosso concelho e, muito mais grave, há falta de saneamento de águas residuais
em zonas mais alargadas, quer por ausência de rede, quer por falta de ligação à rede já
existente, o que constitui um grave problema de saúde pública.
Contudo, para a CDU, a solução não está na venda das captações de água pertencentes à
Câmara Municipal, das suas infraestruturas de distribuição de água e das suas
infraestruturas de saneamento de águas residuais, à Empresa Águas do Noroeste, S.A., por
um preço de 8 028 541 euros mas tendo, simultaneamente, em resultado do contrato de
concessão de abastecimento de água, de entregar àquela Empresa, 6 528 541 euros como
pagamento dos valores mínimos de água não gasta nos anos de 2011 a 2014, um acordo
que consideramos como ruinoso para o concelho.
Os investimentos na rede de água e de saneamento que os SMSBVC agora anunciam,
dependentes contudo da atribuição de fundos comunitários, ficam como propriedade da
Empresa Águas do Noroeste, S. A., o que coloca o problema dos preços que, no futuro,o
Município terá de pagar pela sua utilização.
A solução que a CDU continua a defender é a que está a ser tentada por vários dos
grandes municípios da área do Grande Porto: remunicipalizar as captações e as
infraestruturas de abastecimento de água e as infraestruturas de saneamento de águas
residuais, recorrer aos fundos comunitários para concluir diretânieí1te as redes que faltàrn
para se garantir a água e o saneamento de águas residuais a todo o concelho, preservando a
autonomia do Poder Local Democrático e garantindo tarifas justas para toda a população.

Pelas razões apresentadas votaremos contra, tv.v....1....,....
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Viana do Castelo, 6 de Novembro de 2015

ao pagamento obrigatório de 1 691 200 euros anuais pelo consumo de água e de 1
800 829 euros anuais pelos efluentes como valores mínimos, mesmo que o consumo
dos vianenses não atinja esses valores, contra o reembolso de 8. 028. 541 euros mas
com a devolução de 6 528 541 como pagamento dos valores mínimos da água não
gasta nos anos "de 2011 a 2014, resultantes do contrato de concessão de exploração e
gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água", um acordo que
consideramos como ruinoso para o concelho..
Dado o elevado número de desemprego registado no concelho, reconhecemos e
ternos votado favoravelmente o regime de incentivos destinado ao acolhimento
empresarial e à promoção do comércio tradicional. Mas fazemo-lo com a convicção de
que o Município precisava desses valores para investimento próprio, tão necessário para a
vida das populações do concelho e de que é preciso reivindicar, junto do Poder
Central, a adopção de uma política fiscal com incentivos à fixação de novas

indústrias não poluentes e de um forte investimento público e privado dado que a
correção das assimetrias existentes no País, notórias na região, " depende
essencialmente do lançamento de políticas de coesão económica, social e territorial
ao nível nacional e regional " e não apenas municipal.
A previsão, no Plano de Atividades e Orçamento, de uma verba de 500 000 euros
para finalmente se resolver o grave problema da falta de estacionamento gratuito, no
casco velho da cidade, especialmente para os seus moradores, que obstaculiza o
desenvolvimento da atividade comercial e a fixação da população no casco velho, parecenos uma medida essencial e urgente. O problema já teve uma solução parcial na zona
poente da cidade com a abertura do parque de estacionamento de baixo custo no Campo
da Agonia. É preciso, agora, para além de resolver a questão do estacionamento dos
moradores cm toda a cidade, arranjar solução equivalente para a parte nascente.
Afirma o Executivo Municipal que prevê concretizar, em 2016, o Plano de
Intervenção em Espaço Rural da Areosa/Carreço/Afife para "a valorização económica,
social e ambiental desse imenso território". Estaremos de acordo se, simultaneamente, se
desenvolverem esforços de associativ ismo junto dos agricultores e junto das grandes
superficies comerciais que possibilitem o escoamento da produção agrícola local.
Assim. apesar de verificarmos diverso~ aspetos que consideramos c0mo positivos
no PlanD de Atividades e On;urncnlo para 20 16, <lac.las as qucslocs <..:oloca<las ao lo11go
desta intervenção, votaremos contra.

Viana do Castelo, 6 de novembro de 2015
O Eleito da CDU,

(António Gonçalves da Silva)

(DOCUMENTO Nº 18)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:-······
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (04) REFORMULAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO - PAF:Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA - No seguimento da proposta da 2ª revisão orçamental justifica-se proceder a um novo

ajustamento do PAF, atendendo a que a receita proveniente da venda das infraestruturas de água e
águas residuais, será utilizada no financiamento de investimento. Assim , no corrente ano, o PAF será
ajustado conforme os valores da 2ª revisão orçamental, nos quatro anos seguintes haverá um aumento
de 1.500.00,00€ /ano e no quinto ano 1.166.025,84€ na receita e no investimento, de acordo com o
plano de transferências a realizar pela empresa Águas do Norte, SA. (a) José Maria Costa.". A Câmara
Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e nos termos e ao abrigo do artigo 5°, número
2 da Lei nº 43/2012, de 28 de Agosto (PAEL), conjugado com número 2 do artigo 2° da Portaria
nº 281 -A/2012, de 14 de Setembro, solicitar à Assembleia a aprovação da reformulação do
referido Plano de Ajustamento Financeiro. Por último, foi ainda deliberado que os mencionados
documentos não ficassem transcritos na acta, pelo que, depois de assinados por todos os
Membros presentes da Câmara Municipal e por eles rubricados em todas as folhas, ficam
arquivados na pasta anexa ao livro de actas, nos termos do artigo 5° do Decreto-Lei número
45.362, de 21 de Novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei número
334/82, de 19 de Agosto. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis
do Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria
José Guerreiro e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena
Marques e o voto contra d a Vereadora Ilda Figueiredo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. · - - - - • - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - • - - · - - - - • - - - - - • - - - - - - • - • • • - - - - - - - - - -- • • - - - - • • • - - • - - - - - Viana do Castelo e Depart~?.~º de Administração Geral, seis de Novembro do ano

dois mil e quinze. ·········

Qú{,3~ :__1 ~ ~- ······················
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(DOCUMENTO Nº 19)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - • • • - • - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (06) ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE
EXPLORAÇÃO DO PECA- RETIFICAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ACORDO DE
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO P.E.C.A. - O
executivo municipal aprovou, na reunião realizada no dia 25/06/2015, os termos dos acordos
de transmissão da posição contratual da Vianapolis para o MVC e de rescisão, por mútuo
acordo, do contrato celebrado entre aquela e a sociedade P.A. Parques, SA. Detetaram-se,
entretanto, duas incorreções no teor deste último documento, a primeira relativa à
importância do reembolso previsto no

nº

2 da cláusula 1, que é de 928.857,60€ (conforme

consta do quadro resumo da demonstração financeira anexa ao contrato) e não de

928.403, 75€, como, por lapso, ficou a constar do texto inserto na respectiva acta. A segunda,
relativa ao valor da taxa de juro prevista no

nº 4 da referida clausula 1, que é de 3% e não de

4,128% (valor correspondente ao do contrato de empréstimo bancário celebrado pela PA
Parques). Assim, propõe-se a retificação da deliberação camarária de 25/06/2015, aprovada na
Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2015, na parte relativa aos montantes e valor
incorretamente expressos na mesma. (a) José Maria Costa.". A Câmara Mw1icipal deliberou

aprovar a transcrita proposta e ao abrigo do disposto na alínea p) do número 1 do artigo
25° da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, remeter a mesma para aprovação da Assembleia
Municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente
da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques
Franco e Helena Marques. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - • - - • - - - - - - -· - - - - - - - - - - - · - - -

~~;::~: ~:~::'.~'~-·-~~~~~~~Ll ~~~7:~::'.· _s_•~~ ~~-~~~·-~~~~ ~~ -·~~
~
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(DOCUMENTO Nº 20)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (07) ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - REGULAMENTO DE
INCENTIVOS 2015:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DO BENEFICIO DE
ISENÇÃO DE IMT - CASA PAULA li - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA - A

sociedade comercial Casa Paula - II - Compra e Venda de !moveis, Lda, faz parte de
um grupo económico constituído por empresas da área de transportes de mercadorias
(nacionais e internacionais) e de venda e distribuição de materiais de construção civil
(por grosso e a retalho) e pretende criar, na Zona Industrial de Viana do Castelo
(Alvarães), uma plataforma logística, que envolverá um investimento inicial estimado
de 400.000€ e um investimento médio nos três próximos anos de 200.000€, totalizando
um montante global de 1.000.000,00€. Para o efeito, celebrou com esta Câmara
Municipal contrato promessa de compra e venda de um lote de terreno na dita zona
industrial, com 12.328 m 2, pelo montante de 431.480,00€ (à razão de €35,00/ m2) e tendo
já pago, a título de sinal e antecipação parcial do pagamento, a quantia de 64.722,00 e
vem, agora, requerer a concessão do benefício fiscal de isenção do pagamento do IMT
devido pela transmissão do direito de propriedade do referido lote de terreno, assim
proponho nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 6° e 10° do Código do IMT que
se solicite à Assembleia Municipal a aprovação da concessão do beneficio fiscal de
isenção total de IMT devido pela presente transação. (a) Luís Nobre." . A Vereadora Ilda
Figueiredo pediu informações acerca do montante da receita fiscal de que a Câmara
Municipal irá abdicar e se o investimento privado irá permitir o aumento de postos de
trabalho. O Vereador Luís Nobre esclareceu que o montante do imposto isentado é de
15.533€ e que esta empresa irá proceder à deslocalização das instalações que atualmente
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ocupam na freguesia de Alvarães para a nova fase da zona industrial de Viana do
Castelo, permitindo o crescimento da empresa e a resolução de questões de natureza
ambiental. O Vereador Marques Franco referiu ter-se informado acerca da empresa em
questão e apercebeu-se de que a relocalização pretendida é importante para a empresa
por uma questão de permitir o seu crescimento, o que certamente coenvolverá o
aumento do numero de postos de trabalhos. A Câmara Municipal deliberou aprovar a
transcrita proposta e em consequência, ao abrigo do disposto nas alíneas e) e f) do n.º 1
do artigo 25. 0 , e alínea ccc) do n.0 1 do artigo 33.0 , ambos da Lei n.º 75/ 2013, de 12 de
Setembro solicitar a Assembleia Municipal a declaração de aceitação de atribuição do
benefício fiscal de isenção total do IMT que for devido pela transmissão da propriedade
do lote de terreno, sito na Zona Industrial de Alvarães. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. - • - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - • • - • - - - - - - - - • - - • • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - • - • - - - - - - - - - • • - - •• - - - - - - - - • - - • - - -

--........ . .......... . .

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano

dois mil e quinze. - - - - - - - •

c;:~:-1~~-~
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(DOCUMENTO Nº 21)

Câmara Municipa l de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:··· • • • •
• • • Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (14) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DA AUTARQUIA DE VIANA DO CASTELO:- Pela Vereadora Ana
Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 122 A DO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DA
AUTARQUIA DE VIANA DO CASTELO - Decorrente do entendimento da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte acerca da área de recrutamento dos dirigentes intermédios
de 3º grau, e na sequência do disposto no regu lamento publicado no Diário da República,
2.ªSérie-N.º12-17 de janeiro de 2013, torna-se necessário alterar o Regulamento da Organização
dos Serviços do Município de Viana do Castelo -

Estrutura Nuclear - Artigo 12.º -A - Cargos de

direção intermédia de 3.º grau - nº 3. Atendendo a que é competência da Assembleia Municipal,
por proposta da autarquia, estabelecer, entre outros, os requisitos e a área de recrutamento,
conforme o nº 3 do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto, proponho que se solicite à
Assembleia Municipal de Viana do Castelo a alteração do já citado nº 3 do artigo 12º A do
Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Viana do Castelo -

Estrutura

Nuclear, que deve passar a ter a seguinte redação: "3 - Área e requisitos do recrutamento dos
ca rgos de direção intermédia de 3.º grau: - Os titulares dos cargos de direção ·i ntermédia são
recrutados, por procedimento concu rsal, nos termos da lei, de entre trabalhadores em funções
públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de
competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo
que reúnam no mínimo mais de dois anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras
ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura. A licenciatura deve
ser adequada às competências gerais e específicas da unidade orgânica. (a) Ana Margarida Silva.".

A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea m) do n. 0 1 do artigo 25.0 e da alínea

!

1
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ccc) do n.º 1 do artigo 33.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com
o nº 3 do artigo 4° da Lei 49 / 2012, de 29 de agosto, aprovar a transcrita proposta e
submete-la a aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. - -

• • • Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • • • • • • • - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - - - - -- • • - - - - - - - - - - - - -

r -........ -....... -.... -... -.... -.. -.-... --

- • - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. - - - - • - ••

lJ-2- 0\~f-~rM"i ~

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo· Uf. 258 809 300 · fax 258 809 347 • www.cm-v1ana-cas1e10.pt • cmviana@cm-viana-castelo.pl • NIF 506 037 258

(DOCUMENTO Nº 22)

Câmara Municipal de Viana do Caste lo

CERTIDÃO
···GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:·······
• - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e
para uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia vinte e cinco de Junho de 2015, consta a seguinte deliberação:- · - • - -

- - - (11) PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES:- Pela
Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA

"PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES
VIANA DO CASTELO - 2015

I

2017

Nota de Abertura
O Plano M unicipal para a Integração dos Imigrantes de Viana do Castelo (PMllVC), para 2015/ 2017, é
um documento onde constam medidas de integração dos imigrantes residentes no concelho de Viana
do Castelo, principalmente dirigidas aos Nacionais de Países Terceiros (NPT). A elaboração deste
Plano, que beneficia do Programa de Financiamento Europeu para a Integração dos Nacionais de
Países Terceiros (FEINPT), obedece a uma estrutura pré-definida e contém medidas de integração nas
áreas do mercado de trabalho e empreendedorismo, saúde, Integração e Acolhimento, Solidariedade
e Respostas Sociais, Cultura, Educação e língua, Formação e Capacitação, Cidadania e participação
Cívica, Media e Opinião Pública, entre outras, com o objetivo de promover a integração, participação,
igualdade e coesão social dos cidadãos nacionais de países terceiros na comunidade local.
Desenvolver sentimentos de confiança, equilíbrio e segurança dos cidadãos nacionais de países
terceiros e criar mecanismos facilitadores para a vida quotidiana, são uma prioridade do Município,
razão pela qual assume o compromisso de garantir o cumprimento das medidas constantes do
PMllVC.
Para a definição das diferentes medidas, o Município contou com a participação ativa dos parceiros
institucionais, dos setores público, privado e associativo, relevantes em cada área de intervenção,
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bem como de representantes dos NPT, processo fundamental para a eficácia das medidas propostas,
bem como para a sua operacionalização.

1. ENQUADRAMENTO
O fenómeno das migrações, não sendo um fenómeno novo tem, contudo, criado fortes impactos em
todo o mundo, devido não só aos consequentes desequilíbrios demográficos como também à
alteração dos perfis migratórios, com implicações a nível económico, cultural, político e religioso.
Portugal, que viu a sua população emigrar durante séculos, no final do século XX e princípio do século
XXI, tornou-se também um país de destino de muitos imigrantes, oriundos, sobretudo e numa
primeira fase, dos países africanos lusófonos e, mais tarde dos países do leste, mas também do Brasil
e de outros países não europeus. Contudo, devido, sobretudo, a fatores de ordem política e
económica verifica-se, atualmente, um decréscimo do número de imigrantes e um aumento do
número de portugueses que saem do país, tendo entrado em contraciclo, surgindo agora com um
saldo migratório negativo.
Mas, apesar da diminuição do número de imigrantes e da maior concent ração no nosso país se
verificar nas zonas centro e sul, com maior enfoque na área metropolitana de Lisboa, em todas as
regi ões, em maior ou menor número, podemos encontrar pessoas vindas de várias partes do mundo,
enriquecendo o território com maior diversidade cultural, novos profissionais, novas línguas e a
abertura de novos horizontes. Vários estudos têm vindo a demonstrar que a imigração tem efeitos
positivos nos países, não só nas contas públicas, como no aumento da população em idade ativa,
contribuindo, também, para a percentagem de nascimentos (Censos, 2011).
A frágil situação demográfica portuguesa, devido, em grande medida, à baixa taxa de natalidade e
consequente aumento do envelhecimento, bem como ao aumento da emigração da população jovem
e qualificada, é um dos indicadores da necessidade de se tomarem medidas no sentido de reposicionar
o equilíbrio demográfico, o que em muito poderá contribuir a integração desta população na
comunidade de acolhimento, de forma a fixá-la com caráter permanente.
Daí que, no seguimento das já demonstradas boas práticas de Portugal no acolhimento e integração
dos imigrantes, e da aprovação de dois Planos para a Integração dos Imigrantes foi, agora, aprovado,
pela resolução do Conselho de Ministros

nº 12-B/2015, o Plano Estratégico pa ra as Migrações 2015-

2010 (PEM), assente em cinco eixos políticos prioritários e que contempla um conjunto de medidas
com vista "à gestão adequada e coordenada dos fluxos migratórios e da consolidação de políticas de
integração" .
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Tendo por base o PEM e outras orientações de entidades com responsabilidade nesta matéria, e com
recurso ao Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros (FEINPT) - Ação 4 vários Municípios têm em curso a elaboração de Planos Municipais para a Integração dos Imigrantes
(PM ll ), entre os quais se inclui Viana do Castelo. É de referir que o concelho de Viana do Castelo, não
sendo marcadamente um território de destino de nacionais de países terceiros, acolhe, contudo, um
número de estrangeiros, que, pela diversidade de nações que representam e consequente diversidade
cultural, merece alguma atenção ao nível das políticas locais de integração, razão pela qual, o
Município se propôs elaborar o seu PMll. Tal como na maioria das regiões do país, o concelho de Viana
do Castelo apresent a uma elevada taxa de envelhecimento populacional, uma baixa taxa de
natalidade e embora, entre 2001 e 2011, o crescimento da população tenha estagnado, o Alto Minho,
tem vindo a perder popu lação (INE e PORDATA) .
Há, portanto, necessidade de se orientarem as políticas locais no sentido de se promoverem medidas
de integração em diferentes áreas e se encetarem estratégias de fixação e captação de novos
imigrantes. É neste sentido que o PMllVC se direciona, principalmente, à integração e acolhimento
dos nacionais de países terceiros (NPT) que residam e trabalhem no concelho de Viana do Castelo
e/ou pretendam fixar-se aqui num futuro próximo.
A estrutura do PMllVC segue as orient ações do Alto Comissariado para as M igrações (ACM), no âmbito
do FEINPT, estando dividida em quatro capítulos, uma dimensão estratégica e uma dimensão
operacional, onde estão definidas as várias medidas que serão asseguradas quer pelo Município quer
pelas diferentes instituições parceiras, para as seguint es áreas: Serviços de Acolhimento e Integração;
Mercado de Trabalho e Empreendedorismo; Educação e Língua; Capacitação e Formação; Cultura;
Saúde; Solidariedade e Resposta Social; Cidadania e Participação Cívica; Media e Sensibilização da
Opinião Pública, Relações Internacionais e Racismo e Discriminação. As áreas de Urbanismo e
Habitação e Religião, não foram alvo de qualquer medida, uma vez que não foram identificadas
necessidades ao nível do diagnóst ico. Porém, devido ao longo trabalho de integração e acolhimento
da população imigrante, levado a cabo pelo Município de Viana do Castelo, pela via do desporto e do
lazer, foi acrescentada esta área à estrutura inicial do Plano.
Para a elaboração do PMllVC, foi adotada a seguinte metodologia de trabalho:
Sob a coordenação de um Técnico Superior do Município, a Equipa dos Migrantes, criada em 2007 no
âmbito do projeto "Viana do Castelo Cidade Saudável", constituída por representantes de várias
instituições do concelho que trabalham a temática das migrações, posicionou-se como "núcleo duro"
de todo o processo de elaboração do PMllVC, desde a fase do diagnóstico ao acompanhamento dos
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diferentes grupos de trabalho na fase de definição das medidas. Esta Equipa, no âmbito da elaboração
do PMllVC, foi reforçada com quatro representantes das principais comunidades de NPT do concelho:
Brasil, Angola, Cabo Verde e Ucrânia e com dois técnicos superiores que prestam serviços de suporte
às atividades (SSA), no âmbito da candidatura ao FEINPT. A par destas atividades, a Equipa tem vindo
a organizar atividades de mobilização dos cidadãos NPT para a participação no PMllVC,
nomeadamente os "Momentos i", que incluem o círculo dos imigrantes, a dança para a integração e
as conversas em português. Foi também realizado um "fórum" com a comunidade chinesa.
O PMllVC foi aprovado pelo Conselho Local de Ação Social (CLAS) em 16 de junho de 2015.

2. DIAGNÓSTICO LOCAL
A principal base para a elaboração do PMllVC é o diagnóstico local, que pressupõe o levantamento
dos problemas e necessidades específicas da população imigrante, bem como dos recursos
disponíveis, pelo que, para o efeito, foi feita a recolha da informação necessária através das seguintes
fontes oficiais:

1.

Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para a
obtenção de dados estatísticos da população, a nível nacional e local;

2.

Aplicação de um inquérito por questionário junto de cidadãos estrangeiros residentes no
concelho;

3.

Auscultação de nacionais de países terceiros (NPT) presentes no primeiro Círculo dos Imigrantes
de Viana do Castelo1;

4.

Realização de um "fórum" com a comunidade chinesa;

5.

Solicitação de informação, a nível institucional, junto das entidades locais, nomeadamente de
Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia, Agrupamentos de escolas,
Escolas profissionais, Instituto de Emprego e Formação Profissional, clubes e associações (Anexo

1).
Indicadores demográficos distritais e concelhios
Antes de nos referirmos aos dados recolhidos sobre os imigrantes do concelho, passamos a retratar o
Alto Minho em geral e o concelho de Viana do Castelo em particular, no que se refere aos movimentos

1

O Círculo dos Migrantes insere-se num conjunto de atividades denominadas "Momentos i"
pensados para facilitar a integração da população residente estrangeira.
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popu lacionais. Do ponto de vista estatístico e tendo como referência as sub-regiões estatísticas em
que se divide o território dos países da União Europeia definidas pelo Eurostat, o concelho de Viana
do Castelo enquadra-se na NUT Ili M inho-Lima.
A Região do Alto Minho acolhe cerca de 244.836 habitantes (INE, Censos 2011), o que representa
cerca de 7% da Região Norte e 2% da população do país. A população residente no Alto Minho
decresceu cerca de 2% entre 2001 e 2011. A grande maioria dos concelhos abrangidos pela Região do
Alto Minho registaram, ao longo do período intercensitário 2001-2011, um decréscimo populacional,
que se afigura tendencialmente mais expressivo nos Municípios menos povoados.
No Concelho de Viana do Castelo, a população residente é constituída por 88.725 habitantes (INE,
Censos 2011), sendo que, destes, 46.836 são mulheres (53%) e 41.889 são homens (47%). Nos
períodos censitários 2001 e 2011, registou-se uma variação populacional próxima do nulo
correspondendo a um acréscimo de +94 habitantes (+0,1%).
A densidade populacional do Concelho de Viana do Castelo é 278 habitantes por Km 2• Na zona litoral
do Concelho emerge um importante contínuo urbano de elevado número de alojamentos que
polarizam uma parte significativa da população residente em contraste com a população do interior
dispersa pelo território e caracterizada com uma baixa densidade populacional. Com a agregação de
freguesias, a zona urbana passou a registar uma densidade populacional de 2.131 habitantes/Km 2 •
A evolução da taxa de natalidade está a decrescer na região Norte e Alto Minho, tal como no país,
mas no concelho de Viana do Castelo a quebra é menos acentuada registando, em 2011, um valor de
7,8 nadas-vivos por 1000 habitantes, menos 2,1 pontos percent uais face a 2001. Quanto à taxa de
morta lidade na Região do Alto Minho, o valor ficou ina lterado fixando-se em 11,6 óbitos por 1.000
habitantes. Em Viana do Castelo regista-se uma tendência crescente, nos últimos 10 anos, fixando-se
em 2011 num valor de 9,2 óbitos por 1000 habitantes, mais 0,5 pontos percentuais face a 2001. Do
cruzamento da evolução destas variáveis demográficas, verifica-se que nos últimos 10 anos houve
uma inversão da tendência com as taxas de mortalidade a serem superiores às de natalidade
resultando numa taxa de crescimento natural tendencialmente negativa.
O crescimento total de uma população é a consequência direta do movimento natural e migratório,
ou seja, da evolução da natalidade, da mortalidade e dos movimentos migratórios. Assim, no concelho
de Viana do Castelo, verifica-se uma diminuição da taxa de crescimento efetivo (saldo total),
estimando-se a perda de 454 indivíduos, de 2001 a 2011. O Saldo Natural ou Fisiológico no período
intercensitário de 2001-2011 situava-se em menos 122 indivíduos.
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O índice de envelhecimento evidencia níveis particularmente desfavoráveis no Alto Minho, superando
os valores médios nacionais e da Região Norte. Em Viana do Castelo, em 2011, por cada 100 jovens
existiam 136 idosos, ou seja, um aumento de +35% face a 2001 (101 idosos por cada 100 jovens) o
que se torna relevante no progressivo envelhecimento populacional.
Relativamente à esperança média de vida no concelho, o Índice de Longevidade, indicador de medida
do envelhecimento que compara o peso dos idosos mais jovens com o peso dos idosos menos jovens,
confirma a tendência para o envelhecimento demográfico. Em 2011 o valor fixava-se nos 48,6%,
registando um aumento de 15% face a 2001. Em 2011, verificou-se que a percentagem de jovens é
praticamente metade da percentagem de idosos (11,0 para 20,0) .

A imigração em Viana do Castelo
No que se refere aos dados estatísticos sobre o fluxo migratório, de acordo com os Censos de 2011, a
comunidade imigrante, em Portugal, representava 3,7% da população residente, sendo a mais
representativa a brasileira (27,8%), seguida da cabo-verdiana (9,9%) e da ucraniana (8,6%). No
concelho de Viana do Castelo, a comunidade imigrante representa cerca de 1,2% da população
residente, 1.037 cidadãos (SEF, 2013) entre 88.725 habitantes (Censos, 2011). Por sua vez, as três
comunidades mais representativas no Concelho são a brasileira (23,7%), a ucraniana (13,6%) e a
espanhola (11,3%).
No que concerne às comunidades de NPT, a quem se destina este plano, representam apenas 0,8%
dos cidadãos residentes em Viana do Castelo, sendo as comunidades brasileira (36,5%), ucraniana
(20,9%) e chinesa (11%) as que têm maior expressão. No grupo das dez comunidades mais
representativas inserem-se, também, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Rússia, Moldávia,
Nepal e Noruega, de acordo com a Tabela 1.
Relativamente à distribuição por sexo, os dados dos Censos de 2011 indicam a população feminina
como a mais representativa da população estrangeira residente em território nacional. Segundo os
dados disponíveis (SEF, 2013), o concelho de Viana do Castelo segue a mesma tendência (52,5%).
Os principais grupos etários dos cidadãos estrangeiros no nosso concelho situam-se entre os 30-34
anos e os 35-39 anos, com maior prevalência para o sexo feminino.
Para a recolha de informação relativa a necessidades específicas da população imigrante residente no
concelho de Viana do Castelo, foi elaborado um inquérito por questionário (Anexo li), dividido por
nove capítulos e cinquenta e seis questões que, para além da caracterização sociodemográfica,
abarcam as áreas que consideramos fundamentais para uma boa integração na comunidade, como a
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área do emprego, formação, saúde, educação e língua, entre outras. Do total da população
estrangeira residente no concelho foi retirada uma amostra de 15% para distribuição do questionário,
tendo 14% de NPT respondido ao mesmo, dos quais 48% são do sexo masculino e 52% são do sexo
feminino.
Pela análise das respostas ao questionário, verifica-se que a maioria de NPT inquiridos reside em
Portugal há mais de 3 anos (76%), de acordo com o gráfico seguinte (Gráfico 1) e apenas 4% chegou
há menos de 6 meses.

Tabela 1- Distribuição das principais comunidades de NPT no Concelho de Viana do Castelo
Homens(%)

Mulheres(%)

47,5%

52,5%

Brasil

12,6%

23,9%

Ucrânia

12,2%

8,8%

NPT

China

74

40

34

11,0%

5,9%

Cabo Verde

38

18

20

5,6%

2,7%

Angola

32

17

15

4,7%

2,5%

7

2,4%

1,3%

1,0%

Rússia

0,9%

1,0%

Moldávia

0,7%

0,6%

0,9%

0,4%

0,4%

0,7%

São Tomé e Príncipe

16

9

Fonte: SEF, 2013

Gráfico 1 - Distribuição da duração da estadia em Portugal dos cidadãos estrangeiros inquiridos
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No que concerne à escolaridade dos inquiridos (Gráfico 2), verificou-se que a maioria possui entre 10

e 12 anos de escolaridade (44,2%), e que há uma percentagem sign ificativa da população com mais
de 12 anos de escola ridade (32,6%). Esta t endência é semelhante à verificada a nível nacional para os

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904· 877 Viana do Ca stelo • tlf. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm·viana·castelo.pt • cmviana@cm·viana·castelo.pt · NIF 506 037 258

Câmara Municipal de Viana do Castelo

cidadãos estrangeiros, pois, segundo o Observatório das M igrações (Oliveira, C. R. e Gomes, N., 2014),
havia em Portugal, no ano de 2012, 41,5% com escolaridade igual ou superior a12 anos.
No mesmo gráfico pode ainda observar-se a distribuição da escolaridade por sexo. Os homens têm
maior representatividade na população com escolaridade entre os 10 e 12 anos e as mulheres na
popu lação com mais escolaridade.

Gráfico 2 • Distribuição da escolaridade dos cidadãos estrangeiros inquiridos, por sexo
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Os principais motivos pelos quais a maioria dos cidadãos deixou o seu país de origem (Gráfico 3)
relaciona-se

com a família (31%), com a procura de melhores condições de vida (24%), os estudos

(22%) e o trabalho (17%). Em "outras" foram mencionados motivos como: Mudar de vida; Reforma;
Violência.
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Gráfico 3 - Distribuição das razões pelas quais os cidadãos estrangeiros inquiridos deixaram o país de origem
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Relativamente à razão de Portugal ser escolhido como país de destino (Gráfico 4), 52% indicou o facto
de ter amigos ou família em Portugal, 20% gostar do país, 11% ter uma proposta de trabalho e 9%
considerou haver facilidade em conseguir trabalho. Foram indicadas outras razões por 6% dos
inquiridos, entre as quais, a língua, o facto de Portugal respeitar os direitos humanos e fundos
(referentes a bolsas de estudo).

Gráfico 4 - Distribuição dos motivos pelos quais os cidadãos inquiridos escolheram Portugal como país de destino
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Pela observação do Gráfico 5, verifica-se que a maioria dos cidadãos estrangeiros inquiridos viajou
para Portugal com documentos: 82% possuía visto e 15% tinha apenas passaporte. Apenas 1% dos
inquiridos não tinha documentos e 2% não respondeu à questão.
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Gráfico 5 - Distribuição relativamente à situação legal dos inquiridos quando chegaram a Portugal
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Atualmente, a maior parte dos cidadãos inquiridos (Gráfico 6) está em Portugal ou com título de

residência temporário (38%) ou com título de residência permanente (24%). Os 17% que responderam
"outras" são os cidadãos que já possuem nacionalidade e, como tal, cartão de cidadão português. Há,
ainda, cidadãos a aguardar resposta dos SEF (7%), cidadãos com cartão residente de familiar de

cidadãos da União Europeia (5%), com visto de estudante (3%) e com visto regular (1%). 2% dos
inquiridos não respondeu a esta questão.
Gráfico 6 • Distribuição da situação legal dos inquiridos
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Quando questionados sobre a situação profissional no país de origem, 51% dos inquiridos respondeu
que estava empregado, 32% referiu que estudava e 14% que estava desempregado (Gráfico 7).

Gráfico 7 - Situação profissional no país de origem da população residente estrangeira
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Do tota l de inquiridos, de acordo com o gráfico abaixo (Gráfico 8) quando questionados sobre se
vinham acompanhados pela família, 54% referiu que não, 43% referiu que sim e 3% não respondeu.

Gráfico 8 - Distribuição dos cidadãos estrangeiros acompanhados pela famllia, quando emigraram para Portugal

Não

54%

Serviços de acolhimento e integração
Desde que chegaram a Portugal, os cidadãos estrangeiros inquiridos receberam apoio, principalmente
de familiares (62%), de amigos e conhecidos do seu país de origem (15%) e de amigos e conhecidos
portugueses (8%) - Gráfico 9. No referido gráfico observa-se, também, uma barra "outros" , da qual
destacamos menção ao Conselho Português para os Refugiados, uma vez que o nosso concelho acolhe
cidadãos refugiados.
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Gráfico 9 · Distribuição dos principais meios de apoio aos NPT
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No que respeita às áreas em que foi necessário um maior apoio (Gráfico 10), 10% não respondeu, 38%
referiu "encontrar trabalho, 25% "aprender português" e 17% "legalização". "Encontrar alojamento"
foi a área em que menos necessitaram de apoio (2%). Em "outro" (7%) incluem-se dificuldades
financeiras e questões burocráticas.
Gráfico 10 - Distribuição das áreas em que os NPT sentiram maiores dificuldades
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No Gráfico 11, podem observar-se as principais dificuldades apontadas pelos inquiridos na adaptação
a Portugal. As mais sentidas têm a ver com dificuldades com a língua (33%), com conseguir trabalho
(19%) e com a legalização (13%). Ainda de assinalar a discriminação (8%), a dificuldade na adaptação

ao trabalho (5%), e em conseguir habitação (3%). 12% de inquiridos referiu não ter dificuldades.
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Gráfico 11 - Distribuição das principais dificuldades na adaptação a Portugal
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Questionados sobre o que consideram mais importante para a integração em Portugal (Gráfico 12),
os 3 fatores mais referidos foram "falar bem português" (43%); "ter a família por perto (22%) e "ter
trabalho" (12%). A língua é um fator de adaptação muito importante, pois permite aos cidadãos
poderem integrar-se mais facilmente no mercado de trabalho e/ou no sistema escolar, e maior
facilidade no desenvolvimento de relações sociais.
Gráfico 12 - Distribuição dos fatores mais importantes para a adaptação a Portugal dos inquiridos
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Habitação e Urbanismo
No que diz respeito às condições de habitabilidade, a grande maioria dos inquiridos vive em casa

arrendada (68%), conforme Gráfico 13, e sente-se satisfeita com o local onde vive, considerando que
o seu estado de conservação é bom (Gráfico 14). Esta tendência é semelhante à que se vive a nível
nacional, uma vez que, segundo dados do INE (2011) cit. por Oliveira, C.R. e Gomes, N. (2014), 53,9%
dos estrangeiros em Portugal são arrendatários, distanciando-se do número de portugueses com casa
própria (75,1%).
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Gráfico 13 - Distribuição do tipo de habitação onde vivem os inquiridos
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A percentagem de inquiridos que vive num quarto (6%) diz respeito a estudantes de ensino superior
que vivem em residência de estudantes.
Gráfico 14 - Distribuição do estado de conservação da habitação e respetivo nível de satisfação dos inquiridos
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O Observatório das Migrações (Oliveira, C.R. e Gomes, N., 2014) dá-nos conta da sobre representação
dos estrangeiros em alojamentos precários, sobrelotados e sem infraestruturas básicas, mostrando·
se mais difícil o acesso à propriedade da habitação.
No levantamento de diagnóstico feito junto dos cidadãos NPT do concelho não se verificou esse tipo
de situações. Acompanhando estes dados com os recolhidos junto das instituições de acolhimento do
concelho de Viana do Castelo, nomeadamente Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes
(CLAll) e Gabinete de Atendimento à Família (GAF), e sobre necessidades relativas à Habitação, não
existem razões que levem esta área a ser uma prioridade deste Plano.
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Mercado de trabalho e empreendedorismo
Em 2011, segundo o INE a taxa de desemprego em Viana do Castelo equivalia a 8,0%. Segundo dados
fornecidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Viana do Castelo, na presente data,
existem 89 cidadãos estrangeiros inscritos como desempregados, dos quais 67 correspondem a
cidadãos NPT, correspondendo a 0,01% e a 0,08% da população residente no concelho,
respetivamente. Se compararmos a taxa de desemprego de cidadãos NPT por sexo, verifica-se que as
mulheres têm maior prevalência (56,7%) em comparação com os homens (43,3%), indo de encontro
aos dados a nível nacional.
Verificando os dados fornecidos pelos inquiridos (Gráfico 15), a taxa de desemprego entre os mesmos

é de 18,9%, muito semelhante ao nível para os estrangeiros em Portugal de 18,6%2, distribuindo-se,
neste caso, de igual forma para homens e mulheres. Dos restantes, 54,7% está em situação de

emprego, 21,1% é estudante e 4,2% está reformado.
Gráfico 15 • Distribuição da situação profissional dos inquiridos
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Os cidadãos que responderam ao questionário em situação de emprego, em geral, e como se observa
no Gráfico 16, encontram-se satisfeitos com a profissão que exercem (64%) e 20% muito satisfeitos.
Não obstante, ainda existirem 14% não satisfeitos.

2

Censos 2011, INE in Oliveira, C. R. e Gomes, N., 2014
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Gráfico 16 - Distribuição do grau de satisfação dos inquiridos relativamente à profissão que exerce
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Na Tabela 2 faz-se a comparação da distribuição por grupos profissionais, da classificação portuguesa
das profissões, entre cidadãos estrangeiros residentes em Portugal e os inquiridos no concelho de
Viana do Castelo. Apesar de 41,5% dos cidadãos estrangeiros em Portugal possuírem mais de 12 anos
de escolaridade, o perfil dos mesmos em Portugal está ligado a atividades de baixa qualificação,
concentrando-se o maior número nos grupos profissionais 5, 7 e 9 (Oliveira, C.R. e Gomes, N., 2014).
Nos cidadãos NPT inquiridos verifica-se, por um lado, também, uma elevada concentração nesses
grupos profissionais mas, por outro lado, maior percentagem de população empregada em grupos
profissionais de tipo (1 e 2) . Observa-se, ainda, a ausência de cidadãos NPT empregados em alguns
grupos profissionais (O, 4 e 6).

Tabela 2 • Comparação da distribuição por grupos profissionais entre os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal e
os inquiridos no concelho de Viana do Castelo
Profissões - CPP, 2010)
Profissões das forças armadas

O

0
1

Representantes do poder legislativo e de órgãos
executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos

0,1%

Total de NPT Inquiridos no
concelho de Viana do castelo ••
0,0%

5,2%

12,0%

Total de estrangeiros em Portugal*

~================~~==~~====:I

[I)F=Es=p=e=ci=al=ls=ta=s=d=ca=
s =ªt,,,iv=id=ca=d=e=
s =in=te=le=c=tu=a=is=e=c=i=en=t=ff=ic=as===

~:==Te=·c=n=ic=o=s=e=p=ro=fi=ss=õ=e=s=de==ní=v=el=in=t=e=rm=e=·d=io===========

'41

Pessoal administrativo

L.:!...JF====================================
'51
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e

LJ
6

46,0%

segurança e vendedores
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura,
da pesca e da floresta
rabalhadores qualificados da indústria, constr
rtífices
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores
a montagem
adores não qualificados

0,0%
10,0%
4,6%

2,0%

26,7%

10,0%

100%
• Fonte: Censos 2011, INE in Oliveira, C. R. e Gomes, N, 2014
•• Fonte: Cálculos das autoras com base em inquérito por questionário aplicado a cidadãos NPT

l 100%
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Na Tabela 3 faz-se a comparação, entre o país de origem e Portugal, relativa à distribuição dos
inquiridos por grupos profissionais da CPP.
Considerando aqueles que tinham uma atividade profissional no seu país de origem, a maior parte
dos inquiridos inseria-se no grupo 2 "Especialistas das atividades intelectuais e científicas" (27,4 %),
enquanto 12% se inseria no grupo 5 "Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e
vendedores" e 7% no grupo 7 "Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices". De
acordo com a mesma tabela, 28% dos inquiridos era estudante no país de origem.
Quando se compara com a situação em Portugal, verificam-se diferenças relevantes, em particular no
grupo 2, onde se observa uma perda de 17,9%, e no grupo 5 onde há um ganho de 12,6%. Portanto,
há uma deslocação de profissionais de topo para profissionais de baixa qualificação, em particular, no
caso das mulheres.
De salientar, também, o aumento do número de desempregados em 6%.
Tabela 3 - Distribuição dos inquiridos por grupos profissionais no pafs de origem e em Portugal

Grupos profissionais (CPP 2010) - INE, 2011: 1) Represen antes do po er legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e
gestores executivos; 2) Especialistas das atividades intelectuais e científicas; 3) Técnicos e profissões de nível intermédio; 4) Pessoal
administrativo; S) Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; 6) Agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura, da pesca e da floresta; 7) Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; 8) Operadores
de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem; 9) Trabalhadores não qualificados
Fonte: Cálculos das autoras com base em inquérito por questionário aplicado a cidadãos NPT

Dos cidadãos NPT inquiridos em situação de emprego, e conforme se pode verificar no Gráfico 17, há
40,8% de inquiridos que possui contrato de trabalho permanente, 34,7% são trabalhadores

temporários e 20,4% trabalham por conta própria. As mulheres têm uma situação de emprego mais
estável, pois 22,4% t êm contrato de trabalho permanente, em comparação com os 18,4% no caso dos
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homens. No caso de cidadãos que trabalham por conta própria, a percentagem referente aos cidadãos
inquiridos é superior à da média para os estrangeiros em Portugal (12,1%, segundo dados dos Censos
2011 cit. por Oliveira, C. R. e Gomes, N., 2014).

Gráfico 17 ·Distribuição do t ipo de contrato de trabalho dos cidadãos NPT inquiridos
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Pela leitura do Gráfico 18, verifica-se que 73,2% dos inquiridos considera o seu salário ao nível do dos
portugueses, enquanto 8,9% dos inquiridos que considera que não e 10,7% não respondeu. Em relação

a esta questão, e no geral, as mulheres estão mais satisfeitas que os homens.
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A médio/longo prazo, 51,6% dos inquiridos pretende manter-se em Portugal, enquanto 16,8% diz
pensar regressar ao país e 28,4% não ter ainda planos definidos (Tabela 4).
Tabela 4 - Distribuição dos planos a médio/longo prazo dos inquiridos

Planos a médio/longo prazo
Ainda não definidos

28,4%

1

Ficar Portugal

51,6%

1

Regressar país

3,

Não respondeu

Fonte: Cálculos das autoras com base em inquérito por
questionário aplicado a cidadãos NPT

Educação e língua
Apesar dos cidadãos inquiridos terem apontado como principal dificuldade na adaptação a Portugal a
língua, e a terem considerado o fator mais importante para a integração no país, não referiram
grandes dificuldades no domínio da mesma. Tendo em consideração que 41% dos cidadãos NPT tem
origem em países de língua oficial portuguesa, justifica-se este facto. De acordo com o Gráfico 19, as
maiores dificuldades centram-se na expressão escrita.
Não obstante, a questão da língua também foi identificada, por parte de algumas instituições que
prestam

serviços de acolhimento, como sendo fundamental para melhor promoção da

autonomização.

Gráfico 19 - Distribuição do domínio da lfngua portuguesa pelos inquiridos
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Entre os cidadãos inquiridos há 13 línguas maternas (Gráfico 20), das quais se destaca o português
(25%), o russo (18%) e o crioulo (16%), de acordo, também, com a origem dos cidadãos NPT.
Como mostra o Gráfico 21, os cidadãos inquiridos e que não têm como língua materna o português,
na sua maioria não fala português em casa. Provavelmente, pela facilidade de expressão e para
manterem ligação às suas raízes.

Gráfico 20 ·Distribuição das línguas maternas existentes entre os inquiridos
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Gráfico 21 • Distribuição dos cidadãos inquiridos que não têm como língua materna o português e que o falam em casa

Não responde
1%
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Capacitação e Formação
A existência de oportunidades de formação em língua portuguesa para cidadãos estrangeiros é
importante para mais rapidamente se diminuírem fatores de vulnerabilidade à integração dos
mesmos. De entre os cidadãos inquiridos, 33% referiu que aprendeu a língua portuguesa em curso de

formação e 22% referiu no trabalho (mostrando a importância das relações sociais para a integração).
A percentagem de inquiridos que respondeu outras corresponde a cidadãos com origem em países de
língua oficial portuguesa e que aprenderam a língua na escola.
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Gráfico 22 • Distribuição dos locais onde os cidadãos estrangeiros aprenderam português
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Relativamente ao interesse em frequentar cursos de formação, quase metade dos inquiridos
respondeu sim (47%), 31% respondeu não e 22% não respondeu (Gráfico 23). Significando, portanto,
que a formação é considerada importante para aumentar o leque de competências individuais.

Gráfico 23 • Distribuição do interesse em frequentar cursos de formação por parte dos inquiridos

Sim
47%

As áreas de interesse para a formação mencionadas para os inquiridos são diversificadas e estão
enumeradas no gráfico abaixo (Gráfico 24), sendo a culinária e a língua portuguesa as mais desejadas.
Em vários foram referidas: agricultura, artes plásticas, decoração, fotografia, inglês, montagem de
pladur, soldadura e mecânica.
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Gráfico 24 - Áreas de interesse para cursos de formação, por parte dos inquiridos

Não respondeu

24,4%

4,4%
2,2%
2,,2%
2 2%

Música

13,3%

4,4%

0,0%

Tecnologia

4,4%
4 4%

6,7%

4,4%

Moda

4,4%

Língua portuguesa

8,9%

Informática

6,7%
4,4%

Hotelaria e restauração

Estét ica

22,2%
11, 1%

Vários

Saúde

13,3%

8,9%

4,4%
11_0%

Culinária

0,0%

4,4%
4,4%
4,4%
4 4%
5,0%

8,9%
10,0%

Mul heres • Homens

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Total

Cultura
Os tempos livres dos cidadãos inquiridos são, maioritariamente, passear (22%), ver televisão (19%) e
estudar (17%). De realçar que apenas 1% dos inquiridos se dedica ao associativismo e que uma

percentagem relativamente pequena participa em atividades de âmbito cultural.
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Gráfico 25 - distribuição das atividades praticadas nos tempos livres pelos inquiridos
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Observando, também, os gráficos seguintes (Gráfico 26 e Gráfico 27) verifica-se que os cidadãos
inquiridos não têm por hábito participar quer em eventos organizados pela comunidade de origem
quer pela de acolhimento.

Gráfico 26 - Distribuição da participação dos inquiridos em festas da comunidade de origem
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Gráfico 27 - Distribuição da participação dos inquiridos em eventos organizados por portugueses
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O meio através do qual a maioria dos cidadãos inquiridos obtém informações sobre o seu país de
origem (Gráfico 28) é a Internet (71%), seguido da família (14%)

Gráfico 28 - Formas de saber notícias sobre o país de origem dos inquiridos
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Cidadania e participação cívica
Dos cidadãos inquiridos elegíveis para votar3 (35% do total de inquiridos), 27,3% afirmou estar
recenseado para votar, 66,7% referiu não estar e 6,1% não respondeu, conforme Tabela 5. De acordo
com os dados do Observatório das Migrações (Oliveira, C.R. e Gomes, N., 2014), o número de cidadãos

3

Recenseados e oriundos de Estados Membros da União Europeia; Brasil e Cabo Verde;
Argentina, Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Uruguai e Venezuela.
(Declaração n. 0 4/2013, de 24 de junho)
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NPT recenseados para votar, por total de NPT residentes elegíveis para votar em eleições locais,
diminuiu; em 2011, era de apenas de 12,9%. Como ta l, do universo dos cidadãos inquiridos há maior
percentagem de recenseados relativamente à média nacional.
Tabela S - Distribuição do número de cidadãos recenseados para votar

1

27,3%

1

1

66,7%

1

6,1%
Fonte: Cálculos das autoras com base em inquérito por
questionário aplicado a cidadãos NPT

A informação que obtivemos sobre a filiação política e sindical dos cidadãos residentes de países
terceiros é praticamente inexistente, depois de analisados os resultados dos questionários, os dados
Censos e do SEF e de contactadas as Juntas de Freguesia.
O associativismo é uma forma das pessoas estabelecerem relações, de se aproximarem e de se
organizarem para um objetivo comum. Por sua vez, as associações de imigrantes desempenham uma
função importante no acolhimento e integração dos imigrantes. Dos cidadãos inquiridos apenas 10,5%
referiu pertencer a uma associação (Tabela 6) e, na sua maioria, de âmbito cultural (Gráfico 29)
sediadas no concelho de Viana do Castelo. Verificou-se não existir qualquer associação de imigrantes
no concelho.
Tabela 6 - Número de cidadãos inquiridos pertencentes a uma associação

li
li
li

1
1

10,5%

1

86,3%

1

3,2%

1

Gráfico 29- Distribuição do âmbito das associações a que pertencem os inquiridos

Outras

10,0%

Social ou Partido Político
Voluntariado

20,0%
10,0%

Cultural
Comunidade religiosa

0,0%

30,0%
10,0%
5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo • Uf. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-caslelo.pl • cmviana@cm-viana-caslelo.pl • NIF 506 037 258

Câmara Municipal de Viana do Castelo

Saúde
No âmbito da saúde, foram levantadas questões, essencialmente, por mulheres da comunidade
chinesa, relacionadas com dificuldades na orientação e comunicação durante a maternidade.
Verificou-se, também (Gráfico 30), que 12% dos inquiridos não tem as vacinas em dia. À parte disso,
não se registaram muitas dificuldades. Do total dos inquiridos 82% tem médico de família e 94% sabe
onde dirigir-se no caso de ter algum problema de saúde.

Gráfico 30 - Distribuição dos dados relativos à saúde dos inquiridos
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Racismo e discriminação
Os resultados do inquérito por questionário demonstram que há 10,5% de cidadãos inquiridos que
revelam ter alguma vez sentido discriminação nos serviços públicos. Ainda, e a respeito das principais
dificuldades na adaptação a Portugal, 8% dos inquiridos referiram que também a discriminação é uma
dificuldade para a integração e adaptação.
Na auscultação realizada no 1º Círculo de Imigrantes, e no que concerne a preocupações ou
necessidades sentidas nesta área, os condicionalismos verificados pela idade na procura e obtenção
de trabalho foi igualmente sinalizada, podendo ser esta outra forma de discriminação. E com alguns
alunos, nomeadamente do ensino básico e secundário, foram auscultadas algumas situações de
sentimento de separação ou discriminação, que apesar de não fundamentadas, valeria a pena
averiguar.
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Gráfico 31- Distribuição das principais dificuldades sentidas nos serviços públicos portugueses pelos inquiridos
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Solidariedade e resposta social
No concelho de Viana do Castelo, todas as entidades que trabalham no âmbito da Intervenção Social,
abrangem a população imigrante aqui residente, apesar de não existirem serviços específicos de apoio
social à população imigrante, para além do CLAll e da Cáritas Diocesana.
Dos dados recolhidos junto às instituições (ISS-IP, GAF, CLAll e EPMVC) quanto à existência de
situações de carência económica de imigrantes no município, é de salientar que há uma percentagem
baixa de cidadãos NPT em situação de carência económica, principalmente encontrada entre cidadãos
provindos da Ucrânia, Roménia, Cabo Verde e Rússia. Entre os apoios prestados, e segundo dados do
ISS, IP, destacam-se 10 agregados que recebem rendimento social de inserção. Ainda assim, há 32,6%
de inquiridos que referem já ter recebido algum tipo de apoio social (Tabela 7).
A nível municipal encontramos alguns projetos ou iniciativas pontuais e específicas que vão ao
encontro do colmatar destas situações de carência económica das populações imigrantes. Entre elas,
podemos referir os apoios e serviços disponibilizados pela Divisão de Ação Social da Câmara Municipal
de Viana do Castelo (DAS), pela inscrição nos pedidos de Habitação Social, pela Ação Social Escolar,
pelo Apoio em Vales Sociais, entre outros. O GAF disponibiliza apoio, nomeadamente, no Atendimento

a Vítimas de Violência Doméstica, na Casa abrigo, pelo Protocolo RSI, entre outros, e através de
Acompanhamento na procura ativa de emprego e na Disponibilização de recursos para suprir
necessidades básicas, na Intervenção em crise e no acompanhamento social, psicológico e jurídico.
Por sua vez, a Cáritas Diocesana garante, deste 2003, informação e encaminhamento aos cidadãos
NPT através do CLAll. Na Cáritas Diocesana, os cidadãos NPT beneficiam, à semelhança dos cidadãos
nacionais, de pagamento de despesas domésticas (água, eletricidade e gás), da atribuição de géneros
alimentícios, roupa e calçado, do pagamento de consultas médicas, próteses, medicamentos, etc.; de
apoio na melhoraria das condições de habitabilidade, colaborando na reconstrução de casas e
atribuindo peças de uso doméstico indispensável. Em 2014, o CtAll de Viana realizou 406
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atendimentos, sendo abordadas questões diversas, maioritariamente sobre educação, apoio na
procura de emprego, apoio social e legalização.
Tabela 7 - Distribuição do número de inquiridos que já recebeu apoio social

Tabela 8 - Distribuição dos inquiridos que fazem descontos para a Segurança Social
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De acordo com o Gráfico 32, a maioria dos inquiridos considera-se bem atendido nos serviços
portugueses. O SEF, a Junta de freguesia, o Centro de saúde e o CLAll foram os principais serviços
apontados como os que atendem muito bem.
Gráfico 32 • Distribuição do grau de satisfação dos inquiridos relativamente aos serviços portugueses
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Relações Internacionais
No que diz respeito a Relações Internacionais, o município desenvolve uma política de cooperação
internaciona l, desde 1982, com a oficialização da primeira geminação, com a cidade francesa de Riom,
no Departamento de Puy de Dôme, onde se concentra uma numerosa comunidade portuguesa. Esta
política afirmou-se com a consignação de outras 15 geminações, em países como a Guiné-Bissau
(Cacheu), Senegal (Ziguinchor), Reino Unido (Lancaster), Espanha (Lugo), Brasil (ltajai, Porto Seguro,
lgarassu, Cabedelo, Alagoas e Viana), Cabo Verde (Ribeira Grande, ilha de Santo Antão), França
(Hendaye e Pessac), e finalmente Moçambique (Matola). Dezasseis cidades geminadas, a maior parte
(10, ou seja 63%) em pa íses de origem dos NPT.
Os projetos desenvolvidos refletem objetivos culturais, sociais, económicos e de educação.
Existe um Gabinete de gestão das relações internacionais e cooperação, o Gabinete de Relações
Internacionais e Cooperação (GRIC), cujas principais competências passam pela dinamização e
monitorização das relações com as cidades geminadas, o desenvolvimento, no Município e nestas
cidades, de atividades de promoção das mesmas e de intercultu ralidade e intercâmbio de cidadãos e
suas organizações sociais e culturais.

Media e SensibiUzação da Opinião Pública
No que se refere ao concelho de Viana do Castelo, não existe ainda um plano de ação que contemple
esta área direcionado aos cidadãos NPT. No entanto, verificam-se, pontualmente, alguns registos e
eventos dedicados a este tema como é o caso de iniciativas de sensibilização da opinião pública para
os assuntos da imigração e da diversidade cultural promovidas, principalmente, pelo GRIC, pela
Associação dos Grupos Folclóricos do Alto Minho e pela Ao Norte.

Religião
Em Portugal, onde predomina a religião católica romana, a convivência religiosa é pacífica, coexistindo
diversos religiões e cultos. A interação entre indivíduos de comunidades de diferentes credos
(sobretudo entre os credos cristãos e não-cristãos) poderá ser uma realidade não muito expressiva,
mas provavelmente por razões de âmbito mais vasto - étnico, cultural ou social - e não
especificamente religioso. A recente vaga imigratória terá, neste campo, contribuído para uma maior
diversidade rel igiosa, designadamente pelo crescimento das comunidades islâmica, hindu, budista e
ortodoxa, para além de outros cultos cri st ãos.
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Foram mencionadas sete religiões diferentes pelos inquiridos (Gráfico 33): católica, ortodoxa,
islamismo, budismo, hinduísmo, igreja evangélica e protestante. A religião católica aparece como
sendo a mais representada (28,4%), destacando-se as comunidades do Brasil e de Cabo Verde.
Também no que respeita à Igreja Católica se registou uma maior diversidade cultural ao nível dos fiéis.
No caso das comunidades de Leste, existe um sacerdote para assistir espiritualmente a esta nova
comunidade. A Diocese de Viana do Castelo cedeu uma Igreja, Capela de Stº André, à Igreja Católica
Ortodoxa Patriarcado de Constantinopla.
Como tal, quase todos os inquiridos consideraram haver condições para a prática da sua religião. Os
que não consideraram praticam o islamismo, o hinduísmo e o budismo, visto não haver espaços de
culto adequados.

Gráfico 33 • Distribuição das religiões existentes entre os inquiridos
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Desporto e Lazer

No que se refere às atividades desportivas, percebemos, pelos dados recolhidos junto dos clubes desportivos e
pelo inquérito por questionário aplicado, tal como demonstram os gráficos 25, 26 e 27, que os cidadãos inquiridos
dedicam relativamente pouco tempo a questões ligadas ao desporto e lazer e que não têm o hábito de participar
em festas quer organizadas pela sua comunidade de origem quer pela comunidade local.
O Município de Viana do Castelo, tendo aderido, em 1997, ao movimento das Cidades Saudáveis da
Organização Mundial de Saúde (OMS), tem vindo a trabalhar a temática das migrações no âmbito da
promoção da saúde e, como tal, juntamente com o CLAll, tem promovido um conjunto de eventos
culturais, recreativos e de lazer destinado ao acolhimento e integração dos imigrantes. No entanto, o
nível de participação dos NPT nestes eventos é bastante baixo. Daí que, não constando esta área da
estrutura do Plano, entendemos acrescentá-la, no sentido de se pensarem medidas que possam
mobilizar os cidadãos NPT e integrá-los pela via do desporto e do lazer.

PMllVC
O concelho de Viana do Castelo, com uma população de 88.725 habitantes (Censos, 2011) é,
atualmente, constituído por 27 freguesias, sendo uma região caracterizada pela hospitalidade, pela
diversidade e pelas tradições.
Pela sua particular situação geográfica, rio, mar e monte, e próxima da fronteira com a Espanha, Viana
do Castelo sempre foi terra de alguma oscilação demográfica. Acolhedora, por natureza, destes
movimentos e da diversidade por eles gerada, pode ainda, e a nosso ver, potenciar os seus atributos
e crescer na integração pela Interculturalidade.
Seguindo a tendência do país que, durante séculos, se caracterizou por ser um país de emigrantes,
também o concelho de Viana do Castelo sente as marcas deste movimento, sobretudo no que se
refere às freguesias do interior e de montanha, que foram perdendo população, muito por via dos
fluxos migratórios. Contudo, e a par do que se verifica ao nível nacional, embora com menor
expressão, no final do século XX e princípio do século XXI, tornou-se também local de destino de
população estrangeira, oriunda dos países lusófonos, do brasil e de países de leste.
Consciente dos impactos que os movimentos migratórios têm nos territórios, seja ao nível social,
económico, de saúde ou, até, político, os governos locais com maior ou menor relevância têm
colocado este fenómeno na agenda política e traçado algumas estratégias de acolhimento e
integração desta população.
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O concelho de Viana do Castelo, tal como atrás se referiu, não sendo marcadamente um território de
destino de imigrantes, acolhe, contudo, um número relativamente expressivo de nacionais de países
terceiros, que, pela diversidade de nações que representam e consequente diversidade cultural,
desde 2003, tem vindo a desenvolver uma política de acolhimento direcionada a esta população
centrada, sobretudo, em duas vertentes:

1. Atendimento, informação e apoio em todo o processo do acolhimento e integração dos
imigrantes, através do CLAll, que está integrado na Cáritas Diocesana de Viana do Castelo e
na Rede CLAll do ACM;
2.

Desenvolvimento, pelo Município, de programas, projetos e atividades culturais e de lazer, no
âmbito do projeto "Viana do Castelo Cidade Saudável".

Nestes termos, o PMllVC é um documento que pretende servir de orientação à política local de
integração dos cidadãos NPT, abarcando as questões de emprego, suporte social, saúde, cultura e
lazer, entre outros, com o principal objetivo de promover a integração, participação, igualdade e
coesão social desta população na comunidade local.
Desenvolver sentimentos de confiança, equilíbrio e segurança, bem como criar mecanismos
facilitadores para a vida quotidiana desta população é a finalidade das medidas propostas no Plano,
que se articulará com outros instrumentos de apoio à decisão, nomeadamente o Plano de
Desenvolvimento em Saúde (PDS), a elaborar para o período 2016-2020, no âmbito da Rede Europeia
de Cidades Saudáveis da OMS. De referir que no PDS 2007-2015, a questão das migrações foi
considerada como uma das prioridades de intervenção pelo Município de Viana do Castelo em razão
do compromisso assumido com a OMS que, dado o grande fluxo migratório que estava a acontecer
um pouco por toda a Europa, no início do século XXI, com consequentes impactos a vários níveis,
nomeadamente ao nível da saúde, incentivou os municípios a colocarem as migrações na agenda
política local. Neste contexto, o Município de Viana do Castelo, em 2007, constituiu um grupo de
trabalho com representantes do próprio município (Gabinete Cidade Saudável- GCS, GRIC e Gabinete
de Apoio ao Emigrante - GAE), do CLAll, da Cáritas Diocesana, das Escolas Secundárias de Monserrate
e de Santa Maria Maior, do GAF, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo - ESS-IPVC, e mais recentemente, da Associação de Cooperação com a Guiné-Bissau - ACGB,
designado "Equipa dos Migrantes", com o objetivo de desenvolver programas e projetos destinados

à integração da população imigrante na comunidade local.
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Embora a população imigrante não tenha sido considerada nos eixos estratégicos do Plano de
Desenvolvimento Social e da Saúde 2013-2016 (PDSS), da Rede Social do concelho de Viana do
Castelo, por representar um peso relativamente baixo (cerca de 1,2%), em relação à população total
do concelho, merecerá, contudo, especial atenção no próximo plano da Rede Social, em consequência
das medidas agora definidas no PMllVC.
Neste contexto, o PMllVC consubstancia-se na oportunidade do Município não só poder consolidar e
dar continuidade à sua política local de integração como também criar e apoiar medidas sustentáveis
de promoção de igualdade de oportunidade desta população ao nível do emprego, formação e
capacitação, educação, saúde, respostas sociais, cultura, cidadania, entre outras áreas fundamentais
para a efetiva integração dos cidadãos NPT na comunidade local.
Assim, o PMllVC, enquanto documento orientador da política local de acolhimento e integração dos
cidadãos NPT, que chegam, residem ou pretendam fixar-se no concelho, agrega um conjunto de
medidas que visa responder às necessidades desta população, identificadas no diagnóstico local e que
consideramos fundamentais para a sua integração efetiva na comunidade de acolhimento.
Com base num trabalho conjunto entre o Município, as Instituições Públicas locais e os setores
associativo e privado, foram definidas 71 medidas, assentes, principalmente, nos eixos 1 e 2 do PEM,
distribuídas pelas 12 áreas de intervenção que a seguir se indicam:

1.

Mercado de Trabalho e Empreendedorismo;

2.

Educação e Língua;

3.

Capacitação e Formação;

4.

Cultura;

5.

Cidadania e Participação Cívica;

6.

Serviços de Acolhimento e Integração;

7.

Saúde

8.

Solidariedade e resposta Social

9.

Media e Sensibilização da Opinião Pública;

10. Racismo e Discriminação
11. Relações Internacionais;
12. Desporto e Lazer.
De referir que o PMllVC contempla duas dimensões: a dimensão estratégica e a dimensão operacional,
onde são descritos objetivos estratégicos e específicos, indicadores e metas, com base nos contributos
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dos vários parceiros locais, os qua is, com o apoio do Município, assumem o compromisso da
operacionalização das diferentes med idas.

2.1.

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

O PMllVC está orientado para dar resposta às vulnerabilidades verificadas no diagnóstico local.
Contudo, muito embora se tenham definido objetivos estratégicos gerais para doze áreas de
intervenção, a dimensão estratégica deste plano centra-se nas áreas "Mercado de Trabalho e
Empreendedorismo", "Cultura", "Cidadania e Participação Cívica", "Acolhimento e Integração" e
"Desporto e Lazer", por se considerar que são as áreas que mais contribuem para o fomento da coesão
social, do diálogo intercultural e do sentimento de pertença, essenciais para garantir a dignidade
humana e fundamentais para a concretização efetiva das políticas de acolhimento e integração dos
cidadãos NPT. Conduzir ao aumento da taxa de empregabilidade dos NPT; incrementar os níveis de
conhecimento e o domínio da língua portuguesa; criar condições para o aumento da formação e
capacitação, promover a aquisição de novas competências, assim como potenciar e reforçar relações
dos cidadãos NPT com a comunidade de acolhimento, são também propósitos deste Plano.
Neste contexto, as estratégias definidas no sentido de se atingirem os objetivos propostos, passam,
em grande medida, pela aposta na criação de mecanismos de informação, comunicação e divulgação,
com vista à mobilização e ao incentivo à participação, quer da comunidade imigrante em geral e
cidadãos NPT, em particular, quer da comunidade de acolhimento, dado o necessário envolvimento
destes cidadãos no PMllVC. Assim, consideramos fundamental a definição de uma estratégia de
comunicação consistente e que agregue todos os agentes em torno de um objetivo comum, de forma
a atingir os diversos públicos (NPT, parceiros e comun idade em geral) e com vista à promoção e
consolidação da identidade do PMllVC, bem como à publicação e difusão dos seus propósitos.
Atendendo a que o conhecimento sobre a comunidade de NPT em Viana do Castelo está baseado na
análise de resultados de um questionário, em dados estatísticos e dados fornecidos por entidades
parceiras do projeto, torna-se prioritário criar uma base de dados, que permita concentrar toda a
informação num local único e que posteriormente permita estabelecer contactos próximos e diretos,
não só com os membros dessa comunidade imigrante, como também da sua comunidade envolvente
(familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho).
Ou seja, a prioridade é o mapeamento real da comunidade de imigrantes em Viana do Castelo e a
concentração da informação num único local, partilhado pela rede de parceiros do Plano. Para tal, a
Câmara Municipal de Viana do Castelo pretende disponibilizar um "espaço virtual", que permita aos
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parce iros disponi bilizar informação e atualizá-la de forma sistemática e articulada, através dos
seguintes instrumentos:
• Ofícios, circulares e memorandos;
• Relatórios de atividade;
• Agenda cultural;
• Painéis de fixação em locais de encontro ou reunião.
Havendo uma imagem que identifique o projeto, é fundamental que a mesma seja disseminada
através dos media, da imprensa local, de campanhas de marketing direto ou outros meios, canais e
suportes que melhor se adequem aos propósitos preconizados. Os meios e suportes a utilizar serão
adequados aos segmentos de público a quem se dirige a comunicação e às finalidades das situações
e das ações, nomeadamente:
• Imprensa e rádios locais;
• Distribuição em locais públicos (cafés, lojas, instituições) de brochuras ou folhetos com
divulgação específica do PMllVC;
• Investimento em publicidade: outdoors, cartazes, mupis, etc.;
• Organização de eventos públicos abertos à comunidade envolvente;
• Sítio da Câmara Municipal na Internet.
Apresenta-se, de seguida, um quadro-resumo referente à dimensão estratégica do PMllVC.

Quadro 1 - Resumo da dimensão estratégica do PMllVC
MERCADO DE TRABALHO E
EMPREENDEDORISMO

Aumentar a taxa de empregabilidade
dos cidadãos NPT.

EDUCAÇÃO E LÍNGUA

Aumentar/consolidar os níveis de
conhecimento da lingua portuguesa.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

CULTURA

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
CIVICA

Capacitar os cidadãos NPT para o
desenvolvimento de competências
sociais, pessoais e profissionais.
Aumentar o número de cidadãos NPT
que participa em atividades
socioculturais.
Aumentar e potenciar o número de
eventos e/ou ações dedicados ao tema
da migração e da interculturalidade.
Consciencializar para a cidadania global
e para o crescimento sust entável.
Potenciar a prática de uma cidadania
ativa.

Vari ação da taxa de
empregabilidade dos cidadãos NPT.
Número de cidadãos NPT que
conclui cursos de português básico
ou português técnico.
Número de cidadãos NPT que
conclui cursos para o
desenvolvimento de competên cias.
Número de cidadãos NPT que
participa em atividades culturais.
Número de eventos e ações
culturais dedicados ao tema das
migrações e interculturalidade.
Número de iniciativas formativas de
cari z não formal dirigida a cidadãos
NPT.
Número de cidadãos NPT que se
envolve em iniciativas de cidadania·

ativa.

Aposta na formação em áreas de competênci as
facilitadoras da empregabilidade.
Aposta no apoio à criação do próprio negócio.
Aumento das oportunidades de aprendizagem
formal da língua port uguesa.
Divulgação de oportunidades de formação no
desenvolvimento de competências.
Criar oportunidades de participação em
atividades culturais, artísticas, e associativas
desenvolvidas a nível local.
Promover eventos e ações dedicados ao tema da
migração e da Interculturalidade.
Criar oportunidades para a consciencialização
dos cidadãos NPT no domínio da cidadania.
Aposta em atividades que promovam a prática
de cidadania ativa.
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fomentar a criação de atividades
promotoras de diálogo intercultural.
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
E INTEGRAÇÃO

Garantir o apoio e o acompanhamento
especializado ao cidadão NPT.
Desenvolver competências facilitadoras
da Inclusão Social.

SAÚDE

SOLIDARIEDADE E RESPOSTA
SOCIAL

MEDIA E SENSIBILIZAÇÃO DA
OPINIÃO PÚBLICA

RACISMO E DISCRIMINAÇÃO

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DESPORTO E LAZER

2.2.

Capacitar os profissionais dos cuidados
primários de saúde para um
atendimento especializado a cidadãos
NPT.
Facilitar o acesso aos cuidados
primários de saúde.
facilitar o acesso dos cidadãos NPT às
respostas sociais existentes.
Capacitar os profissionais de
solidariedade social para um
atendimento especializado.
Aumentar a eficiência no
acompanhamento dos cidadãos NPT.
Criar oportunidades de difusão de
iniciativas de NPT ou suas organizações
ou comunidades.
Reforçar relações dos cidadãos NPT com
as atividades dos media locais e
nacionais.
Sensibilizar a comunidade de
acolhimento para a temática das
migrações e da interculturalidade.

Número de cidadãos que participa
nas atividades promotoras do
diálogo intercultural.
Número de cidadãos NPT que
recorrem às respostas
proporcionadas.
Número de sessões formativas
realizadas no âmbito da inclusão
social.

Criar mecanismos de incentivo à participação.
Divulgar junto dos cidadãos NPT as respostas
existentes no âmbito do acolhimento e
integração.
Divulgar junto dos cidadãos NPT as ações
facilitadoras de inclusão social.

Número de profissionais de saúde
que participa em ações de
capacitação.

Aposta em iniciativas de formação (formal e/ou
não formal) de capacitação dos profissionais de
saúde.

Número de cidadãos NPT que
acede à informação em saúde.
Número de NPT que recorre às
respostas sociais.

Aposta em canais de divulgação e comunicação
que cheguem aos cidadãos NPT.
Aposta na informação e divulgação dos recursos
existentes na comunidade.
Incentivar os profissionais de solidariedade
social à participação na formação em
atendimento especializado.
Incentivar a colaboração dos cidadãos NPT no
p rocesso de avaliação do acompanhamento.
Incentivar os media locais e regionais para a
divulgação de noticias relacionadas com as
comunidades de NPT.

Número de prof issionais abrangidos
pela formação.
Número de cidadãos NPT que avalia
o acompanhamento nos serviços.
Número atividade que promovam a
informação sobre culturas de países
diferentes.
Número de noticias relacionadas
com as comunidades e cidadãos
NPT.
Número de cidadãos que participa
em atividades de sensibilização
sobre a temática das migrações.

Diminuir a descriminação em todas as
suas formas.

Número de ações de sensibilização
no combate à discriminação em
serviços públicos e empresas.

Reforçar relações dos NPT com as
atividades internacionais da Câmara
Municipal e da sociedade civil.
Aumentar a percentagem de
estrangeiros NPT que participa em
atividades desportivas e socioculturais
Criar oportunidades de participação em
atividades interculturais promotoras de
bem-estar físico e social.

Número de cidadãos NPT
envolvidos em atividades de
relações internacionais.
Número de cidadãos NPT que
participa em atividades desportivas
e de lazer.
Número de atividades
desenvolvidas no âmbito do bemestar fisco e social.

Criar mecanismos de comunicação e divulgação
sobre questões relacionadas com cidadãos NPT.
Fomentar a participação da comunidade de
acolhimento nas atividades de sensibilização.
Formar funcionários, empregadores. agentes
educativos, em matérias de discriminação.
Criar e implementar mecanismos de promoção
da participação dos cidadãos NPT.

Aposta no incentivo à participação.

Aposta em mecanismos eficazes de divulgação
das atividades.

DIMENSÃO OPERACIONAL

A dimensão operacional diz respeito à concretização das medidas propostas pelos vários
intervenientes na elaboração do PMllVC, tendo em conta as metas definidas e o período temporal
estabelecido. Das 13 áreas de intervenção inicialmente propostas, duas delas não foram alvo de
qualquer medida, mas criou-se uma nova área, ficando o PMllVC estruturado em 12 áreas de
intervenção e 71 medidas, a concretizar no período 2015-2017.
Destas medidas, 41 são medidas de nível 1 e 30 são medidas de nível 2, estando identificadas nos
respetivos quadros com a numeração de 1 a 71 (Ml...M71), independentemente da área de
intervenção e do cronograma de operacionalização.
As medidas de nível 1 são aquelas que foram consideradas pelas entidades como sendo parte do
núcleo duro de competências em cada concelho, na área do acolhimento e integração dos imigrantes,
por serem determinantes para o seu processo de integração a nível local e que, por esse motivo,
deverão ser sempre garantidas aos cidadãos imigrantes, com ou sem financiamento externo. As
medidas de nível 2 são todas aquelas que não constituem prioridade de nível 1.
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Assim, considerando as necessidades verificadas no diagnóstico local e a estratégia definida para o
PMllVC, apresentam-se, de seguida, os objetivos específicos, as medidas e as metas, bem como os
responsáveis pela garantia de execução das medidas propostas, para cada uma das áreas de
intervenção.

2.2.1.

Mercado de trabalho e empreendedorismo

De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Viana do
Castelo, atua lmente há 67 cidadãos NPT inscritos como desempregados, os quais correspondem a
0,08% da população residente no concelho. Da leitura dos dados do inquérito por questionário
aplicado aos NPT do concelho, verifica-se que a taxa de desemprego dos mesmos é de cerca de 20%,
muito semelhante à taxa de desemprego destes cidadãos a nível nacional. Também verificamos que
54, 7% dos NPT de Viana do Castelo está em situação de emprego e 21,1 % é estudante, o que, à partida
poderia indiciar a não necessidade de se considerar esta uma das áreas prioritárias do PMllVC.
No entanto, dada a percentagem de desempregados e de estudantes que, num futuro próximo,
entrarão para o mercado de trabalho, consideramos que é fundamental que se criem condições para
que permaneçam e se fixem na região. Por outro lado, tendo em conta que as áreas de maior
empregabilidade no município são o comércio, a indústria e a restauração, tratando-se, em muitos
casos, de áreas diferentes das áreas profissionais de origem, a aposta em formação e capacitação
noutras áreas de conhecimento poderá contribuir para a aquisição de novas competências que
possam abrir o leque de ofertas de empregabilidade, passando, nomeadamente, pela criação do
próprio negócio. Se bem que a taxa de desemprego dos NPT no concelho de Viana do Castelo não se
possa considerar elevada (8%), há que referir, contudo, que o perfil económico do concelho 4 - com
predomínio no setor terciário e nas micro empresas - não o torna uma região atrativa ao nível do
mercado do trabalho, o que só por si, pode condicionar a fixação dos imigrantes ativos.
A aposta na criação do próprio negócio pode ser uma forma de aumentar a taxa de empregabilidade
dos cidadãos NPT.
A oferta de cursos profissionais em áreas específicas, nomeadamente na área de hotelaria e turismo,
será uma boa medida, considerando a elevada taxa de empregabilidade dos profissionais nesta área.
Assim, dado existir em Viana do Castelo uma Escola de Hotelaria e Turismo muito bem posicionada
ao nível da oferta formativa e dos resultados, que proporciona formação profissional altamente
especializada, consideramos que uma boa medida para inserção no mercado de trabalho dos cidadãos
NPT será garantir uma vaga destinada a estes cidadãos, em cada um dos cursos que fazem parte da
oferta formativa desta Escola, nomeadamente: Gestão Hoteleira e Bebidas, Gestão Hoteleira em
Alojamento e Gestão e Produção de Cozinha (Cursos de Especialização Tecnológica) e Técnicas de
Cozinha/Pastelaria e Técnicas de Serviço de Restauração e Bebidas (Cursos de nível IV).

4

Diagnóstico social do concelho de Viana do Castelo
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Daí as medidas propostas neste Plano passarem pela formação em técnicas de procura ativa de
emprego, pela organização de sessões de divulgação sobre oferta formativa em áreas
profissionais/operacionais e a organização de sessões de sensibilização/informação sobre direitos do
trabalho. O apoio no acesso aos programas de incentivo ao empreendedorismo imigrante, a criação
de programas de estágios nas empresas, bem como a garantia de vagas na oferta formativa de cursos
profissionais específicos, são outras medidas propostas que podem contribuir para o aumento da
empregabilidade. E porque o papel das empresas é fundamental para a integração dos cidadãos NPT
no mercado de trabalho, são estabelecidas, pelo menos, duas medidas (M8 e M9) direcionadas às
empresas do concelho, conforme se pode verificar no quadro abaixo:
Quadro 2 • Dimensão operacional para a área de mercado de trabalho e empreendedorismo
OBJETIVOS
ESTRATtGICOS/
GERAIS

OBJETIVOS ESPECIFICOS/
OPERACIONAIS

Aumentar as
competências pessoais e
sociais facilitadoras da
empregabilidade dos
cidadãos estrangeiros

Aumentar a
taxa de
empregabilid
ade dos
cidadãos NPT

Aume ntar as
competências pessoais
facilitadoras do
empreendedorismo
Aumentar número de
empreendedores entre os
NPT

Aumentar o número de
empregadores com boas
p ráticas na área da
empregabilidade e
integração de NPT

2.2.2.

MEDIDAS

NÍVEL

METAS

M1. Formação em técnicas de
procura ativa de emprego

1

Formar pelo
menos 50
cidadãos NPT na
área da procura
ativa de emprego

N.2 de cidadãos
NPT que conclui
com sucesso a
formação na
procura ativa de
emprego

IEFP

M2. Organização de sessões de
divulgação, junto dos NPT, sobre a
oferta formativa em áreas
profissionais/operacionais

1

Envolver pelo
menos 50
cidadãos NPT

N.e de cidadãos
NPT q ue participa
nestas sessões

IEFP
ESS- IPVC

1

Envolver 60
cidadãos NPT

N.2 de cidadãos
NPT que participa
nestas sessões

ACT

2

Envolver 30
cidadãos NPT

N.e de cidadãos
NPT que participa
nest as sessões

Psicoviana

N.2 de cidadãos
NPT

EHTvC

M3. Promoção de sessões de
sensibilização/ informação sobre
direitos e deveres no t rabalho
M4. Promoção d e ações de
orientação vocacional (escolar ou
profissional) para uma gestão de
carreira sustentada
M S. Estabelecimento de quotas de
matricula, destinadas a cidadãos
NPT, nos cursos existentes
M6. Promoção de sessões de
informação sobre os fundos
disponíveis para a criação do
próprio negócio
M7. Apoio à criação do próprio
negócio
MS. Promoção de ações de
sensibili zação para as empresas do
concelho na área da
responsabilidade social e boas
práticas na integração de
Imigrantes
M9. Criação de um programa de
estágios nas empresas do concelho
(ainda que não remunerados t para
integração de cidadãos NPT

2

1

Garantir 5 lugares
para cidadãos
NPT
Abranger 20
cidadãos NPT nas
sessões de
informação

INDICADORES

Nº de cidadãos
NPT que
procuram estas
sessões
Número de
negócios criados
por cidadãos NPT

RESPONS.

CMVC·
SGEAE;
ANDC
CMVCSGEAE;
ANDC

1

Criar, pelo menos,
3 novos negócios

2

Sensibilizar 10
empresários

Número de
empresários que
participa nas
sessões.

Despertar;
AEVC;
Pslcoviana.

2

Envolver 10
empresas do
concelho no
programa de
estágios

N.2 de empresas
aderentes

Despertar;
AEVC;
Psicoviana.

Educação e Língua

Apesar dos cidadãos inquiridos terem apontado a língua como principal dificuldade na adaptação a
Portugal, e a terem considerado o fator mais importante para a integração no país, não referiram
grandes dificuldades no domínio da mesma. Tendo em consideração que 41% dos cidadãos NPT
inquiridos tem origem em países de língua oficial portuguesa, justifica-se este fato. Os inquiridos
apontaram as maiores dificuldades na expressão escrita.
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Cont udo, ana lisada a informação recolhida junto das instituições de ensino, do CLAll, do GAF e no
"Círculo dos Imigrantes", concluiu-se que o pouco conhecimento da língua portuguesa tem sido uma
barreira à integração dos cidadãos NPT na comunidade de acolhimento, sobretudo no que se refere
às comunidades ucraniana, nepalesa, russa, chinesa e síria. Isto porque os cursos de Português Para
Todos não têm colmatado esta dificuldade, não só pelo próprio programa oferecido pelo ministério

de Educação (ME), que não oferece continuidade, como também pela duração dos mesmos e por
dificuldades burocráticas (exigência de documentos de que os cidadãos NPT não dispõem). No que
respeita a medidas direcionadas à população escolar estrageira, ao nível das instituições de ensino,
verifica-se que há apoio individual, tutorias, apoio pedagógico e coadjuvações, em contexto de sala
de aula.
O próprio município, através do seu Banco Local de Voluntariado (BLV), também promove sessões de
conversação em português, designadas "conversas em português" para todos os estrangeiros
residentes no concelho. No entanto, considerou-se ser importante criar algumas medidas na área da
educação e língua, sobretudo ao nível do aperfeiçoamento e consolidação de conhecimentos, bem
como no que se refere ao próprio alfabeto, porque se verificou que os cidadãos que usam, na sua
língua de origem, um alfabeto diferente, têm maiores dificuldades na aprendizagem do português.
Daí as medidas propostas incidirem, sobretudo, na área do aperfeiçoamento e consolidação de
conhecimentos da língua portuguesa, conforme quadro abaixo:

Quadro 3 • Dimensão operacional para a área de Educação e Língua
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS/
GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

Aumentar/
consolidar os níveis
de conhecimento da
língua portuguesa.

MEDIDAS

METAS

% de cidadãos NPT
que conclui com
sucesso formação
em língua
portuguesa

IEFP;
ESM;
EsMaior;
AEVC

N.2 de cidadãos
imigrantes que
frequenta as sessões

CMVC-GCS
(BLV)

N.2 de cidadãos NPT
inscritos

Agrupame
ntos de
escola do
concelho
de Viana
do Castelo

Pro porcionar cursos
certificados de português
básico

MlO. Formação em língua
portuguesa: Português poro
Todos

1

Certificar 50% dos
cidadãos NPT
inscritos nos
cursos PPT

Promover cursos de
aperfeiçoamento da língua
portuguesa junto dos
cidadãos imigrantes

Mll. Organização de 30
sessões de aperfeiçoamento
da língua portuguesa

1

Envolver 40
cidadãos
imigrantes

Facilitar a aprendizagem da
l íngua portuguesa aos
cidadãos cuja l íngua
materna usa alfabeto
diferente.

M12. Formação sobre o
alfabeto português, o
desenho da letra (maiúscula
e minúscula) e o respetivo
som

2

Permitira
aprendizagem dos
elementos básicos
de Lingua
Portuguesa a 15
cidadãos NPT

INDICADORES

RESPONS.

NÍVEL

2.2.3. Capacitação e formação
A formação e a capacitação para a aquisição de novos conhecimentos e competências é essencial não
só para o acesso dos cidadãos NPT ao mercado de trabalho, como também para o próprio
desenvolvimento individual e social, razão pela qual consideramos fundamental o estabelecimento
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de algumas med idas, ainda que a ma ioria seja de nível 2, no sentido de proporcionarem espaços
formativos a estes cidadãos. Assim, o conjunto de medidas, que estão descritas no quadro resumo,
não resultam apenas das necessidades identifi cadas no diagnóstico mas, também, de um conjunto de
ideias transmitidas por conceções teóricas acerca da integração dos imigrantes e daquilo que
consideramos fundamental para a sua dignificação enquanto seres humanos.
Pela análise dos dados do questionário, podemos observar que uma grande parte dos NPT inquiridos
(30%) refere que aprendeu língua portuguesa em cursos de formação e 22% aprendeu no trabalho,
colocando em evidência a necessidade de se olhar para estes locais, enquanto contextos de
aprendizagem e capacitação, para além da escola, como espaços privilegiados de acolhimento e de
integração. Por isso, as medidas definidas para a área da capacitação e formação constantes no
quadro 4, complementam-se com as medidas constantes no quadro 2 (área do mercado de trabalho
e empreendedorismo), onde as empresas e as entidades de formação têm um papel relevante neste
processo.
No que concerne ao interesse em frequentar cursos de formação, por parte dos cidadãos NPT, quase
metade dos inquiridos respondeu afirmativamente, mostrando interesse na capacitação e formação
como incremento e desenvolvimento das competências individuais. Do 1º Circulo de Imigrantes, e
relativamente a esta área de intervenção, destacaram-se as necessidades de formações técnicas
especializadas, gratuitas e, ao nível das empresas, de ações de sensibilização

e

de promoção de

espaços de conversação para a melhoria da comunicação e do uso da língua.
Tendo em conta as áreas de formação preferenciais referidas pelos cidadãos NPT inquiridos, e já
indicadas no diagnóstico local, foram propostas medidas que vão de encontro ao que atrás
referenciamos e que vão indicadas no quadro seguinte.

Quadro 4 - Dimensão operacional para a área de Capacitação e Formação
OBJETIVOS
ESTRAT~GICOS/
GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

Aumentar as
oportunidades de
formação modular
certificada

Capacitar os
cidadãos NPT para o
desenvolvimento d e
competênci as

M13. Formação
modular certificada
em áreas
profissionais
operacionais
M14. Promoção de
formação modular
na área da
Agricultura
MlS. Formação
modular nas áreas
da Esté tica, Inglês,
Informática e Saúde

sociais, pessoais e
profissionais.

MEDIDAS

NÍVEL

METAS

INDICADORES

1

Formar 20 cidadãos
NPT através de
formações
modulares
certificadas

2

Formar 10 cidadãos
NPT na área da
agricultura

2

Formar 20 cidadãos
NPT através de
formações
modulares
certificadas

N.• de cidadãos NPT
que conclui com
sucesso o curso de
formação

Psicoviana

N .2 de cidadãos NPT
que conclui com
sucesso o curso de
formação

Despertar
Psicoviana

N.2 de cidadãos NPT
que participa nestas
sessões

Psicoviana

Promover formação em
desenvolviment o de
competências para a
liderança

M16. Formação de
representantes·
chave das
comunidades de
cidadãos NPT

2

Formar 15 cidadãos
NPT das principais
comunidades de NPT
do concel ho

Promover formação e m
desenvolvimento de
competências para a
consultoria de imagem,
orientada para a procura
de emprego.

M.17 Formação em
consultoria de
Imagem

2

Envolver 25
NTP

N.• de cidadãos NPT
que conclui com
sucesso os cursos de
formação de curta
duração
N.• de cidadãos NPT
que conclui com
sucesso o curso de
formação

RESP.

IEFP

Despertar
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2.2.4.

Cultura

Diversos estudos referem a influência cultural mútua entre imigrantes e comunidades de
acolhimento, o seu impacto nos processos de integração e a necessidade da manutenção das
tradições como fatores de identidade das comunidades, como processos dinâmicos, complexos e que
vão muito para além da simples oposição entre regimes nacionais diferentes.
O diagnóstico local mostra-nos que a grande maioria dos cidadãos NPT, que reside no concelho, não
participa em atividades socioculturais ou em associações locais, assim como não conhece a oferta
cultural, artística e associativa existente. Também não se verifica a produção ou organização regular
de eventos e/ou ações dedicados ao tema da imigração ou da interculturalidade, assim como também
não há evidências de eventos e/ou ações realizados por imigrantes abertos à comunidade de
acolhimento. Por considerarmos que as atividades culturais podem ser um meio privilegiado para a
partilha do conhecimento da identidade das comunidades (imigrante e de acolhimento),
pretendemos que a intervenção pela área da cultura se traduza, principalmente, no sentido de
reforçar a expressão da diversidade cultural, incentivar atividades promotoras do diálogo intercultural
e da multiculturalidade e apoiar iniciativas que valorizem como positivo o contributo dos imigrantes
e das suas culturas para a comunidade de acolhimento.
A sensibilização dos produtores culturais para a temática da integração dos imigrantes no combate à
discriminação e para o diálogo intercultural são igualmente focos de atenção nesta área. Por isso, as
medidas propostas, e que constam do quadro resumo referente a esta área, vão no sentido de se
desenvolver uma política de incentivo à participação de NPT nas atividades culturais do concelho.

Quadro 5 - Dimensão operacional para a área de Cultura
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS/
GERAIS

Aument ar a
percent agem de
cidadãos NPT que
participa em
atividades
socioculturais.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

Fomentar a
divulgação das
ofertas locais ao
nível da cultura.

MEDIDAS
M18. Distribuição e divulgação
da agenda cultural e outras
inform ações culturais pela
comunidade de NPT, via
correio normal e correio
eletrónico.
M19. Colocação da agenda
cultural em pontos
estratégicos, com apoio dos
parceiros

NÍVEL

METAS

INDICADORES

RESP.

1

Chegar a, pelo
menos, 30% da
população NPT
residente no
Concelho.

N.i de agendas
culturais
distribuidas;
N.e de cidadãos
NPT contactados.

CMVC·GCS;
Cárit as

l

Chegar a, pelo
menos, 30% da
população NPT
residente no
Concelho.

N.e de agendas
culturais
distribuídas;
N.e de cidadãos
NPT contactados

EsMaior;
ESM ;
GAF;
IEFP
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Desenvolver uma
política de incentivo
â participação de
NPT nas atividades
socioculturais

Aumentar e
potenciar o
número de
eventos e/ou
ações dedicados
ao tema da
imigração ou da
interculturalidade

Criar um momento
de encontro entre os
elementos
participantes na
execução do PMllVC
Promover a partilha
das diferentes
tradições culturais
junto da
comunidade escolar

2.2.5.

M 20. Possibilidade de
participação em atividades
promovidas pelos grupos
folclóricos.
M21. Oferta de bilhetes em
alguns espetáculos e eventos

l

1

musicais.
M22. Part icipação gratuita nas
oficinas de formação

1

M23. Pro moção de um
espetáculo m usical aberto a
todos os intervenientes do
PMllVC.

2

M24. Estabelecimento de um
dia escolar dedicado à
"multicultura lidade"

1

Envolver 10
cidadão s NPT

N .• de cidadãos
NPT que aderem
âs
atividades/ações
propostas

Disponibilizar
entre 2 a 4
bilhetes, por
espetáculo.
Disponibilizar l
lugar, por cada
oficina

N .• de bilhetes
disponibilizados;
N.• de cidadãos
NPT que adere
N.• de cidadãos
NPT envolvidos na
formação

Envolver 300
participantes

N.• de bilhetes
d istribuídos

FAM

%de escolas
envolvidas
N• de crianças e
jovens
participantes

Agrupament
os de escolas
de Viana do
Castelo

Envolver 50%
das escolas de
ensino básico
na semana da
multiculturalida

de

CMVC-GCS;
AGFAM

FAM

CDV

Cidadania e Participação Cívica

Pela observação das respostas ao inquérito por questionário, e no que se refere à cidadania e
participação cívica, verificamos que a maioria dos cidadãos inquiridos ocupa os seus tempos livres a
passear, a ver televisão e a estudar. De realçar que apenas 1% dos inquiridos se dedica ao
associativismo e uma percentagem relativamente pequena participa em atividades de âmbito
cultural. Verifica-se também que muito poucos participam quer em eventos organizados pela
comunidade de origem quer pela comunidade de acolhimento.
No que diz respeito ao direito de voto dos cidadãos inquiridos que são elegíveis para votar, 27,3%
afirmou

estar recenseado, 66,7% referiu não estar e 6,1% não respondeu. No município não há ainda

evidências de iniciativas de informação e sensibilização, nem de sessões de esclarecimento sobre o
recenseamento eleitoral dos imigrantes. A fa lta de recursos, quer humanos quer financeiros, surge
como uma das principais influências desta situação.
Depois de analisados os resultados dos inquéritos por questionário, os dados dos Censos e do SEF, e
de contactadas as Juntas de Freguesia, a informação que obtivemos sobre a filiação política e sindical
dos cidadãos NPT é praticamente inexistente.
O associativismo é por si só uma forma das pessoas estabelecerem relações, de se aproximarem e de
se organizarem segundo um determinado objetivo, desempenhando uma função importante no
acolhimento e integração dos .imigrantes. Dos cidadãos inquiridos, apenas 10,5% referiu pertencer a
uma associação e, na sua maioria, de âmbito cultural, não se verificando a existência de associações
de imigrantes ou de apoio a imigrantes no concelho.
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E porque consideramos a área da cidadania e participação cívica uma das áreas estratégicas do
PM llVC, dada a sua relevância para melhorar a integração dos cidadãos NPT na comunidade de
acolhimento e, consequentemente, no país, são criadas 8 medidas para fomentar o associativismo e
a participação cívica, descritas no quadro resumo nº 6. As entidades parceiras propõem-se organizar
atividades de educação não formal no âmbito da consciencialização para uma cidadania global, bem
como formação e consultoria na área da constituição de associações, entre outras.

Quadro 6 - Dimensão operacional para a área de Cidadania e Participação Cívica
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS/
GERAIS

Consciencializar para
uma cidadania
global e para o
crescimento
sustentável .

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

Facilitar a integração
de j ovens imigrantes
na comunidade de
acolhimento

Potenciar a
aquisição de
capacidades de
intervenção no
associ ativismo.
Obter niveis
crescentes de
participação de
cidadãos NPT em
ações de
sensibilização para a
cidadania global.

Potenciar a prática
de uma cidadania
ativa

Obter níveis
crescentes de
cidadãos NPT que se
disponibilizam para
colaborar no Curso
Livre.

MEDIDAS

NÍVEL

METAS

MZS. Envolvimento de jovens
NPT em atividades sociais,
culturais, desportivas e
artísticas.

1

Incluir 15 jovens NPT
nas atividades.

M26. Promoção de espaços de
debate, reflexão, proj eção
pública em matérias que
interessam e preocupam os
jovens imigrantes.

1

Incluir, pelo menos,
10 jovens NPT nas
atividades

M27. Realização de
intercâmbios para
conhecimento de outras
regiões do país.

1

2

M29. Integração de cidadãos
NPT no grupo de
colaboradores do Ciclo (Re)
Pensar a cidadania no Mundo
Global (sessões mensais com
filmes comentados).

1

M30. Integração de cidadãos
NPT no Curso livre Aprendizagens para o
Desenvolvimento: Educação,
Cooperação e Cidadania
Global (formação anual),
dando testemunhos sobre as

suas vivências

N2 de jovens NPT que
participa nos
intercâmbios/projetos
Grau de satisfação;
Competências
adquiridas e/ou
reforçadas.
N2 de j ovens NPT que
participa nos
intercâmbios/projetos
Grau de satisfação;
Competências
adquiridas e/ou
reforçadas.

Incluir, pelo menos,
S jovens NPT nas
atividades

N2 de jovens NPT que
participa nos
encontros/atividades

Incluir, pelo menos,

N2 de cidadãos NPT
que participa nas
sessões de formação;
N2 de associações
criadas.
N.2 de cidadãos NPT
que adere ao conjunto

10 cidadãos NPT;

M28. Capacitação de cidadãos
NPT para o associat ivismo.

INDICADORES

Criar, pelo menos, 1
associação de
imigrantes
Incluir 4 cidadão NPT
como comentadores
das sessões;
Promover a
participação nas
sessões de 15
cidadãos NPT

de colaboradores do
Ciclo;
Número de cidadãos
NPT que participa nas
sessões do Ciclo.

RESP.

AJO

IPVC
(GEEOESE-IPVC)

1

Incluir, pelo menos,
2 cidadãos NPT nos
colaboradores do
Curso livre

Número de cidadãos
NPT que adere à
iniciativa

N.2 de cidadãos NPT
que participa em ações
de voluntariado.

CMVC-GCS

N.9 de cidadãos
imigrantes que adere
ao projeto

Psicoviana

pesso~ is.

Incentivar o
Voluntariado como
forma d e integração
na comunidade

M31- Criação de uma
campanha de sensibilização,
junto dos cidadãos NPT, para a
prática do voluntariado.

1

Envolver, pelo
menos, 30 cidadãos
NPT residentes no
concelho de Viana
do Castelo em
càmpanhas de
Voluntariado.

Desenvolver
competências para
uma verdadeira
inclusão social

M32. Desenvolvimento de
projetos em Grupo
Comunitário de partilha
intercultural para promoção
de sentimentos de pertença

2

Abranger 200 NPT
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2.2.6.

Serviços de Acolhimento e Integração

É na área do acolhimento e da integração que se encontram os principais fundamentos que alicerçam
toda a estrutura deste plano. Assim, no que se refere ao processo de acolhimento e integração dos
cidadãos NPT, verificou-se que "falar bem port uguês", "ter a família por perto" e "ter trabalho" são
os três fatores que os inquiridos consideram como mais importantes. A língua, o trabalho, as questões
de legalização e a discriminação, são as principais dificuldades apontadas pelos inquiridos na
adaptação ao país e onde necessitam de maior apoio.
Em Viana do Castelo, já existem alguns recursos, ao dispor dos cidadãos NPT, com vista ao seu
acolhimento, nomeadamente o CLAll, o "Guia do Cidadão Estrangeiro" - documento online,
disponibilizado pelo município, que pretende servir como manual de acolhimento e materiais
específicos com informações úteis para os imigrantes.
Ainda assim, consideramos que o acolhimento destes cidadãos não deve centrar-se apenas no
atendimento e em dar resposta a necessidade específicas, mas antes, consubstanciar-se em todo um
processo de mobilização, incentivo à participação e envolvimento em atividades promotoras do
diálogo intercultural, de modo a facilitar o processo de integração na comunidade de acolhimento. É
com este propósito que são criadas 6 medidas nesta área de intervenção, sendo 4 de nível 1 e 2 de
nível 2.
Quadro 7 • Dimensão operacional para a área de Serviços de Acolhimento e Integração
OBJETIVOS
ESTRATtGICOS/
GERAIS
Fomentar a
criação de
atividades
promotoras de
diálogo
intercultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS
Aumentar a o numero
cidadãos NPT e da
comunidade de
acolhimento que participa
em atividades promotoras
de diálogo intercultural.

M33. Realização de
semanas temáticas com
atividades de
sensibilização e de
acolhimento.

Aumentar a percentagem
de cidadãos NPT que tem
acesso aos serviços
especializados de
acolhimento, informação e
Integração.

M34. Manutenção de um
serviço multilingue de
apoio à integração e
informação ao cidadão
NPT.
M3S. Criação de uma
equipa de cidadãos NPT
promotores do
acolhimento e integração
de outros cidadãos NPT.

Garantir o apoio e
o
acompanhamento
especializado ao
cidadão NPT.
Aumentar a informação,
junto dos cidadãos NPT,
sobre as questões
facilitadoras de Integração.

Desenvolver
competências
facilitadoras da
inclusão social

MEDIDAS

Promover sessões de
informação sobre a
utilização dos serviços
públicos

M36. Reestruturação do
Guio do Cidadão
Estrangeiro (GCE)
disponível na página de
Internet da CMVC.
M37. Produção de uma
brochura informativa
multilingue sobre os
direitos e deveres no
trabalho e acesso à
saúde.
M38. Dinamização de
ações dirigidas a cidadãos
NPT sobre a temática
"Conhecer e utilizar de
forma positiva os serviços
publicos e os recursos da
comunidade".

NIVEL

METAS

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

1

Realizar pelo menos
S semanas
temáticas
Aumentar o
número de
cidadãos NPT
participantes

N2 de semanas
realizadas
N2 de cidadãos
NPTe da
comunidade de
acolhimento que
participa.

l

Atingir pelo
menos 400
atendimentos
anuais.

N•de
atendimentos/
acompanhamento
s anuais
realiiados.

l

Criar uma equipa
coma
participação de
pelo menos 10
cidadãos NPT.

N• de cidadãos
NPT que adere à
equipa.

1

Melhorar e
acrescentar as
informações
disponibilizadas
pelo GCE até final
de 2015.

Registo de
alterações
introduzidas no
GCE.

CMVC·GCS

2

Produzir e
distribuir pelo
menos 200
brochuras por
ano.

N• de brochuras
produzidas e
distribuídas a
cidadãos NPT.

ACT; ACES;
Cáritas

2

Dinamizar S ações
dirigidas a
cidadãos NPT.
Conseguir
abranger pelo
menos 100
cidadãos NPT.

N• de sessões
rea lizadas e N• de
cidadãos NPT que
adere às
iniciativas

Psicovlana

CMVC·GCS
Cáritas (CLAll)

Cáritas (CLAll)
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2.2.7.

Saúde

Apesar de no nosso país todos os cidadãos, independent emente da sua nacionalidade e situação,
terem acesso aos serviços públ icos de saúde, por diferentes e variadas razões, nã.o raras vezes os
imigrantes encontram dificuldades no seu acesso. Há normativos legais e outros documentos
produzidos, quer por entidades diretamente ligadas à saúde quer pelas instit uições que tratam da
temática das migrações, que estabelecem as regras e os apoios no sentido de melhorarem o acesso à
saúde, por parte dos NPT. Mesmo assim, continuam a verificar-se constrangimentos, apontados por
eles, ao nível do atendimento, das diferenças cult urais, entre outros.
No concelho de Viana do Castelo, de acordo com o diagnóstico local, do total de NPT inquiridos, 82%
tem médico de família e 94% sabe onde dirigir-se no caso de ter algum problema de saúde. No
entanto, foram levantadas dificuldades, essencialmente por mulheres da comunidade chinesa,
relacionadas com dificuldades na orientação e comunicação durante a maternidade e com o acesso à
saúde oral, principalmente por questões económicas. Verificou-se também que há ainda uma fraca
percentagem de inquiridos que não tem as vacinas em dia. O atendimento nos serviços de saúde é
apontado como bom ou muito bom, e não se tendo verificado outras dificuldades para além das já
referidas, não se evidencia a necessidade de se criarem medidas de fundo, pelo que as medidas
propostas são sobretudo centradas no aumento da informação sobre serviços específicos existentes
nas diversas instituições e sobre os recursos e respostas existentes no âmbito dos cuidados
preventivos de saúde (saúde oral, planeamento familiar, vacinação, ... ), aos quais os cidadãos NPT
podem aceder.
Não existem ainda ações, a nível do município, relacionadas com a promoção da saúde e de estilos de
vida saudáveis para a comunidade de NPT, pelo que uma das medidas para responder a esta
necessidade passa pela criação do Gabinete Intercult ural de Saúde (GIS), que não será mais que um
serviço de mediação e informação, com o apoio dos profissionais de saúde voluntários e/ou
disponibilizados pela UCC, para facilitar o acesso desta população aos cuidados de saúde primários.
A formação e capacitação dos profissionais de saúde para a melhoria do atendimento dos cidadãos
NPT é uma das medidas propostas que consideramos essenciais, tendo em conta as perceções,
expect ativas individuais e coletivas, comportamentos ou formas específicas de pensar e agir em
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relação à doença e à saúde de grupos sociais dife rentes. São 5 as med idas propostas para esta área
de intervenção:
Quadro 8 - Dimensão operacional para a área de Saúde
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/
GERAIS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

MEDIDAS

Capacitar os profissionais dos
cuidados primários de saúde
para um atendimento
especializado a cidadãos NPT.

Aum entar as
competências dos
profissionais de saúde
em cultura e t radições
dos NPT.

M39. Formação na ârea da
cultura e tradições das principais
comunidades de cidadãos NPT
representadas no concelho.

Aumentar a
informação sobre
outras respostas ao
nivel da saúde

Facilitar o acesso aos
cuidados primários de
saúde.

M40. Criação de um gabinete de
mediação e informação no
acesso aos serviços de saúde Gabinete Intercultural de Saúde
(GIS).
M41. Produção de uma
brochura, traduzida em Inglês,
Francês e Russo sobre saúde
sexual, dependências e violência
doméstica.
M42. Criação de pequenos
vídeos demonstrativos de
procedimentos de saúde ao nível
da maternidade.
M43. Criação de uma brochura
traduzida em mandarim e
ucraniano com informação sobre
a maternidade.

Z.Z.B.

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

NÍVEL

METAS

1

Formar 10
prolissionais
de saúde por
ano

N2 de profissionais
que concluem com
sucesso a formação
na área proposta.

ULSAM
(ACES;
UCC);
CMVC-GCS;
Cá ritas
(CLAll)

1

Envolver 4
profissionais
de saúde

N2 de profissionais
de saúde envolvidos.
N2 de cidadãos NPT
atendidos.

CMVC-GCS;
CMVC-GAE;
ULSAM (UCC)

2

Produzir e
distribuir pelo
menos 100
brochuras/ano

N2 de brochuras
produzidas e
distribuídas.

GAF;
ULSAM
(ACES; UCC)

2

Abranger
todas as NPT
grávidas que
acedem ao
ser:viço

N2 de mulheres
grávidas que
acedem ao serviço

ULSAM
ESS·IPVC;
CMVC-GCS

2

Produzir 200
brochuras
em cada
língua.

N2 de brochuras
produzidas.

ULSAM;
ESS·IPVC;
CMVC·GCS

Solidariedade e resposta social

Em consonância com as situações diagnosticadas, e t endo em conta que apesar de as instituições
referirem uma baixa percentagem de cidadãos NPT com carências económicas, verifica-se que 32%
de inquiridos pediu apoio social. Assim, juntamente com os parceiros que têm a ação social como
responsabilidade, as medidas a implementar neste PMllVC passam, sobretudo, pelo atendimento e
acompanhamento em situações específicas (HIV e violência doméstica), bem como, pela produção de
documentos informativos sobre os recursos e as respostas sociais disponíveis na comunidade,
nomeadamente a tradução da página do GAF na língua materna das principa is comunidades de
cidadãos NPT.
A formação especializada sobre culturas e tradições das principais comunidades de cidadãos NPT do
concelho, direcionada a técnicos de atendimento e acompanhamento, é outra das medidas propostas.
Uma vez que, a nível social, a intervenção se centra, sobretudo, no acompanhamento destes cidadãos,
em

situações

específicas,

considerou-se

relevante

criar

uma

medida

que

avalie

este

acompanhamento, no sentido de o melhorar, se for o caso.
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Também se propõe a criação da figura de "Dinamizador Intercultural", através da formação de
técnicos das instituições que trabalhem com as comunidades imigrantes.
São S as medidas propostas para a área de intervenção "Solidariedade e Resposta Social":
Quadro 9 • Dimensão operacional para a área de Solidariedade e Resposta Social
OBJETIVOS
ESTRATtGICOS/
GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

Facilitar o acesso
dos cidadãos NPT às
respostas sociais
existentes

Capacitar os
profissionais de
solidariedade social
para um
atendimento
especializado a
cidadãos NPT
Aumentar a
eficiência no
acompanhamento
aos cidadãos NPT

MEDIDAS

METAS

INDICADORES

Cobrir 95% dos
cidadãos NPT que
necessitam destes
serviços

Nº de cidadãos
NPT que recorrem
aos serviços do
GAF.

GAF

Nº de visitantes
que acedem à
página do GAF.

GAF

N2de
profissionais que
participa na
formação.

CMVC·DAS;
ISS, IP - Centro
Distrital de Viana
do Castelo

N.2de
dinamizadores
formados

ISS, IP - Cent ro
Distrital de Viana
do Cast elo

Nº de cidadãos
NPT que
preenchem a
grelha.

ISS, 1P • Centro
Distrital de Viana
do Castelo

Atender e acompanhar os
cidadãos NPT no acesso
às respostas sociais
existentes

M44. Atendi mento e
acompanhamento de
cidadãos NPT nas áreas das
dependências, VIH e
violência doméstica

1

Promover informação e
divulgação dos recursos
disponíveis

M45. Tradução da página do
GAF na língua materna das
principais comunidades NPT

2

M46. Formação dos
técnicos em métodos de
atendimento

2

Au mentar as
competências dos
profissionais de
solidariedade social no
atendimento aos
cidadãos NPT

M47. Formação de técnicos
para a figura de

1

dinamizador intercultural
Avaliar o
acompanhamento feito
aos cidadãos NPT

2.2.9.

M48. Criação de uma grelha
de avaliação do
acompanhamento aos
cidadãos NPT

RESPONSÁVEIS

NÍVEL

1

Aumentar o Nº de
visitantes da
página do GAF por
ano
Abranger, pelo
menos, 20
profissionais que
atende cidadãos
imigrantes
Formar, pelo
menos, 3
dinamizadores
interculturais
Aplicar a grelha a
90% dos cidadãos
NPT
acompanhados

Media e sensibilização da opinião pública

A opinião pública e os media existentes a nível local desempenham um papel determinante na
integração dos Imigrantes e na promoção do diálogo intercultural.
Desde há alguns anos que os meios de comunicação social de divulgação nacional já dispõem de
programas de informação especificamente destinados a imigrantes e principalmente provenientes
dos países lusófonos. Assim, tendo em conta as debilidades encontradas nesta área, ao nível do
diagnóstico local, foram contactadas as principais rádios e jornais locais para se aferir a atenção e
relevância atribuída por eles em matéria de migrações, as causas da inclusão, ou não, de programas
ou trabalhos publicados nesta área e o interesse em mudar esta situação. Deste contacto, resultaram
algumas medidas descritas no quadro resumo nQ 10, que, no nosso entender, darão um grande
impulso à divulgação das diferentes nacionalidades que coabitam o nosso concelho e,
consequentemente, contribuirão para sensibilizar a opinião pública para o acolhimento e integração
dos cidadãos NPT.
Algumas destas medidas passam pela criação de: i) programas semanais de informação, pelas três
rádios locais; ii) programas de rádio sobre músicas e culturas dos cidadãos NPT; iii) uma coluna de
informação sobre imigrantes, na imprensa local; iv) documentários e sessões de cinema temático
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sobre tradições, culturas, vivências nos países de origem dos cidadãos NPT; v} página no Facebook sob
o tema "Imigrantes e Viana do Castelo" .
A organização de conferências, seminários e workshops, dinamizados quer por elementos da
comunidade de acolhimento quer por cidadãos NPT, incluem-se nas medidas propostas, como forma
privilegiada de sensibilizar a opinião pública, uma vez que possibilitam a interação, o debate e a
partilha de informação e conhecimentos sobre a comunidade imigrante.
Ainda que a maioria das medidas relativas a esta área de intervenção sejam de nível 2, as 11 medidas
criadas no sentido de sensibilizar a opinião pública para o acolhimento e integração dos cidadãos NPT,
bem como o número de entidades que se propõem realizar estas medidas, refletem a importância e
o papel que a opinião pública pode ter para um bom acolhimento e integração dos imigrantes na
comunidade local, razão pela qual, consideramos, também, esta umas das áreas prioritárias do

PMllVC.
Quadro 10 • Dimensão operacional para a área de Media e Sensibilização da Opinião Pública
OBJETIVOS
ESTRAT~GICOS/
GERAIS

Criar
oportun idades de
difusão de
iniciativas de NPT,
suas organizações
e comunidades.

Reforçar relações
dos cidadãos NPT
com as atividades
dos media e d as
redes sociais

Sensibilizar a
comunidade de

acolhimento para
a temática das
migrações e da
interculturalidade

OBJETIVOS
ESPEcfFICOS/
OPERACIONAIS
Aumentar o número de
notícias relativas à
comunidade de NPT, e
suas organizações,
divulgadas nos media
locais.

Aumentar a difusão de
informações cult urais
dos países terceiros.

Aumentar o número de
notícias sobre NPT

Promover ativi dades
culturais direcionadas
à comunidade de
acolhimento.

MEDIDAS

M49. Criação de um programa
semanal de informação para as
três rádios no Concelho.

NÍVEL

METAS

INDICADORES

RESP.

l

Criar um programa
semanal de 10
minutos.

N2 de programas
realizados por ano.

MSO. Criação de um programa
de rádio sobre músicas e culturas
dos cidadãos NPT.

2

Criar um programa
mensal de
informação cultural
de 60 minutos.

N• de programas
realizados por ano.

MS1. Organização de sessões de
cinema temático dos países dos
cidadãos NPT

1

Organizar 5 sessões
de cinema

MS2. Organização de uma coluna
de informação NPT numa
publicação local

2

Criar uma coluna
informativa NPT.

MS3. Criação e manutenção do
grupo "Imigrantes em Viana do
Castelo" no Focebook

1

Criar um Grupo no
Focebook

N• de membros que
aderem ao grupo.

MS4. Workshops dinamizados
por cidadãos NPT em áreas da
sua competência.

1

Número de NPT que
dinamizam os
workshops

Despertar;
Psicoviana.

M SS. Promoção de 2 espetáculos
sobre o tema Migrações .

2

Envolver 5 NPT na
dinamização de
workshops
Envolver 400
cidadãos nacionais e
estrangeiros

N.2 de espetadores.

CDV

MS6. Realização de um "Ciclo de
Cinema" dedicado ao tema
Migrações com debate no final de
cada emissão.

2

Realizar 5 Sessões de
cinema com o
respetivo debate

N.• de sessões e
debates realizados;
N.2 de participant es

Ao Norte

MS7. Organização de 3
seminários/ conferências no
âmbito do estudo das m igrações.

1

Realizar 3
Seminários/
Conferências

N.• de Seminários
Realizados;
N.e de participantes

APS-Núcleo do
Minho;
CMVC-GCS;
Cáritas

MSS. Criação de um programa
de entrevistas aos cidadãos NPT
sobre os seus países de origem e
a ser difundido nos média locais.

2

Realizar pelo menos
10 entrevistas.

N• de entrevistas.
N2 de entrevistados.

CCAM

2

Editar 8
documentários

N2 de
documentários
editados
N• de comunidades
retratadas

Ao Norte

MS9. E-Oição de um conjunto de
documentários onde,se retrata a
realidade de diferentes
comunidades NPT

N• de sessões
realizadas;
N.• de participantes
N• de edições que
contêm a coluna
informativa

Rádio Afifense;
Rádio Geice;
Rádio Alto
Minho;
CMVC·GAE.

Ao Norte
Jornal Alto
Minho;
CMVC-GAE.
CMVC-GCS
(através da
Equipa dos
Migrantes)
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2.2.10. Racismo e discriminação
Considerando os 10,5% de cidadãos NPT inquiridos que revelaram ter alguma vez sentido
discriminação nos serviços públicos e os 8% que referiram que a discriminação é uma dificuldade para
a integração e adaptação na comunidade de acolhi mento, as principais medidas a implementar nesta
área passam pela diminuição da percentagem de NPT que é vítima de situações de discriminação, pela
garantia do acesso à informação sobre formas de combate à discriminação e pela realização de ações
de informação junto dos serviços públicos sobre discriminação direta e indireta. As escolas podem ser
espaços privilegiados para a interiorização de uma cultura de integração, pelo que as medidas
propostas nesta área articulam-se com a medida 24 (M24.), que se refere à criação de um dia dedicado

à multiculturalidade, nas escolas do concelho. As formas de combate à discriminação no trabalho
também estão contempladas nas medidas propostas, conforme se pode verificar no Quadro 11:
Quadro 11 • Dimensão operacional para a área de Racismo e Discriminação
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
/GERAIS

Diminuir a
discriminação
em todas as
suas formas.

2.2.11.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

MEDIDAS

N(VEL

METAS

Capacitar os profissionais
d e atendimento dos
serviços públicos que
lidam diretamente com a
população imigrante para
a equidade.

M60. Promoção de ações de
sensibilização de combate à
discriminação dirigida a
profissionais dos serviços
públicos

1

Dinamizar 2 sessões
de sensibilização.
Envolver pelo menos
15 técnicos.

N2 de sessões
realizadas;
N2de
participantes.

Cáritas
(ClAll);
CMVC·GCS

Sensibil izar os
empresários para a
igualdade de género nos
direitos e deveres no
trabalho.

M61. Realização de ações
de sensibilização de
combate à discriminação
dirigida a empresários.

1

Dinamizar pelo
menos l sessão de
sensibilização por
ano .
Envolver pelo menos
15 empresários.

N• de ações de
sensibilização
realizadas.
N•de
participantes.

ACT;
AEVC.

INDICADORES

RESP.

Relações internacionais

No concelho de Viana do Castelo, as relações internacionais no que se refere aos cidadãos NPT,
centram-se, sobretudo, na dinamização e monitorização das relações com as cidades geminadas, no
desenvolvimento, no Município e nestas cidades, de atividades de promoção das mesmas, de
interculturalidade e de intercâmbio de cidadãos e suas organizações sociais e culturais. Contudo, a
nível local, não existe ainda uma política definida para a atração de imigrantes, a não ser na perspetiva
de captação de investidores e empresas, inclusive de países dos cidadãos NPT.
Assim, as medidas a integrar no PMllVC, para esta área, passam pelo fomento da participação dos
cidadãos NPT nas ações internacionais municipais, pela integração destes nas associações vianenses
com ações internacionais e pela sua inclusão numa associação local de imigrantes. São 3 as medidas
propostas para esta área de intervenção:
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Quadro 12- Dimensão operacional para a área Relações Internacionais
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS/
GERAIS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS
Aumentar o número de
cidadãos NPT nas
atividades

Reforçar relações
dos cidadãos NPT
com as atividades

internacionais da
Câmara
Municipal.

2.2.12.

internacionais que
ocorrem no município.
Aume ntar o número de
cidadãos NPT
envolvidos em
organizações sociais e
culturais com
atividades
internacionais.

MEDIDAS

NÍVEL

M62. Realização de encontros
com cidades geminadas dos
países de origem dos cidadãos
NPT.

1

Realizar 3
encontr os.

N9 de ações
realizadas;
N9 de
participantes.

CMVC-GRIC;
AIT

2

Envolver S
cidadãos NPT
nos grupos
folclóricos.

N9de
participantes.

AGFAM

2

Promover a
participação
gratuita a 15
cidadão NPT.

N9de
participantes

AGFAM

M63. Integração de cidadãos
NPT nas associações com

atividades internacionais
(Festival Internacional de
Folclore)
M64. Promoção da
participação gratuita de
cidadãos NPT no Festival
Internacional de Folclore.

METAS

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

Urbanismo e Habitação

No que diz respeito às condições de habitabilidade, a grande maioria dos inquiridos vive em casa
arrendada e sente-se satisfeita com o local onde vive, considerando que o seu estado de conservação

é bom . Esta tendência é semelhante à que se vive a nível nacional.
Segundo o levantamento feit o junto da DAS, não existem bairros no município onde se verifique uma
maior concentração de imigrantes e seus descendentes, nem há espaços ou áreas que pareçam ser
mais procuradas por det erminados imigrantes ou nacionalidades.
Tendo em conta os resultados do diagnóstico local, não se verificam situações de estrangeiros em
alojamentos precários, sobrelotados e sem infraest ruturas básicas. Acompanhando estes dados com
os do levantamento institucional efetuado junto de algumas instituições de colhimento do concelho
de Viana do Castelo, nomeadamente o CLAll e GAF, e sobre necessidades relativas à habitação, não
existem razões que levem esta área a ser uma prioridade deste Plano.

2.2.13.

Religião

A religião é um dos fatores que pode surgir como obstáculo à integração dos imigrantes, não só pela
diferença minoritária em relação à comunidade de acolhimento, como também pela falta de locais de
culto.
Em Portugal, onde predomina a religião católica romana, a convivência religiosa é pacífica,
coexistindo diversas religiões e cultos. A interação entre indivíduos de comunidades de diferentes
credos (sobretudo entre os credos cristãos e não-cristãos) poderá ser uma realidade não muito
express iva, mas provavelmente por razões de âmbito mais vasto - étnico, cultural ou social - e não
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especificamente religioso . A recente vaga imigratória terá, neste campo, contribuído para uma maior
diversidade religiosa, designadamente pelo crescimento das comunidades islâmica, hindu, budista e
ortodoxa, para além de outros cultos cristãos.
Verificou-se que no concelho de Viana do Castelo coexistem diferentes religiões e entre os imigrantes
inquiridos por questionário, concluiu-se que 23% não professam qualquer religião, 31% se afirmou
católico, 20% são ortodoxos, 8% são islâmicos, 3% pertencem à Igreja Evangélica, 2% são hindus e 1%
são protestantes. Os restantes 10% não responderam.
Também se verificou que 70% dos inquiridos afirmaram praticar a sua religião e consideram que têm
condições para o fazer. Isto deve-se ao facto de a maioria dos inquiridos serem católicos e, portanto,
terem acesso aos locais de culto predominantes no país.
Quanto à religião ortodoxa, a segunda mais representada a seguir à católica, a Diocese de Viana do
Castelo cedeu um espaço à Igreja Católica Ortodoxa Patriarcado de Constantinopla - Capela de St!!
André - onde, semanalmente, os praticantes desta religião se encontram para o culto.
Assim, os indicadores apresentados pelo diagnóstico realizado, bem como os dados do INE baseados
nos Censos 2011, mostram que as principais religiões mais representadas têm espaços para o culto,
não se diagnosticando, por isso, necessidades para a sua prática, pelo que, também não se justifica a
definição de qualquer medida como resposta a esta área de intervenção.

2.2.14. Desporto e Lazer
Como se pode verificar no diagnóstico local, os cidadãos inquiridos dedicam relativamente pouco
tempo a questões ligadas ao desporto e lazer e não têm o hábito de participar em festas, sejam
organizadas pela sua comunidade de origem, sejam organizadas pela comunidade local.
O município de Viana do Castelo, como já atrás referimos, tendo aderido ao movimento das Cidades
OMS, propôs-se desenvolver estratégias de promoção da saúde direcionadas à população migrante
residente no concelho e, neste contexto, através do seu GCS, e da Equipa dos Migrantes, tem vindo a
promover atividades no âmbito do projeto Entre culturasS, centradas, essencialmente, em 3

5 Este projeto. que segue os princípios orientadores do. Plano de Desenvolvimento cm Saúde 2007-201 5, visa fomentar a inserção e a
participação dos cidadiios estrangeiros na sociedade, promovendo a sua dignificação e a igualdade de oportunidades.
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momentos por ano: a) celebração da "Semana Contra a Discriminação Racial", em março; b)
celebração da "Semana da Diversidade Cu ltural", em maio e c) "Semana da Tolerância", em
novembro. Essas semanas constituem -se com atividades desportivas (p. e., jogo de críquete e
caminhadas); atividades culturais (p. e., visitas a museus); atividades lúdicas (p. e., Festa africana;
Festa da tolerância) e atividades de sensibilização (p. e., bibliotecas humanas; conferências). Da

experiência da Equipa dos Migrantes e de elações retiradas dos vários encontros com cidadãos
imigrantes, verifica-se que a existência de momentos como os referidos, além de promoverem melhor
saúde e bem-estar, propiciam um maior entrosamento quer com a comunidade local quer com outros
cidadãos estrangeiros. Além disso, a European Commission, 2007 cit. por Moraes, M., 2013, refere
que "parece fazer um sentido especial falar em integração social quando se trata de minorias e, neste
caso, o desporto pode dar um importante contributo. No Livro Branco sobre o Desporto é defendido
isso mesmo. Nele, destaca-se o papel do desporto no fomento da noção comum de pertença e de
participação, especialmente dos migrantes e pessoas de origem estrangeira, facilitando o diálogo
intercultural. É ainda salientada a importância da disponibilização de espaços e do apoio às atividades
desportivas permitindo uma interação positiva entre imigrantes e nativos".
Nesse sentido, e estando a elaboração deste PMllVC sob a coordenação da Divisão de Educação,
Desporto e Qualidade de Vida - Gabinete Cidade Saudável, consideramos pertinente continuar a
aposta na área de Desporto e Lazer, transversal a outras áreas já previstas na estrutura dos PM ll
propostas pelo ACM (integração, cultura, saúde), e dar-lhe o devido destaque no Plano para o
concelho de Viana do Castelo.
Assim, para esta área de intervenção, são propostas 7 medidas (4 de nível 1e3 de nível 2), que passam
pela forte divulgação da informação sobre as atividades desportivas existentes no concelho, pela
criação de oportunidades para as diversas práticas desportivas e de incentivo à prática desportiva,
pela via da facilitação do acesso (p. e., gratuitidade). A organização de momentos de encontros
interculturais, workshops de cozinha dos países de origem dos cidadãos NPT e de caminhadas são
atividades de lazer que se incluem nas medidas que constam do Quadro 13, referente a esta área de
intervenção:
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Quadro 13 • Dimensão operacional para a área de Desporto e Lazer
OBJETIVOS
ESTRAT~GICOS/ GERAIS

Aumentar a
percentagem de
cidadãos NPT que
participa em atividades
desportivas e
socioculturais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/
OPERACIONAIS

Informar e Sensibilizar a
comunidade de NPT para
as atividades
socioculturais e
desportivas desenvolvidas
localmente.

Criar oportunidade para a
participação de crianças e
jovens NPT nas
modalidades desportivas
disponíveis.

Criar oportunidades de
participação em
atividades i nterculturais
promotoras de bemestar físico e social.

Facilitar a integração de
cidadãos NPT na
comunidade, através da
oferta de atividades
desportivas, culturais e de
lazer.

Apoiar e criar
oportunidades para a
prática d e modalidades
desportivas por cidadãos
NPT, em diferentes clubes
e asso ciações desportivas
do concelho.

MEDIDAS

METAS

]

Contactar pelo
menos 200
cidadãos NPT, por
trimestre.

N2 de contactos
efetuados.

CMVC

2

Produzir SOO
brochuras com
informação sobre
as modalidades
existentes

NO de brochuras
produzidas.
N2 de brochuras
distribuídas.

CMVC-DEDQV;
EDV;
Clubes
Desportivos

2

Abranger 10
crianças e jovens
NPT.

N2 de Crianças e
jovens inscritos.

EDV;
Clubes
Desportivos

M68. Dinamização de
caminhadas interculturais.

1

Realizar pelo
menos 2
caminhadas
interculturais, por
ano

N2 de caminhadas
realizadas,
N2 de cidadãos
que participa.

CMVC-GCS;
Cá ri tas

M69. Workshops de
cozinha dinamizados por
cidadãos NPT

1

Realizar 7
Workshops.

N2 de Workshops
reali zados,
N2de
participantes.

CMVC-GCS;
ESM;
EHTVC

1

Abranger 10
cidadãos NPT
nestas práticas.

N2 de NPT que
frequenta as
aulas.

2

Realizar S
encontros

N.2 de encontros.
N2de
Part icipantes.

via correio normal e
eletrónico.
M66. Produção de uma
"brochura" com o
conjunto de modalidades
desportivas existentes no
concelho, traduzida em,
pelo menos, 3 línguas.
M67. Possibilidade de
inscrição e participação
gratuita a crianças e
j ovens NPT nas
modalidades desportivas
disponíveis.

M70. Possibilidade de
participação gratuita a
cidadãos NPT em aulas de
natação e hidroginástica.
M71. Criação de
momentos de encontro
intercult urais entre
cidadãos NPT e
comunid ade de
acolhimento.

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

NÍVEL

M6S. Distribuição da
informação disponível
sobre atividades
desportivas e recreativas.

CMVC-DEDQV

CMVC-GCS;
Cáritas·CLAll

3. MODELO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
Monitorizar e avaliar a operacionalização e concretização de um plano de ação não só é necessário
como fundamental para o cumprimento dos objetivos propostos e para a obtenção dos resultados
esperados. Nestes termos, apresenta-se, de seguida, o modelo de monitorização e avaliação adotado
para o PMllVC.
O PMllVC será monitorizado e acompanhado pela Equ ipa dos Migrantes, liderada por um Técnico
Superior do Município, em cooperação com as entidades parceiras do Plano e um conjunto de
cidadãos representantes da comunidade de NPT do concelho.
Esta equipa propõe-se reunir trimestralmente para:
•

Acompanhar a implementação das medidas;

•

Aferir eventuais dificuldades na sua implementação;

•

Verificar a necessidade de se ajustarem as medidas;

•

Elaborar relatórios do acompanhamento das medidas.

Com a mesma periodicidade realizar-se-ão os "círculos de imigrantes", onde os NPT residentes em
Viana do Castelo terão oportunidade de participar no acompanhamento da implementação das
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medidas, analisando o sucesso das ações, discutindo as metodologias e dando sugestões de melhoria,
através da apresentação dos relatórios pela Equipa dos M igrantes.
Espera-se que este seja um espaço de envolvimento dos NPT em todo o processo de operacionalização
do PMllVC e pretende-se que o sistema de monitorização seja o mais operacional possível.
Anualmente,

serão

realizadas

reuniões

de

Avaliação,

pela

equipa

de

Monitorização

e

Acompanhamento, Parceiros, Comunidade de NPT e Comunidade de Acolhimento.
Destas reuniões resultará um relatório anual a ser apresentado no Concelho local de Ação Social
(CLAS). Assim, no ano de 2016, será realizada uma avaliação intercalar das medidas, e no ano de 2017
criar-se-ão condições para a avaliação final do presente Plano.
A mais importante e direta utilização desta monitorização será a de verificar a evolução do PMllVC
face aos objetivos propostos, a eficácia das medidas, bem como, os resultados esperados, no sentido
de se perspetivarem estratégias e medidas futuras.
Nos quadros seguintes apresentam-se as atividades de Monitorização e de Avaliação propostas para
o PMllVC 2015-2017.
Quadro 14 - Listagem das atividades de monitorização do PMllVC

Atividades
principais

Trimestralmente:
Acompanhamento da implementação das medidas;
Aferição de eventuais dificuldades na sua implementação;
Verificação da necessidade de se ajustarem as medidas;
Elaboração de relatórios de acompanhamento das medidas.
Semestralmente:
Análise, acompanhamento e verificação da informação
regular sobre o estado de execução;
Verificação in loco da implementação das medidas;
Recolha de informação adicional junto de intervenientes

Objetivo

Melhorar a eficiência i

Entidades
envolvidas

Equipa dos Migrantes, entidades responsáveis pela
implementação das medidas, representantes dos cidadãos
NPT

Grelhas de avaliação
Folhas de Presenças
Listas de Inscrição
Lista de Participantes
Registo de materiais produzidos/distribuídos
Registo de contactos/atendimentos
Registo de ingressos vendidos/disponibilizados
Registo de alterações verificadas
Registo de visitas/novos membros
Registo de ações/negócios/programas/entrevistas
realizadas

Adaptado de UNICEF
Quadro 15 - listagem das atividades de avaliação do PMllVC
Frequência

Atividades
principais

Anual: junho de 2016 e dezembro de 2017
Junho de 2016:
Verificação da evolução do PMllVC face aos objetivos propostos, partindo dos relatórios
trimestrais e de outra informação recolhida; Interpretação de desvios, discussão de
propostas de melhoria e delineamento de trajetórias alternativas;
Elaboração de relatório de avaliação
Maio de 2017:
Avaliação final da operacionalização do PMllVC
Verificação do cumprimento das medidas
Elaboração do relatório semestral de avaliação
lhorar, pa ra além da eficiência, a eficácia a afetação de recursos e aferir impact
Migrantes, Entidades responsáveis pela implement
ntantes dos cidadãos NPT.
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4. ACOMPANHAMENTO EMODELO DE GOVERNAÇÃO
O modelo de governação proposto engloba duas componentes:
1.

A implementação das medidas;

2.

A monitorização do PMllVC;

A estrutura será dimensionada de forma a permitir que os colaboradores afetos ao acompanhamento
do Plano acumulem funções com as que já realizam (Município, Equipa dos Migrantes, rede de
parceiros). Relativamente a recursos humanos, será uma opção o recorrer a serviços de suporte, em
exclusividade, para a monitorização e para a aferição do grau de implementação do PMllVC. O
Coordenador (pelo Município) deverá ser considerado elemento pivot da estrutura e terá três funções
principais:

1. Gerir a componente da implementação das medidas delineadas, articulando-se com os
responsáveis por cada uma das medidas, sejam específicas, sejam transversais;
2. Coordenar as reuniões dos elementos da equipa de monitorização e acompanhamento de carácter
trimestral;
3. Produzir os relatórios de monitorização do Plano e os relatos/conclusões das unidades orgânicas
envolvidas, plasmadas nas fichas de monitorização.
A gestão da monitorização será efetuada através de reuniões periódicas com os responsáveis pelas
medidas, sejam individualizadas ou conjuntas. Por sua vez, a equipa de monitorização/coordenação
trabalhará não só a monitorização da execução mas também o impacto das medidas na comunidade
de NPT residente no concelho de Viana do Castelo.

Quadro 16 - Tipologia, âmbito de intervenção e perfil por unidade orgânica do Modelo de Governação definido para o PMllVC

Órgão de
decisão

Aprovação e validação das propostas,
medidas e cronograma do Plano.
Acompanhamento no seu
cumprimento.

Formação e/ ou
experiência na matéria.
Poder de decisão e
reconhecimento na
organização Municipal.

Órgão de
execução e de
coordenação

Coordenação da implementação
através da colaboração com os
diferentes responsáveis pelas
medidas. Monitorização e controlo
da implementação das medidas, em
termos da sua calendarização e
execução, bem como da aferição dos
seus impactos na comunidade.

Poder de decisão e
reconhecimento na
organização. Dinamismo,
capacidade de mobilização
e de compromisso.
Capacidade analítica,
crítica e de cooperação.

EQUIPA DE COORDENAÇÃO
(Equipa dos Migrantes - e
plataforma de
Acompanhamento)

EQUIPAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Equipas
executivas

Instituições e responsáveis
individuais pela execução das
medidas, gerindo os recursos
necessários para a sua
implementação e assegurando o
cumprimento do prazo previsto,
junto com a elaboração de relatórios
su mário da sua execução, em ficha
própria.

Equipas executivas
Responsáveis de unidades
orgânicas. Capacidade de
mobilização.
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Em cada uma das Áreas de Intervenção Estratégica definidas para a conceção do PMllVC são referenciados Parceiros responsáveis pela imple
acompanhamento do mesmo. São eles:
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Quadro 17 • Listagem das entidades parceiras e respetivas responsabilidades no PMllVC, por área de intervenção
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ACT: Autoridade para as Condições de
Trabalho

Serviço do Estado que visa a promoção da melhoria das condições de trabalho, através do controlo
do cumprimento do normativo laboral no âmbito das relações laborais pr ivadas e pela prom oção
da segurança e saúde no t rabalho em todos os setores de atividade públicos ou privados.

Implementação das m edidas especificadas no capítulo 3.2. do p~ente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa!!!1.amento
do m esm o. Referenciada nos quadros 2, 7 e 11.
~.

AEVC: Associação Empresarial d e
Viana do Castelo

A Associação Comercial de Viana do Castelo é destinada a indagar as necessidades do com ércio e
indústria da localidade e procurar todos os m eios legais e satisfaze-las.

Implementação das m edidas especi ficadas no capítulo 3.2. do pr!isente
plano, e participação nos processos de moni torização e acompaulil.amento
do m esmo. Referenciada nos quadros 2, 3 e 11.
~

AGFAM: Associação de Grupos
Folclóricos do Alto Minho

Congrega vários grupos da região e tem trabalhado no sentido de divulgar e valorizar a etnografia
vianense e os grupos seus associados.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do p~ente
plano, e participação nos processos de moni torização e acompa@amento
do mesmo. Referenciada nos quadros Se 12.
o.

AIT: Associação Intercultural para
Todos

Tem como objetivo prom over a inclusão social, de jovens e adultos carenciados com necessidades
sociais e d e educação, e a tolerância entre jovens e adultos de diferentes origens

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do prãente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompaóllíamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 12.
~

AJO: Associação Juvenil de Deão

Cria e desenvolve atividades sociais, culturais, desportivas e artísticas para a juventude,
designadamente na área da ocupação dos tempos livres, do voluntariado, da cooperação e da
formação, promovendo e d inamizando o acesso à informação, a integração social, a participação
cívica e a igualdade de género.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 6.

ANDC: Associação Nacional do Direito
ao Crédito

Associação privada sem fins lucrativos que tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento
económico e social daqueles que se encontrem em situação de pobreza o u exclusão social,
nomeadamente através de inic·iativas que assegurem o acesso e a obtenção do crédito por parte
dessas pessoas.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 2.

Ao Norte: Associação de Produção e
Animação Audiovisual

Associação sem fins lucrativos que t em por fim a produção e a divulgação audiovisual, bem como a
cooperação para o desenvolvimento na área do ensino, educação e cultura.

Implement ação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de m onitorização e acompanhamento
do m esmo. Referenciada nos quadros 10.

APS (Associação Portuguesa de
Sociologia) - Núcleo do M inho

Associação sem fins lucrativos que visa, principalmente, a promoção do desenvolvim ento da
sociologia

Implement ação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de m onitorização e acompanhamento
do m esmo. Referenciada nos quadros 10.

Cáritas-CLAll: Cáritas Diocesana de
Viana do Castelo-Centro Local de
Apoio à lntel!racão de Imigrantes

Instit uição da Igreja Diocesana do Alto M inho, empenhada na promoção do Homem, no
acolhimento aos m ais desfavorecidos e no desenvolvimento da Ação Sócio caritativa da Igreja.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do m esmo. Referenciada nos quadros S, 7, 10, 11 e 13.

CCAM - Centro Cultural do Alto M inho

Entidade sem fins lucrativos, sob a forma de cooperativa, que visa a promoção da cultura no Alto
Minho.

Implementação das m edidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do m esm o. Referenciado nos quadros 10.

CDV: Centro Dramático de Viana

Companhia profi ssional de teatro resident e no Teat ro Municipal Sá de M iranda em Viana do
Castelo.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do m esmo. Referenciado nos quadros S e 10.
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CMVC - DAS: Câmara Municipal de
Viana do Castelo - Divisão da Ação
Social
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Tem como competências promover uma planificação estratégica de intervenção social no
concelho; Promover medidas tendentes à inclusão de indivíduos e famílias; Propor e divulgar
estudos que detetem as carências sociais da comunidade e de grupos específicos; Colaborar com
instituições vocacionadas para intervir na área da ação social; entre outras do plano de
Desenvolvimento Social.

@I

~.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. dj
plano, e participação nos processos de monitorização e acorr
do mesmo. Referenciada no quadro 9.

·
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CMVC - DEDQV: Câmara Municipal de
Viana do Castelo - Divisão de
Educação, Desporto e Qualidade de
Vida

Divisão da Câmara Municipal que visa a promoção da saúde e do bem-estar físico e mental

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do p~ente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa.., amento
do mesmo. Referenciada no quadro 13.
~

CMVC - GRIC: Câmara Municipal de
Viana do Castelo· Gabinete de
Relações Internacionais e Cooperação

Tem como principais competências a dinamização e monitorização das relações com as cidades
geminadas, o desenvolvimento, no Município e nestas cidades, de atividades de promoção das
mesmas e de interculturalidade e intercâmbio de cidadãos e suas organizações sociais e culturais.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do pie'Sente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa~amento
.;:::;·
do mesmo. Referenciado no quadro 12.

CMVC-GCS: Câmara Municipal de
Viana do Castelo· Gabinete Cidade
Saudável

Gabinete do Projeto Viana do Castelo, Cidade saudável da OMS que visa a promoção da saúde da
população com base nos determinantes sociais e de saúde.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do p~ente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa{itramento
do mesmo. Referenciado nos quadros 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11e13. <'

CMVC-GAE: Câmara Municipal de
Viana do Castelo - Gabinete de Apoio
ante

Tem como principal função o apoio a cidadãos portugueses emigrantes.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do p~ente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa~amento
o.
,....
do mesmo. Referenciado nos quadros 8 e 10.

Despertar

Centro de Formação, Psicologia, Cooching e Educação. Equidade e Inclusão Social, Rigor e Inovação,
Capacitação e Empowerment, são as linhas orientadoras que regem a sua prática.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do prte}ente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompalJi,amento
,.....
do mesmo. Referenciado nos quadros 2, 4 e 10.
~

EDV - Escola Desportiva de Viana

Tem por fins a promoção desportiva, cultural e recreativa dos seus associados e de todas as
crianças residentes no concelho de Viana do Castelo.

Implementação das medidas especi ficadas no capítulo 3.2. do pr'e'sente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada no quadro 13.

EHTVC- Escola de Hotelaria e Turismo
de Viana do Castelo

Escola com a chancela da marca "Turismo de Portugal", que assegura formação certificada em
diversas temáticas do sector, tanto a jovens em formação inicial, como a profissionais no ativo.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 2 e 13.

ESM: Escola Secundária de Monserrate

Escola secundária do concelho de Viana do Castelo, com raízes na Escola de Desenho Industrial,
com oferta formativa no Ensino regular, Ensino Profissional, Educação e Formação de Adultos e
Ensino Noturno.

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 3, 5 e 13.

EsMaior: Escola Secundária de Santa
Maria Maior

Escola secundária do concelho de Viana do Castelo com oferta formativa no Ensino regular e no
Ensino Profissional

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 3 e 5.

FAM: Fundação Átrio da Música

Tem como objetivo desenvolver e consolidar oferta formativa oferecida pela EPMVC

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do m esmo. Referenciada no quadro 5.

GAF: Gabinete de Atendimento à
Família

Instituição Particular de Solidariedade Social que foi criada com o objetivo de potenciar a "família"
nas suas diferentes dimensões e proporcionar uma resposta global e integrada às problemáticas
mais prementes e geradoras de exclusão.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de mo nitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciado nos quadros 5, 8 e 9.

GEED-ESE-IPVC: Gabinete de Estudos
para a Educação e Desenvolvimento
da Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo

Integrado no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, tem como setor prioritário de intervenção a
educação, participa e apoia iniciativas de Educação para o Desenvolvimento, Docência e
Investigação.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciado no quadro 6.
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IEFP: Instituto de Emprego e Formação
Profissional

Serviço público de emprego nacional que tem por missão promover a criação e a qualidade do
emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego,
nomeadamente de formação profissional.

Implementação das medidas especi ficadas no capitulo 3.2.
p lano, e participação nos processos de monitorização e aco~!
do mesmo. Referenciado nos quadros 2, 3, 4 e 5.
\i

ISS, IP: Instituto da Segurança Social,
Instituto Público.

Instituto público de regime especial integrado na administração indireta do Estado, que tem por
objetivo garantir e promover a proteção e inclusão social dos cidadãos.

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do
u
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa~a
do mesmo. Referenciado no quadro 9.
li:>>

Jornal Alto Minho

Órgão de Informação Regional em papel

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do p sente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompal'i]iamento
do mesmo. Referenciado no quadro 10.

Psicoviana

Sociedade Comercial por Quotas que presta serviços na área da Gestão de Recursos Humanos,
Formação Profissional e Investigação na Área das Ciências Humanas.

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do pªsente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa~·amento
do mesmo. Referenciada nos quadros 2, 4, 6, 7 e 10.
-S ·

Rádio Alto Minho

A Rádio Alto Minho é composta de vários departamentos que gerem as diversas atividades a ela
inerentes e definem os rumos e prioridades da sua intervenção.

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do p~ente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompaiitiamento
do mesmo. Referenciada no quadro 10.

Canal de comunicação Social e de interação Cultural e Cientifica da região de Viana do Castelo.

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do p sente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompaÍiTiamento
do mesmo. Referenciada no quadro 10.

CMVC-SGEAE: Câmara Municipal de
Viana do Castelo - Setor de Gestão
Espaços de Atividades Económicas

Setor da Câmara Municipal de Viana de Castelo que trata de informação e apoio às atividades
económicas.

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do p ente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompa~amento
do mesmo. Referenciado no quadro 2.
!!.

ULSAM: Unidade Local de Saúde do
Alto Minho

Constitui uma entidade pública empresarial integrada no Serviço Nacional de Saúde, tendo como
objetivo, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, com eficiência e eficácia
asseguráveis a toda a população.

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada no quadro 8.

ESS-IPVC: Escola Superior de Saúde do
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo

Unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com intervenção na formação e no
desenvolvimento em saúde

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 2 e 8.
Avaliação final do PMllVC.
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

Cronograma - PMllVC
Medida

2015
V!
sem.

Ml. Formação em técnicas de procura ativa de emprego

o

M2. Organização de sessões de divulgação, junto dos NPT,
sobre a oferta formativa em áreas profissionais/operacionais

·Co

M3. Promoção de sessões de sensibilização/informação sobre
direitos e deveres no trabalho

E

"O
QI

"O

e

QI

~

Q.

E
QI
QI

ii
.

2017

V!

1.2

sem.

sem .

2.2
sem .

ii

.e
iii

...L!

M7. Apoio à criação do próprio negócio

ACT
Psicoviana
EHTVC
CMVC- SGEAE;
ANDC

..Q

CMVC-SGEAE;
ANDC
Despertar;
AEVC;
Psicoviana.

QI

"O

M8. Promoção de ações de sensibilização para as empresas
do concelho na área da responsabilidade social e boas
práticas na integração de Imigrantes

o

"O
u

"'Q;

~

Despertar;
AEVC;
Psicoviana.
IEFP;
ESM;
EsMaior;
AEVC

M9. Criação de um programa de estágios nas empresas do
concelho (ainda que não remunerados) para integração de
cidadãos NPT

..,"'
:J

·=_,
o
'"'...

MlO. Formação em língua portuguesa: Português para Todos

QI

"'u
:J

"O

w

Mll. Organização de 30 sessões de aperfeiçoamento da
língua portuguesa
M12. Formação sobre o alfabeto português, o desenho da
letra (maiúscula e minúscula) e o respetivo som

CMVC·GCS (BLV)

·.,

I•·

Agrupamentos de
escola

M13. Formação modular certificada em áreas profissionai s
operacionais

QI

o o
......

U'O HV

"' E"'
"' ...o

-~
u

Q.

"'

1.1

...

IEFP
Despertar

M14. Promoção de formação modular na área da Agricultura
MlS. Formação modular nas áreas da Estética, Inglês,
Informática e Saúde
M16. Formação de representantes chave das comunidades
de cidadãos NPT

Psicoviana

'

ll

M.17 Formação em consultoria de imagem
M18. Distribuição e divulgação da agenda cultural e outras
informações culturais pela comunidade NPT, via correio
normal e correio eletrónico.

Responsável
IEFP
IEFP
ESS-IPVC

M4. Promoção de ações de orientação profissional para uma
gestão de carreira sustentada
MS. Estabelecimento de quotas de matricula destinadas a
cidadãos NPT, nos cursos existentes
M6. Promoção de sessões de informação sobre os fundos
disponíveis para a criação do próprio negócio

o

2016

Despertar
Psicoviana
Psicoviana

~

-

CMVC-GCS;
Cáritas

M19. Colocação da agenda cultural em pontos estratégicos,
com apoio dos parceiros

EsMaior;
ESM;
GAF;
IEFP

M20. Possibilidade de participação em atividades promovidas
pelos grupos folclóricos.

CMVC-GCS
AGFAM

M21. Oferta de bilhetes em alguns espetáculos e eventos
musicais.

FAM

M22. Participação gratuita nas oficinas de formação.

CDV

M23. Promoção de um espetáculo musical aberto a todos os
intervenientes do PMllVC.

FAM

M24. Estabelecimento de um di a escolar dedicado à
"multiculturalidade"

Agrupamentos de
escolas

o

M25. Envolvimento de jovens NPT em atividades sociais,
culturais, desportivas e artísticas.

AJO

Q.

M26. Promoção de espaços de debate, reflexão, projeção
pública em matérias que interessam e preocupam os jovens
imigrantes.

AJO

M27. Realização d e intercâmbios para conhecimento de
outras regiões do país.

AJO

M28. Capacit ação de cidadãos NPT para o associativism o.

AJO
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
M29. Integração de cidadãos NPT no grupo de colaboradores
do Ciclo (Re) Pensar o cidadania no M undo Globo / (sessões
m ensais com filmes comentados).

M30. Integração de cidadãos NPT no Curso livre Aprendizagens poro o Desenvolvimento: Educação,
Cooperação e Cidadania Globo/ (formação anual), dando
testemunhos sobre as suas vivências pessoais.
M31. Criação de u ma campanha de sensibilização, junto dos
cidadãos NPT, para a prática do voluntariado.

GEED-ESE-IPVC

GEED-ESE-IPVC

CMVC-GCS

M32. Desenvolvimento de proj etos em grupo comunitário de

.,,,o
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~
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.5
CI>
o
e

CI>
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:e
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part ilha intercultural para a promoção de sentimentos de
pertença
M33. Realização de atividades integradoras, de sensibilização
e acolhimento ao longo do ano (durante 3 semanas de
atividades) .

M34. Manutenção de um serviço m ultilingue de apoio à
integração e informação ao cidadão NPT.
M3S. Criação de uma equipa de cidadãos NPT promotores do
Acolhimento e Integração de outros cidadãos NPT.

M36. Restruturação e melhoramento do Guia do Cidadão
Estrangeiro (GCE) disponível na página de Internet da CMVC.

<t
CI>
"O

&

CI>

..
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CI>
"O
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ULSAM (ACES;
UCC)

M40. Criação de um gabinete de mediação e informação no
acesso aos serviços de saúde - Gabinet e Intercultural de
Saúde (GIS) - recorrendo a pro fissionais da área.

CMVC-GCS;
CMVC GAF
ULSAM (UCC)

M41. Produção de uma brochura, traduzida em Inglês,
Francês e Russo so bre saúde sexual, d ependências e violência
doméstica

GAF
ULSAM (ACES;
UCC)

M42. Criação de pequenos vídeos demonstrativos de
procedimentos de saúde ao nível da m at erni dade

ULSAM
ESS-IPVC

M43. Criação de uma brochura traduzi da em mandarim e

ULSAM
E55-IPVC

M44. At endimento e acompanhamento de cidadãos NPT nas
áreas das dependências, VIH e violência doméstica.

GAF

M4S. Tradução da página do GAF na língua materna das
principais comunidades NPT

GAF

M46. Formação dos técnicos em métodos de atendimento.

M47. Formação de técnicos para a figura de dinamizador
intercultural

õ

"'

M48. Criação de indicadores de avaliação do
acompanhamento aos cidadãos NPT

..
I~ .~
=.. :g"O

o

M49. Criação de um program a semanal de informação para
as três rádios no Concelho.

a

a.
"' o

e
'"'
CI> ·"'
e
CI> 'Q.

MSO. Criação de um program a de rádio sobre músicas e
culturas dos ci dadãos NPT.

CMVC-DAS;
ISS, IP · Centro
Distrital de Viana
do Castelo
155, IP· Centro
Distrital de Viana
do Castelo
ISS, IP - Centro
Distrital de Viana
do Castelo
Rádio Afifense;
Rádio Geice;
Rádio Alto Minho ;
CMVC .3'\f .
Rádio Afifense;
Rádio Geice;
Rádio Alto Minho;

CMVC Gl\f'

~o

~

ULSAM (ACES);
Cáritas (CLAll)

M39. Formação na área da cultura e tradições das principais
comunidades de cidadãos NPT representadas no concelho

CI>
CI>
"O

.

CMVC-GCS

Psicoviana

a.

"O

Cáritas (CLAll)

temática "Conhecer e utilizar de forma positiva os serviços
públicos e os recursos da comunidade".

o

"'CI>
a:

Cáritas (CLAll)

M38. Dinamização de ações dirigidas a cidadãos NPT sobre a

ucraniano com informação sobre a materni dade

iii
·;:;

CMVC-GCS
Cáritas (CLAll)

ACT;

M37. Produção de uma brochura informativa multilingue
sobre os direitos e deveres no trabalho e acesso à saúde.

·~

"'

Psicoviana

MSl . Organização de sessões de cinem a tem ático dos países
dos cidadãos NPT

Ao Norte
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Câmara Municipal de Viana do Castelo
Jornal Alto Minho;

M52. Organização de uma coluna de informação NPT na
publicação local.

'

MS3. Criação e manutenção do grupo "Imigrantes em Viana
do Castelo" no Facebook

CMVC-GCS
(através da Equipa
dos Migrantes)

M54. Workshops dinamizados por cidadãos NPT em áreas da
sua competência.

Despertar;
Psicoviana.

MSS. Promoção de 2 espetáculos sobre o tema Migrações.

CDV

M56. Realização de um "Ciclo de Cinema" dedicado ao tema
Migrações com debate no final de cada emissão.

Ao Norte

M57. Organização de 3 seminários/ conferências no âmbito
do estudo das migrações.

APS-Núcleo do
Minho;
CMVC-GCS;
Cáritas

M58. Criação de um programa de entrevistas aos cidadãos
NPT sobre os seus países de origem e a ser difundido nos
media locais

CCAM

M59. Edição de um conjunto de documentários onde se
retrata a realidade de diferentes comunidades NPT

Ao Norte

,g

QI

o
E

ü"'

"'

a:

M60. Promoção de ações de sensibilização de combate à
~ discriminação, dirigida a profissionais de atendimento dos
e
:~ serviços públicos.

Cáritas (CLAll);

:::

ACT;
AEVC.

CMVC-GCS.

M61. Realização de ações de sensibili zação de combate à

iS discriminação, dirigida a empresários.

';i

M62. Realização de encontros com cidades geminadas dos
países de origem dos cidadãos NPT.

...

:!l
.!!:
ai

~o

~

CMVC-GRIC;

,, :~:

AIT

M63. Integração de cidadãos NPT nas associações com
atividades Internacionais (Festival Internacional de Folclore).

AGFAM

M64. Promoção da participação gratuita de cidadãos NPT no
Festival Internacional de Folclore.

AGFAM

M65. Distribuição da informação disponível sobre atividades
desportivas e recreativas, via correio normal e eletrónico.

CMVC

M66. Produção de uma "brochura" com o conjunto de
modalidades desportivas existentes no concelho, traduzida
em, pelo menos, 3 línguas.

CMVC-DEDQV
EDV
Clubes
Desportivos

M67. Possibilidade de inscrição e participação gratuita a
crianças e jovens NPT nas modalidades desportivas
disponíveis.

EOV
Clubes
Desportivos do
Concelho

M68. Dinamização de caminhadas interculturais.

CMVC-GCS
Cáritas

M69. Workshops de cozinha dinamizados por cidadãos NPT

CMVC-GCS
ESM
EHTVC

M70. Possibilidade de participação gratuita a cidadãos NPT
em aulas de natação e hidroginástica.

CMVC-DEDQV

M71. Criação de momentos de encontro interculturais entre
cidadãos NPT e comunidade de acolhimento.

CMVC-GCS
Cáritas-CLAll

QI

Q
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Câmara Municipal de Viana do Castelo

Lista de parceiros do PMllVC
Autoridade para as
Condições de Trabalho

Associação Empresarial
de Viana do Castelo

CT

Escola Secundária de Monserrate

V

Escola Secundária de Santa Maria
Maior

aevc

f;
Maior
,.,..
~- ·lo.~"""-

Associação de Grupos
Folclóricos do Alto
Minho

Escola Superior de Saúde Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (ESS-IPVC)

Associação Intercultural
para Todos

Fundação Átrio da Música

Associação Juvenil de
Deão

'1!!._,

·----- .... .....
~

( 'l(r:t.1'lh>,x'llV1
r1to~1ulr

A

~

,.,,..,d• '""'...,

Gabinete de Atendimento à
Família
As50G<oçll0 Juvenil d• Oello AJO

Associação de Produção

e Animação Audiovisual

~

Gabinete de Estudos para a
Educação e Desenvolvimento ESE-IPVC

nn H111m

......,.-.,""lln. l' 'o-::E'lf~.... f!!Gt...~lt !l
[V"l.l 'Wj'H"rior M fdurnçin

Associação· Portuguesa
de Sociologia - Núcleo
do Minho

Associação Nacional do
Direito ao Crédito ANDC

Cáritas Diocesana de
Viana do Castelo Centro Local de Apoio à
Integração de
Imigrantes

Instituto de Emprego e Formação
Profissional

•

!...

.......................,,
; ..,... . . ..,
'"'·

_

i J s ·•:o"t-

INSTll UTO D!HMl>REGO

~ l fORHA(ÃO Pl!OílSSQ)Hll

J\NDt
Instituto da Se gurança Social, 1. P.

•

••

•
Jornal Alto Minho

CLt.ii

Centro Cultural do Alto
Minho
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Ce ntro Dramático de
Viana

( •l 11 o

Rádio Afife nse

d

Despertar

Rádio Alto Minho

~-· ttj

' 11 •

,,l r:ítlio

ram
Escola Desportiva de
Viana

Rádio Geice

:il lO

111i11hu

1

Gll <lfM

Escola de Hote laria e
Turismo de Viana do
Caste lo

f URlSMO Of

PORTUGAL

) (

esco1as

Unidade Local de Saúde do Alto
Minho

(a) Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e

subsequentemente e ao abrigo do disposto na alínea h) do n. 0 1 do artigo 25° conjugado
com a alínea a) do n.0 1 do artigo 33° da Lei 75/2013de12 de Setembro submeter a presente
proposta à aprovação da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e
Ilda Figueiredo. Por último os Vereadores do PSD quiseram que ficasse registado em acta
as suas felicitações à equipa técnica que elaborou o projecto de Plano pela qualidade
evidenciada pelo mesmo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - • • • • - - - • - - - - - - - - - - • • • - - - - - - - - - - - • - - - • • • •
- • - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - • - • - • • - • • - - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - • -- - - - - - - - - - - - • - - - - - Viana do Castelo e DepartaQ'lento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. - - • • • (

- •• -•- - ••••- - •- •- - -- ••- - ••- --- •- - •- -- - •- - -•- - •

~c:Jtj :-

7'-

Passeio das Mordomas da Romaria • 4904-877 Viana do Castelo • ur. 258 809 300 • fax 258 809 347 • www.cm-viana-castelo.pl • cmviana@cm -viana-cas teto.pt • NIF 506 037 258

(DOCUMENTO Nº 23)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:· - • • • • •
• - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - ( 18) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos
do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar os despachos
proferidos em 26 de Outubro corrente e que seguidamente se transcrevem:- 1. DESPACHO
- "RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES PARA OCUPAÇÃO DE VÁRIOS POSTOS DE
TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO - CONSTITUIÇÃO DE
RESERVAS DE RECRUTAMENTO" - Considerando ser necessário renovar a autorização concedida

pela Assembleia Municipal em 28 de Novembro de 2014, para "Recrutamento excecional de
trabalhadores para ocupação de vários postos de trabalho do mapa de pessoal da Câmara
Municipal de Viana do Caste lo - Constituição de reservas de recrutamento", dado ter já
decorrido o prazo de seis meses previsto no nº 4 do artigo 64º da LOE/2015; Considerando que
está designado o dia 6 de Novembro, próximo futuro, para a realização da sessão ordinária da
Assembleia Municipal, e a próxima reunião camarária ter lugar no dia 28 do corrente mês de
Outubro; Resolvo, nos termos e ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro, aprovar o pedido de autorização que se anexa.". (...)Esta deliberação foi

tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções.-- -- - -- - - - -- ---- - - - -- -- -- ---- --- - -- - - - - - ----- - ---------- - ------ - --• • • Está conforme o original. • • • • • - - - - • - • - • - - - - • - - - - - • - - • - - - - - - - - - - - • • - - - • - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - •• - - • - • - - • - - - - • • •
- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. - - - - - - -

-P -·----------------·---------------·-------

lf-ºcJl5 -vi~ -
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(DOCUMENTO Nº 24)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - • • - •
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - ( 18) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:-ACâmaraMunicipaldeliberou, nostermos
do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar os despachos
proferidos em 26 de Outubro corrente e que seguidamente se transcrevem:- (... )2.
DESPACHO - PROCEDIMENTO CONCURSAL DOS SMSBVC RECRUTAMENTO" -

CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE

Considerando ser necessário renovar a autorização concedida pela

Assembleia Municipal em 9 de Fevereiro de 2015, para "Procedimento concursal dos SMSBVC
- Constituição de reservas de Recrutamento", dado ter já decorrido o prazo de seis meses
previsto no nº 4 do artigo 64º da LOE/2015; Considerando que está designado o dia 6 de
Novembro, próximo futuro, para a realização da sessão ordinária da Assembleia Municipal, e a
próxima reunião camará ria ter lugar no dia 28 do corrente mês de Outubro; Resolvo, nos
termos e ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
aprovar a deliberação do conselho de administração dos SMSB que se anexa. Esta deliberação
foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade
de funções. - -- - - ----- - - - -- -- ------------------------- - --- - -- - --- -- ----- - - - -- - - Está conforme o original. - - - • - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - • • • • • • • • - • • - • • • - • • • • •
- - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. • • • • - - • • - • • • - - • - - • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • - • • - - - • - - • • - •

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

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. - - - - - -

--e~~~ -~1~~
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(DOCUMENTO Nº 25)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - -

- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (08) ESQUADRIMÓVEL - ESQUADRIA E MÓVEIS, LDA - RECONHECIMENTO
DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:"REGULARIZAÇÃO

DE

ESTABELECIMENTO

OU

"PROPOSTA - OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE
INSTALAÇÃO"

-

PROc.2

N!!

244/15

-

ESQUADRIMOVEL, ESQUADRIA E MOVEIS, LDA - LUGAR DA FORCA, UNIAO DE FREGUESIAS DE
BARROSELAS E CARVOEIRO, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO D E RECONH ECIMENTO
DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - A requerent e através do requerimento n.2 5433/ 15,

de 14 de set embro de 2015, sol icita o RECONHECIM ENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
para a operação urbanística de "regularização de estabelecimento ou instalação", nos termos
da alínea a) do n2 4 do art2 s2, do DL 165/2014, de OS de novembro - Proc2 n2 244/15. Com a
publicação do DL 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime
excecional e temporário para regularização de estabelecimento ou instalações industriais.
Nesses termos, as empresas beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo
para o efeito, ver reconhecido o interesse público municipal por parte do Município. A intenção
encontra-se implementada num prédio que possui a área total de 3.228,00 m 2 , e um conjunto
edificado/implantação de 1.670,00m2 , reconhecendo a existência de atividade desde 1971,
(Proc2 LEDI 743/71), referente à construção de oficina de carpintaria", cujo requerente foi
António da Cunha Miranda. De momento a empresa possui dois CAE's 31091 e 47591,
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fabricando e comercia lizando mobiliário com métodos e conhecimentos ancestrais dos
carpinteiros e marceneiras das "Terras do Neiva", região reconhecida pela sua tradição em
indústrias de madeira e carpintaria. Com a sua regularização, pretende-se aumentar a produção
para exportação e aumentar o volume de negócios com outras indústrias com quem negoceia,
nomeadamente no fornecimento da matéria-prima. Na situação atual, a empresa emprega 9
colaboradores no seu quadro permanente, contratando com frequência, de forma temporária,
mais 5 colaboradores em função do volume de trabalho/encomendas. Com a regularização
pretende admitir, para o seu quadro permanente, mais 5 colaboradores. Consciente da
emergente procura de mobiliário de qualidade, e de fabrico tradicional da região, a
administração não só t em investido na modernização das instalações da unidade industrial,
co mo recentemente, requ alificou e modernizou o espaço onde promove a exposição dos seus
produtos no centro de Barroselas. Com a possibilidade de regularização da unidade industrial,
pretende adquirir novos equipamentos de fabrico bem como a possibilidade de constituir
formandos na área da marcenaria que possam vir a servir as indústrias da mesma fileira. Assim,
entende-se estarem encontradas as condições de interesse do concelho, preservando-se
historia e tradição industrial, e não menos relevante, empregabilidade. No Instrumento de
Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local - Plano Diretor Municipal (PDM) - o mesmo
classifica o espaço como "Solo Urbano - Solo Urbanizado / Zonas de Construção de Transição",
na Planta de Ordenamento. Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e
consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa
declarar o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.
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A Vereadora Ilda Figueiredo disse que o seu voto favorável estaria dependente da
circunstância de as industrias que se pretende legalizar através deste processo excecional
não levantarem qualquer questões ambientais designadamente provocadas por emissões
de cheiros, gases ou ruídos. O Vereador Luís Nobre respondeu que presentemente e tanto
quanto é do conhecimento desta autarquia não existem quaisquer questões ambientais
que devam ser consideradas. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta, e em consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25°
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal
a referida proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da

mesma reun1ao. - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - •• • - • • - • • - - - • • - • •

-r-:----------------------------------------------

- - - Viana do Castelo e DeP,artamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. - - -

LJ-º-crt5-./~ ~-
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(DOCUMENTO Nu 26)

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal,
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,
Exmos. Sr. Vereadores,
Exmos. Srs. Deputados Municipais,
Exmos. Srs. Presidentes de Junta de Freguesia,
Caros Vianenses,
Demais presentes,

Antes demais, a bancada do PSD, vai votar favoravelmente neste e nos pontos que

se seguem na ordem de trabalhos.
Os quatro pontos que

se seguem

invocam o reconhecimento de interesse público

municipal. O princípio do interesse público constitui o parâmetro fundamental de
enquadramento da atividade administrativa. Deve ser prosseguido sem esquecer
os direitos e interesses legítimos dos cidadãos.
E é com base nos interesses legítimos dos cidadãos, daqueles que procuram
regularizar a sua instalação ou estabelecimento, daqueles que mantem os seus
postos

de

trabalho

dependentes

dessa

regularização

que

votamos

favoravelmente, acreditando que tenha sido por razões burocráticas que não o
puderam fazer em antes em conformidade com o que está estabelecido
legalmente.
Não nos opomos obviamente ao desenvolvimento do nosso tecido empresarial,
nem das mais valias turísticas para o nosso território. E é apenas isso que
consideramos neste voto favorável.
Opomo-nos sim ao planeamento a retalho que este executivo teima em utilizar
como vanguarda do desenvolvimento. Agora interessa aqui. Depois interessa ali...

e quando formos olhar para todos os interesses temos um território desajustado,

"'""'4
~
e
'So

-~
Q,,

a transbordar de medidas avulsas que não significam mais do que a falta de
estratégia que este executivo tem para o nosso concelho.
Sr. Presidente, Sr. Vereador não seria tempo de olharmos para o nosso território,
para o nosso PDM, paras as cartas de condicionantes, verificar reservas
estratégicas, chamarmos a nós a responsabilidade de definir aquilo que queremos
para o nosso território?
Hoje em dia temos múltiplos recursos, informáticos, tecnológicos, estudos
diversos, teses, artigos de opinião, para percebermos

e

nos debruçarmos sobre

aquilo que queremos de melhor para o nosso território.
Não nos podemos dar ao luxo de continuar a retalhar, recalcar, pigmentar aquilo
que

é uma das nossas maiores valfas...a natureza do nosso território e a sua

riqueza natural!
Vale a pena pensar nisso!

Viana do Castelo, 06 de Novembro de 2015.

Assembleia Municipal de Viana do Castelo - Grupo Parlamentar do PSD.

(DOCUMENTO Nº 27)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- ··· - - •
- - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (09) CARLOS MANUEL OLIVEIRA NOVO - RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "REGULARIZAÇÃO DE

ESTABELECIMENTO ou INSTALAÇÃO" - PROC.!! N!!
DOS ENGENHOS, N!!

158,

99/15 -

CARLOS MANUEL OLIVEIRA Novo - RUA

VILA DE ALVARAES, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO DE

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL • o

requerente através do

requerimento n.º 6308/lS, de 23 de outubro de 201S, solicita o RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de "regularização de estabelecimento ou insta lação",
nos termos da alínea a) do nº 4 do artº Sº, do DL 16S/2014, de OS de novembro - Procº nº 99/lS. Com
a publicação do DL 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e
temporário para regularização de estabelecimento ou instalações industriais. Nesses termos, as
empresas beneficiam, até dezembro de 201S, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver
reconhecido o interesse público municipal por parte do Município. A intenção encontra-se
implementada num prédio que possui a área total de 7.964 m 2 , e um conjunto edificado/implantação
de 1.281,40m2 , local onde funciona a unidade ALUMINEIVA, propriedade do requerente, indústria de
serralharia de alumínios, ou seja, transformação e montagem de caixilharias, essencialmente para
exportação, reconhecendo a existência de atividade de 1996, referente à atividade atualmente
exercida. De momento a empresa possui os CAE's 2S110, fabricação de estruturas de construções
metálicas, 41200 - construção de edifícios (residenciais e não residenciais), 68100 - compra e venda de
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imoveis e 68200 - arrendamento de bens imobiliários, apresentando volumes de faturação de 2013 e
2014 na grandeza de 2,3 milhões€ e de 1,8 milhão€ respetivamente. Na situação atual, a empresa
emprega 25 colaboradores no seu quadro permanente, os quais tem mantido com grande sacrifício, e
gestão rigorosa, consequência das graves dificu ldades que o setor da construção civil e obras publica
atravessa desde 2011. O universo empresarial do grupo, gerido pelo requerente, emprega atualmente
55 colaboradores. Resultado do contínuo empenhamento da administração e de todos os seus
colaboradores, a empresa tem sido avaliada como PME líder nos últimos 4 anos. Com a possibilidade de
regularização da unidade industrial, pretende adquirir novos equipamentos de fabrico de alta tecnologia
e inovadores, bem como formar os colaboradores em todas as áreas de negócio como forma de dar
resposta às exigências do mercado para com o setor. Assim entende-se estarem encontradas as
condições de interesse do concelho, preservando-se historia e tradição industrial, e não menos
relevante, empregabilidade. No Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local - Plano
Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o espaço como "Solo Urbano - Solo Urbanizado /Zonas
de Construção de Transição"/ Solo Rural- Espaços Florestais, Zonas Florestais de Proteção", e "Áreas de
Reserva, Proteção e Conservação da Natureza / Reserva Agrícola Nacional - RAN", na Planta de

Condicionantes. Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para
remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.
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A Vereadora Ilda Figueiredo disse que o seu voto favorável estaria dependente da
circunstância de as industrias que se pretende legalizar através deste processo excecional
não levantarem qualquer questões ambientais designadamente provocadas por emissões
de cheiros, gases ou ruídos. O Vereador Luís Nobre respondeu que presentemente e tanto
quanto é do conhecimento desta autarquia não existem quaisquer questões ambientais
que devam ser consideradas. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta, e em consequência, ao abrigo do disposto na alú1ea r) do número 1 do artigo 25º
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal
a referida proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • Está conforme o original. • • • • • • • · - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reun1ao. - - - - • - • - - • • - - - - - - • - - - - • - - • • • - - - - - • • - - - - •• - - • • • - - - - • • • • - •

r ... -------. ------.-. --. --.--.------.-.-

• • • Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. ••••••

~

(_yID13' -li]~ -
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(DOCUMENTO Nº 28)

Câmara Municipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
- - - GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da minuta da acta da reunião ordinária desta mesma
Câmara realizada no dia vinte e oito de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:-

- - - (10) IRMÃOS FERREIRA, LDA- RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:- "PROPOSTA OU INSTALAÇÃO - PROC.º Nº

OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO

189/15 - IRMÃOS FERREIRA, LDA. - LUGAR DE REBOLEDO, UNIÃO DE

FREGUESIAS DE BARROSELAS E CARVOEIRO, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO • PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - A requerente através do
requerimento n.2 4337/15, de 17 de julho de 2015, solicita o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL para a operação urbanística de "regularização de estabelecimento ou instalação", nos
termos da alínea a) do n2 4 do art2 s2, do DL 16S/2014, de OS de novembro - Proc2 n2 189/lS. Com a
publicação do DL 165/2014, de OS de novembro, o legislador pretendeu criar um regime excecional e
temporário para regularização de estabelecimento ou instalações industriais. Nesses termos, as
empresas beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o efeito, ver
reconhecido o interesse público municipal por parte do Município. A intenção encontra-se
implementada num

prédio que possui a área total

de 1S.75S,30 m 2 ,

e um

conjunto

edificado/implantação de 2.611,50m 2 , reconhecendo a existência de atividade desde 1986 (Proc. LEDI
679/86), referente à "Construção para produção de artefactos de cimento", cujo requerente foi Irmãos
Ferreira, Lda. De momento a empresa possui o CAE 23690, fabricação de outros produtos de betão,
gesso e cimento- (artefactos de cimento). Na situação atual, a empresa emprega 15 colaboradores no
seu quadro permanente, os quais tem mantido com grande sacrifício, e gestão rigorosa, consequência
das graves dificuldades que o setor da construção civil e obras publica atravessa desde 2011. Com a
possibilidade de regularização da unidade industrial, pretende manter uma atividade com 29 anos de
existente, manter os 15 postos de trabalho, bem como garantir a continuidade de uma empresa de
referência no setor, nas Terras do Neiva e no concelho de Viana do Castelo. Assim entende-se estarem
encontradas as condições de interesse do concelho, preservando-se historia e tradição industrial, e não
menos relevante, empregabilidade. No Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local Plano Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o espaço como "Solo Rural - Espaços
Agrícolas/Florestais, Zonas Florestais de Proteção e Produção", na Planta de Ordenamento, e "Areas de
Reserva, Proteção e Conservação da Natureza / Reserva Agrícola Nacional - RAN", na Planta de

Condicionantes. Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para
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remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.
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A Vereadora Ilda Figueiredo disse que o seu voto favorável estaria dependente da
circunstância de as industrias que se pretende legalizar através deste processo excecional
não levantarem qualquer questões ambientais designadamente provocadas por emissões
de cheiros, gases ou ruídos. O Vereador Luís Nobre respondeu que presentemente e tanto
quanto é do conhecimento desta autarquia não existem quaisquer questões ambientais
que devam ser consideradas. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
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proposta, e em consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25º
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal
a referida proposta. Esta deliberação foi tom.a da por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

-r-------------------------------------------l_y_C91~~ -1 WZ-

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. - - - - - -
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(DOCUMENTO Nº 29)

Câmara Muni.cipal de Viana do Castelo

CERTIDÃO
• • • GEORGINA MARIA FERREIRA MARQUES, COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO
DE

ATAS

E

APOIO

AOS

ÓRGÃOS

AUTÁRQUICOS

(DEPARTAMENTO

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- - - - - - - - - Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara Municipal e para
uso exclusivo da mesma, que da acta da reunião ordinária desta mesma Câmara
realizada no dia um de Outubro de 2015, consta a seguinte deliberação:- - - - - • • - - - - -

- - - (11) OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO
TURÍSTICO NO ESPAÇO RURAL- CASA DE CAMPO" - PO N. 0 335/14 - MARIA DOMINGUES
DA CHÃO PEDROSA- QUINTA DO MONTE- CAMINHO DO COTRO, UNIÃO DE FREGUESIAS
DE NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís

Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

OPERAÇÃO

URBANÍSTICA DE "LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO NO ESPAÇO RURAL, CASA DE CAMPO"
- PROC,!! N!!

335/14 - MARIA DOMINGUES DA CHÃO PEDROSA - QUINTA DO MONTE - CAMINHO DO

COTRO (MEIXEDO), UNIÃO DE FREGUESIAS NOGUEIRA, MEIXEDO E VILAR DE MURTEDA, CONCELHO DE
VIANA DO CASTELO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL

- A requerente através do requerimento n.º 10.809/15, de 17 de junho de 2015, solicita o
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de "legalização de
empreendimento turístico no espaço rural "casa de campo" - Procº nº 225/14. A intenção da legalização
das alterações e ampliações efetuadas nas edificações primitivas, num prédio com a área de
30.709,99m 2 , funcionalizando-as para empreendimento turístico, casa de campo, surge do conjunto
edificatório designado por "Quinta do Monte", com origem no início do séc. XIX, o qual mantem, ainda
hoje e em grande parte, a sua aptidão para a produção agrícola, produzindo vinho verde para a maior
parte da freguesia, tal como no passado, passado que garantiu albergue a proprietários e habitantes, a
troco de trabalho na vinha- na fase de poda e vindimas. Já em pleno séc. XX integrou a função/atividade
de serração e venda de madeira, alargando a sua capacidade de empregabilidade na freguesia. Com
uma singular localização, mantem, na sua atualidade, as características construtivas originárias,
arquitetura vernacular, garantindo beleza e conforto, consequência das obras de restauro introduzidas,
as quais proporcionam um ambiente acolhedor, resultado do enquadramento natural e espaços de
lazer, entret anto criados, formam a simbiose perfeita para o acolhimento turístico, tal como proposto .
No Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local - Plano Diretor Municipal (PDM) - o
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mesmo classifica o espaço como "Solo Rural - Espaços Florestais, Zonas Florestais de Proteção e
Produção", na Planta de Ordenamento, e "Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza /
Reserva Ecológica Nocional - REN", na Planta de Condicionantes. Na disposição regulamentar do PDM,

nomeadamente no seu art.!! 18.2, as intervenções ficam pendentes da declaração de Reconhecimento
de Interesse Público Municipal, bem como dos pareceres vinculativos das entidades em razão da
matéria:- 1. Na REN, da observação do Regime Geral - competência da em issão de parecer vinculat ivo,
é da Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Norte - CCDR-N, com Reconhecimento de
Interesse Público prévio da Assembleia Municipal; li. Na utilização do Domínio Hídrico - competência da
emissão de parecer vinculativo, é da Agência Portuguesa do Ambiente - APA (ARH - Administração da
Região Hidrográfica Norte). Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente
autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar o

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.
<!>
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao
abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25° da Lei nº 75/ 2013, de 12 de
Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal a referida proposta. Esta
deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e os
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Está conforme o original. - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - • • • • • • - - - - A acta de que consta a transcrita deliberação foi aprovada em minuta no final da
mesma reunião. - • • - • - • • • • • • • - • • - - - • • • • • • • - - • • • • • • • • • - - -- - - - • - • • • • • - • - - -

r ............. ---......-.......--....-.-.----

- - - Viana do Castelo e Departamento de Administração Geral, seis de Novembro do ano
dois mil e quinze. •••••

U 01j--'vi IN\ -
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(DOCUMENTO Nu JO)

A E.N.13 CONTINUA DE FORMA AGRAVADA NESTAS
ULTIMAS SEMANAS, A NÃO PERMITIR FLUIDEZ DE
CIRCULAÇÃO ENTRE AS 07-30 E AS 09-30 DA
MANHÃ NO ESPAÇO ENTRE O LOCAL ONDE BIFURCA
PARA O BAIRRO DE FOMENTO E O RESTANTE
TRAJECTO ATÉ CHEGAR A VIANA, PODEMOS
EXCLUIR DESTA EXPOSIÇÃO O "MOLHO DE GRELOS"
QUE É OFINAL DA RUA ABEL VIANA SENTIDO
DESCENDENTE SEJA QUAL FOR O ITINERÁRIO A
SEGUIR DAQUI EM DIANTE.
REGRESSANDO A DARQUE, A FALTA DE FLUIDEZ DO
TRÁFEGO TEM OUTRAS CONSEQUENCIAS,
DESIGNADAMENTE O ENCRAVAMENTO DESSE
MESMO TRANSITO NAS VIAS INTERIORES DA
FREGUESIA, SUB-DIMENSIONADAS PARA ESTE
AUMENTO EXPONENCIAL DE TRÁFEGO, PENSO QUE
NÃO MERECE A PENA ESTAR AQUI E AGORA A
ENUMERA-LAS, POR DIVERSAS OCASIÕES FIZ
REPARO A ISSO.
NO ENTANTO, SR. PRESIDENTE ATÉ QUE A CAUSA E
EFEITO DISTO, SEJA RESOLVIDO, ISTO É O
FAMIGERADO PÓRTICO DA PORTAGEM DA A28 SEJA
TRANSFERIDO, ALGUMAS COISAS ,A MEU VER
PODEM CONTRIBUIR PARA ATENUAR A BAGUNÇA

QUE AO LONGO DESTA INTERVENÇÃO TENHO
TENTADO EXPLICAR.
ASSIM, A MEU VER DEVEM OS SERVIÇOS
COMPETENTES ACONSELHAR OS AUTOMOBILISTAS
QUE PROCEDEM, POR EX. DA RIBEIRA LIMA PELA
E.N.203, V. FRANCA, SUBPORTELA, ETC. E OUTRAS
PROCEDENCIAS A UTILIZAREM A PARTIR DO NÓ DE
MAZAREFES, A A28 PELA PONTE NOVA,
CONTRIBUINDO ASSIM MESMO QUE DE FORMA
MODESTA PARA O ALIVIO DO TRÁFEGO QUE TEMOS
VINDO A REFERIR.
TAMBEM É DE TODA A CONVENIENCIA SINALIZAR
COM LINHAS CRUZADAS, OBLÍQUAS E DE COR
AMARELA AS ZONAS DE ACESSO AOS
ARRUAMENTOS DA FREGUESIA QUE CONFINAM
COM A E.N.13, INFELIZMENTE À AUTOMOBILISTAS
QUE ESQUECEM COM DEMASIADA FACILIDADE O
CÓDIGO DA ESTRADA POIS AO CIRCULAREM EM
FILA E MARCHA LENTA NÃO SE COIBEM EM NÃO
DEIXAR LIVRE O ESPAÇO PARA ACESSO A OUTRAS
VIAS OU A PROPRIEDADES, ORIGINANDO DESSE
MODO MAIS ENTUPIMENTOS E DIFICULDADES
PARA CIRCULAÇÃO.

PARA FINALIZAR, É DE TODA A CONVENIENCIA A
P.S.P. NESTE PER/000 DA MANHÃ, ATRÁS
REFERIDO TER UM SERVIÇO DE PATRULHAMENTO
CONSTANTE AO LONGO DO TRAJECTO DA E.N.13
CITADO POIS ASSIM PODE ACUDIR A QUALQUER
CONTRATEMPO QUE OCORRA NA CIRCULAÇÃO DO
TRÁFEGO, COMO HOJE SUCEDEU COM UM
AUTOMOBILISTA QUE AO SENTIR-SE COM
INDISPOSIÇÃO TALVEZ CAUSADA PELO EXCESSO DA
NOITE, ALIVIOU ESSA INDISPOSIÇÃO PARANDO
LITERALMENTE O TRÁFEGO, SENTIDO
DARQUE/VIANA.

