
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA

MUNICIPAL DE VIANA DO

CASTELO REALIZADA NO DIA

25 DE JUNHO DE 2015:- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do

ano dois mil e quinze, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se

a Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente da Câmara e

com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Ana Margarida

Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro

da Silva, Francisco Manuel Marques Franco, Helena Cristina Mendes Marques e Maria

Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou o Director de Departamento de Administração

Geral, Luis Filipe Neiva Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam

destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta a reunião pelas dez horas

registando-se a falta do Vereador Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O Presidente da Camara solicitou que fosse

dispensadas as intervenções no período de antes da ordem do dia, tendo sido aprovado

por unanimidade, ficando apenas registada a informação do Presidente. INTERVENÇÃO

DO PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi

apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia13 de

junho, o Presidente da Câmara e a Vereadora da Educação, entregaram os prémios da quinta edição

do Prémio Escolar António Manuel Couto Viana, na sessão, onde foi feita a apresentação do livro que

reúne os trabalhos dos jovens vencedores das edições anteriores. Neste dia, foi a inaugurada a

Exposição "Estação Imagem Viana do Castelo" com os trabalhos que concorreram neste concurso,



nos antigos Paços do Concelho. No dia 15 de Junho, o Presidente da Câmara participou com os

restantes autarcas da CIM alto Minho numa reunião com a administração da AR5 Norte, em Ponte de

Lima, sobre o mapeamento dos investimentos na área da saúde, no âmbito do Norte 2020. A

Assembleia Geral do CLAS de Viana do Castelo reuniu a 16 de Junho para apreciação de diversas

matérias das áreas sociais no concelho. No dia 17 de Junho, o Presidente participou na Assembleia

Geral Extraordinária das Águas do Noroeste, onde foi debatida a reestruturação e reorganização do

setor da água, tendo sido aprovada a fusão dos vários sistemas nas Águas do Norte. No dia 18 de

Junho, o Presidente da Câmara inaugurou no Centro de Alto Rendimento de Surf (CarSurf)- Cabedelo,

as novas valências de apoio ao centro e ao projeto Náutica nas Escolas, promovido pela Autarquia.

Nesta sessão, foi feita a avaliação do Projeto Náutica nas Escolas com os Diretores dos Agrupamentos

envolvidos neste projeto. Odia 18 de Junho marcou os 757 anos sobre a outorga do Foral de O. Afonso

111 e o início da feira Medieval que decorreu até 21 de Junho e animou as ruas di> Centro Histórico. No

dia 19.de junho, decorreu no Centro de Mar a reunião da Comissão Executiva do Eixo Atlântico na

qual foi decidido promover a candidatura do Caminho Português de Santiago a património imaterial

da humanidade. Nesta ocasião foi inaugurada a Praça do Eixo Atlântico, local onde foi colocada uma

escultura de Xose Luís Otero, artista plástico galego que criou a escultura Gallaecia "uma obra

mitológica, escultura de testemunho social e histórico" que retrata aquela organização

transfronteiriça composta por 34 cidades portuguesas e galegas. Da parte da tarde, realizou-se a

abertura da Expocidades - Mostra de Turismo do Eixo Atlântico, que decorreu no Centro Cultural de

Viana do Castelo até 21 de Junho. No dia 20 de Maio foi aberta uma exposição do artista Rui Pinto,

integrada na Campanha Coração Solidário, cujas obras estarão em exposição para venda na sede do

Conselho Distrital da Ordem dos Médicos de Viana do Castelo até 13 de Setembro. No 22 de Junho, o

Presidente da Câmara e os vereadores Vítor Lemos e Maria José Guerreiro, estiveram nas freguesias

de Mujães e Barroselas para visitar as instalações da Padela Natural Associação Promotora e a sede

da Banda de Escuteiros de Barroselas. No dia 23 de Junho, o Presidente da Câmara esteve na Escola



Prática de Serviços, na Póvoa do Varzim, onde assinou um protocolo de colaboração com o exército

para reforço da vigilância florestal da serra de Santa luzia. O Executivo Municipal realizou o dia 23 de

junho uma visita à freguesia de Vila Nova de Anha, onde visitaram o novo arruamento de acesso à piscina,

a Caso do Povo e a EBl Jardim de Infância que sofreu profundas obras de reabilitação e a remoção das

coberturas em fibrocimento. (al José Maria Costa.". Seguidamente o Presidente da Camara entregou

cópia de um ofício por si remetido ao Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, relativo ao

encerramento do Centro de Actividades Ocupacionais da APPACDM do Cabedelo em Darque. Por fim o

Presidente da Camara, alegando a necessidade de se ausentar às 12horas, de modo a estar presente em

Lisboa em cerimónia oficial do Governo, propôs aos restantes membros do executivo que aceitassem de

dispensar o período de antes da ordem do dia, ao que todos os Vereadores anuíram. (a) José Maria Costa.

ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela

constante tomadas as seguintes resoluções:- (01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS

REUNiÕES ANTERIORES:- A) ACTA DA REUNIAO DE 28 DE MAIO:- A Câmara

Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57" da Lei n.o 75/2013,

de 12 de Setembro, e sem prejuíw da sua prévia aprovação sob a forma de minuta,

deliberou aprovar a acta da reunião de 28 de Maio findo, pelo que irá ser assinada pelo

Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. 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, Marques Franco, e

Ilda Figueiredo e a abstenção da Vereadora Helena Marques por não ter participado

da referida reunião. B) ACTA DA REUNIAO DE 12 DE JUNHO:- A Câmara

Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.o 75/2013,

de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta,



deliberou aprovar a acta da reunião de 12 de Junho corrente, pelo que irá ser assinada

pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida rew"lião. Esta deliberação foi

tomada por maioria com os votos favoráveis do Vereadores Vítor Lemos, Ana

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques

e lida Figueiredo e a abstenção do Presidente por não ter participado da referida

reunião. (02) AUTORIZAÇÃO - AQUISiÇÃO DE ATIVOS À GESTINVIANA:- Pelo

Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA-

AQUISiÇÃO DOS ATIVOS DA GESTINVIANA

No seguimento das deliberações tomadas por esta Câmara Municipal, em suas reuniões de 8 de

Janeiro e 1 de Abril de 2015, e das autorizações concedidas pela Assembleia Municipal, em suas

sessões de 12 de Fevereiro e de 16 de Abril de 2015, relativas à aquisição dos ativos da Gestinviana, e

considerando a conveniência em separar o contrato de aquisição dos bens imóveis (lotes de terreno

e parcelas de terreno) do contrato de cessão de posição contratual relativamente ao leasing

imobiliário celebrado entre a Gestinviana e o BesLeasing (actualmente, Novo Banco), dado que um e

outro terão de ser objeto de contratos distintos, a submeter, oportunamente, à fiscalização prévia do

Tribunal de Contas, proponho a substituição da deliberação tomada na reunião de Câmara Municipal

de 8 de Janeiro de 2015, por outra, devidamente revista e actualizada, que distinga, de forma clara,

cada um daqueles dois negócios jurídicos, nos termos seguidamente propostos:

1º

Aquisição dos bens imóveis da Gestinviana situados na Parque Empresarial de Lanheses - Proponho a

aquisição dos prédios rústicos/urbanos, constantes do Anexo I á presente proposta, à Gestinviana,

pelo preço global de 692.619,35 € (seiscentos e noventa e dois mil e seiscentos e dezanove euros e

trinta e cinco cêntímos), cujos valores parcelares constam do referido Anexo;

2º

Aquisição de posição de locatária financeira que a Gestinviana detém no contrato de locação

financeiro celebrado com o Besleasing, e relativo aos lotes de terreno e respectivos pavilhões
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industriais, constantes do Anexo 1/ à presente proposta, pelo valor de 560.608,00 € (quinhentos e

sessenta mil seiscentos e oito euros), correspondente aos valores já liquidados e pagos à locadora

financeira, assumindo, por força da transmissão da posição contratual, a obrigação de pagamento das

prestações vincendas, que importam atualmente (20 de Junho de 2015 - data do vencimento da

última prestação) em 546.812,19 € (quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e doze euros e

dezanove cêntimos), mas cujo valor irá sendo reduzido à medida que forem sendo pagas pela

Gestinviana as prestações vincendas, que têm o valor constante de 10.515,68 € (dez mil quinhentos e

quinze mil e sessenta e oito cêntimos), pelo que estes valores irão evoluir mensalmente até à data da

efetiva celebração do acordo de cessão de posição contratual, sendo que o valor global será sempre

de 1.107.420,30 (um milhão cento e sete mil quatrocentos e vinte euros e trinta cêntimos), de modo

que os valores abatidos nesta última parcela serão somados à primeira.

ANEXO 1

Área Mt PROPOSTA GESTINVIANA VALOR AVALIADOR CMVC
TIPO IMÓVEIS

Lote Edificáve! Valor Lote Valor m2 Valor Lote Valor m2

50 3.400,04 835 56. 100,66€ 16,5OE 60.1Z0,OOE 17.68€

LOTES
AI 25.466,83 10.250 420.202,7OE 16,5OE 738.000,OOE 28,98€
81 3.424.55 1.550 56.505,08€

I
16,5OE 111.600,OOE 32,59€

82 3.317,03 1.550 54.731,OOE 16,5OE 111.600,OOE 33,64€
SUBTOTAL 35.608,00 14.185 587.539,43€ I 41.42€ 1.021.320,00€ 72,00€

TERRENO I AREA 12.391,5 105.079,92€ 8,48€ 178.437,60€ 14,4OE
SOBRANTE

SUBTOTAL 12.391,5 IOS.040,92€ 8,48€ I78.437,60€ 14,40€
TOTAL 692.579,70€ 1.l99.757,60€

ANEXO 2

IMÓVEIS
Área M2 PROPOSTA GESTlNV1ANA VALOR AVALIADOR CMVC

TIPO
Lote Edincável Valor Lote ValorM2 Valor Lote ValorM2

6B 890 750 280.299,6OE 373,73€ 263.250,OOE 351,00€
7C 438 375 137.853,45€ 367,61€ 131.625,OOE 351,00€
7D 438 375 I37.853,45f 367,61€ 131.625,OOE 351,00€

PAVILHÕES 7G 438 375 137.853,45€ 367,61€ 131.625,OOE 351,00€
7H 438 375 137.853,45€ 367,61€ 131.625,OOE 351,OOE
71 438 375 137.853.45€ 367,61€ 131.625,OOE 351,00€
71 438 375 137.853,45€ 367,61€ 131,625.0Of 351,00€

TOTAL 3.S16 3.000 1.1 07.420,30€ I.053.000,OO€

( a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e solicitar

ao abrigo disposto na alínea i) do nO 1 do artigo 25" da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro

autorização à Assembleia para a execução da mesma. Esta deliberação foi tomada por maioria

com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vitor Lemos, Ana

Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos contra dos Vereadores Marques



Franco, Helena Marques e lida Figueiredo. Por último, foram apresentadas as declarações de

voto que seguidamente se transcrevem:- "DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD - Não é

de hoje que nós vereadores do PSD temos exigido informações precisas sobre vários processos que

decorrem neste municipio de forma pouco clara, pouco transparente e que cheiram conter em si

mesmos ilegalidades que a Camara tem vindo a mascarar, dificultando-nos o acesso a documentos

que deveriam ser de acesso público. O processo do Parque Empresarial de lanheses e os processos

em que envolvem a aquisição de terrenos pela Camara Municipal são alguns exemplos importantes

no que diz respeito ao ponto 5. Autorização - Venda de Capital Social da Gestinviana. Após alguma

insistência junto da Camara e da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, finalmente

conseguimos apurar alguns dados referentes ao assunto e que nos parece de elevada importância por

conter indícios da prática de crimes. Nestes termos cumpre realçar alguns factos: Como se sabe, a

Gestinviana, SA é uma empresa privada com fins lucrativos, com" a participação social da autarquia,

constituida a 24/11/2000. Conforme consta a Escritura de Constituição da referida sociedade e do

contrato de sociedade (publicados na 3ª série do Diário da Republica de 03/04/2001), o seu objecto

social é a construção, promoção, comercialização, e gestão de parques empresariais no concelho de

Viana do Castelo; e, nos termos do Dl 448/91 de 29/11 e do protocolo relativo à instalação e gestão

de parques empresariais no concelho de Viana do Castelo, as obras de infraestruturação do PEL eram

da responsabilidade da Gestinviana, SA. No entanto, esta sociedade "legítima proprietária e

possuidora dos prédios destinados a construção do PEl" entregou a autarquia em 14/08/2002, através

de um contrato de comodato "encapuçado" e pelo prazo de 20 anos, a área dos referidos prédios

necessária a implantação das infraestruturas do PEl para que a autarquia construísse as

infraestruturas e no final, devolvesse automaticamente à Gestinviana a fruição dos terrenos e das

infraestruturas que tinham sido executadas, não existindo lugar a qualquer compensação ou

indemnização. Afirmamos ser um contrato de comodato "encapuçado" porquanto um verdadeiro



Quinta-feira, 25 de junho de 2015

-4-

comodato é um contrato gratuito, onde não há, por conseguinte, a cargo do comodatário, prestações

que constituam o equivalente ou o correspectivo da atribuição efectuada pelo comodante. Sucede

que, neste caso, como referimos acima, em troca do uso da coisa, a autarquia (contraente que a

recebeu) prometeu realizar uma prestação (a autarquia ficou com plena fruição da área do terreno

entregue para a realização de todas as obras de infraestruturação do loteamento que constitui o

parque e obrigou-se a candidatar-se ao projecto de infra estruturação do PEL à medida 2.2 Minho

Lima do PO Região Norte). Pelo que, como afirma o Relatório da Auditoria n2 30/2004, 2ª Secção,

Tribunal de Contas, a fls. 68 e 69, não existiu qualquer comodato. De seguida, em 19/09/2002 foi

cometida mais uma ilegalidade. De facto, foi celebrado entre o Municipio de Viana do Castelo e a

Gestinviana um acordo de cooperação, que entraria em vigor após a conclusão das obras de

urbanização do Parque. Através do referido acordo a manutenção das infraestruturas passou a ser da

responsabilidade das autarquias. Nomeadamente: arruamentos, passeios, lugares de estacionamento

e de cargas e descargas, redes enterradas de distribuição de água, electricidade, telecomunicações,

gás e rede de drenagem de águas residuais e pluviais; contrariando o que estava estipulado no

"Protocolo relativo à instalação e gestão de parques empresariais no concelho de Viana do Castelo"

que previa expressamente que a execução das obras de infra-estruturação seriam da exclusiva

responsabilidade da Gestinviana. Assim, os pagamentos das obras de infra-estruturas do PEL são

ilegais e indevidos. Só no exercicio de 2004 esses pagamentos ascendiam a € 616.759,38 euros. Para

além disto, a CMVC deu início em 30/01/2002 ao processo expropriatório de parcelas de terreno que

erma imprescindíveis para a instalação do PEL tendo como único objectivo adquirir terrenos para a

construção do Parque. Mais, a 29/01/2001 a Camara Municipal apresentou candidatura ao PO Região

Norte para o projecto do PEL. A candidatura tinha o investimento elegível de 2.992.787,38 euros e

uma taxa de comparticipação comunitária de 2.244.590,54 euros. Nesta candidatura se encontrava

inscrita a construção das referidas infra-estruturas, equipamento/materiai e acções imateriais e



estudos. Ainda em 2013, verifica-se a aquisição de terreno pela autarquia cujo destino é a ampliação

do PEL prosseguindo o seu propósito cuja legalidade é duvidosa. Ora por estes e por outros factos que

estão a ser cuidadosamente analisados e ponderados, por entenderem que a CMVC enriqueceu

ilicitamente a empresa privada Gestinviana, os vereadores do PSD votam contra a venda do capital

social da Vianainveste. Tais factos parecem inclusivamente ser suscetiveis de consubstanciar crimes

passiveis de perseguição criminal, quiçá participação económica em negócio, entre outros, já que

ainda que devidamente advertida e recomendada pelo Tribunal de Contas das ilegalidades cometidas,

a autarquia não se coibiu de prosseguir com o mesmo comportamento que ao que tudo indica é

intencional e ilícito. Pelo exposto, o PSD vota contra, estando a ser preparada a participação criminal

às entidades competentes. (a) Marques Franco; (a) Helena Marques."; e "DECLARAÇÃO DE

VOTO DO PS - Os eleitos pelo Partido Socialista no Município de Viana do Castelo elegeram como

uma das ações prioritárias da sua intervenção política para este mandato o acolhimento empresarial

e a criação de novos empregos no concelho. A GestinViana tem colaborado ao longo destes últimos

anos neste propósito da autarquia, disponibilizando lotes ou pavilhões que permitiram a instalação

de novas empresas. Mas com a reestruturação em curso da Parque-Invest e com a sua redefinição de

objetivos esta ação poderia ser no futuro mais complexa de atingir, pois o Município para adquirir

terrenos ou instalar empresas em lotes teria de consultar um sindicato bancário para o efeito. Neste

sentido, entendemos que esta proposta agiliza mais a capacidade de intervenção da autarquia nestes

processos de instalação de novas empresas, que solicitam informações e decisões por vezes em

tempos muito curtos, para decidirem a sua instalação em Viana do Castelo, prazos esses incompatíveis

com um processo de consulta a todos os íntervenientes resultantes deste processo de reestruturação

da Parque-Invest. Atendendo a que o Município detém capacidade de financíamento para o efeito,

apoiamos esta aquisição dos terrenos, lotes e pavilhões por forma também a rentabilizar com o

emparcelamento de outros terrenos propriedade do município na área envolvente do Parque
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Empresarial e assim, possibilitar a sua infraestruturação e consequente disponibilização para

instalação de novas empresas. As avaliações efetuadas demonstram também que os valores

envolvidos na aquisição destes terrenos lotes e pavilhões são compatíveis com os valores da proposta

de aquisição. Por estas razões acima referidas entendemos ser de viabilizar esta proposta.", e

"DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU - "Mantive o voto contra pelas razões já apresentadas nas

deliberações anteriores sobre o mesmo assunto. (a) lida Figueiredo". APRESENTAÇÃO DE

VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto apresentou-se o Vereador

Eduardo Teixeira. (03) PROPOSTA - ACORDO DE CESSÃO DE POSiÇÃO

CONTRATUAL/ ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BEM DOMINIAL:- Pelo Presidente da Câmara foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ACORDO DE

CESSÃO DE POSiÇÃO CONTRATUAL/ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BEM DOMINIAL - A Concessionária PA Parques, S.A., interrompeu

no passado dia 20 de Dezembro de 2013 a exploração do Parque de Estacionamento do Campo da

Agonia, mantendo-se o Parque fechado desde essa data e sem previsão para a sua reabertura. O

encerramento do Parque de Estacionamento do Campo da Agonia implicou a subtração à cidade de

Viana do Castelo de 1.100 lugares de parqueamento, prejudicando moradores, a atividade económica

das empresas e atividades comerciais da área oriental da cidade e das atividades relacionadas com a

Feira Semanal e com as Festas d'Agonia. A decisão da concessionária vem na sequência de uma Ação

Arbitral através da qual aquela procurou pôr termo ao Contrato de Concessão com fundamento no

facto de se ter vindo a deparar com a frustração dos pressupostos em que assentou a formação do

preço da Concessão, particularmente:- I - O de não ter sido proibido o estacionamento gratuito à

superfície na zona do Campo da Agonia e envolvente, como decorria das condições da Hasta Pública



e dos esclarecimentos confirmados expressamente pela VianaPolis durante este processo (Foto Anexa

do Estacionamento á superfície); 11 - O de o Parque de Estacionamento não ter sido integralmente

entregue - os lugares de parqueamento sitos no piso (-2) não foram formalmente entregues - e o de,

na parte concessionada, a sua exploração estar fortemente condicionada pela presença de defeitos

de construção. A sentença arbitral proferida em Junho de 2013 pelo Tribunal" AD HOC" foram

julgados improcedentes os pedidos de resolucão do Contrato de Concessão e de declaracão de

incumprimento definitivo do mesmo pela Concedente VianaPolis e julgado parcialmente procedentes

o pedido de indemnizacão pelas diferencas entre as receitas obtidas e as despesas gerais suportadas

com o funcionamento do parque de estacionamento, na medida em que se vier a liquidar em

execucão de acórdão. Resulta da sentença arbitral que" (...) o obstáculo mais relevante à obtenção

de receitas pelo parque de estacionamento foi a manutenção do estacionamento à superfície, até

Setembro de 2012, (...) situação considerada imputável aO Município de Viana do Castelo e não á

Concedente VianaPolis. Inconformada com a decisão arbitral, a Concessionária interpôs recurso da

mesma, dando origem a autos de recurso de apelação que corre os respetivos termos no Tribunal

Central Administrativo do Norte. Face á decisão arbitral proferida, a Concedente VianaPolis não

reconhece à Concessionária PA Parques o direito de encerramento do Parque de Estacionamento, que

esta exerceu em 20 de Dezembro de 2013, pelo que se antevê mais um conflito emergente entre a

Concedente e a Concessionária a ser dirimido perante um novo Tribunal Arbitral. Tendo em conta

que:- a) O Acórdão Arbitral na ação intentada pela PA Parques S.A. visando a resolução do Contrato

de Concessão está sob recurso, não sendo previsível a data em que a decísão final venha a ser

proferida; b) O Acórdão Arbitral abre aS portas para a interposição de uma nova ação destinada à

obtenção pela Concessionária da liquidação dos prejuízos imputáveís à Concedente VianaPolis, que

apenas poderá ser instaurada após trânsito em julgado daquela; c) As posições contrárias das

Outorgantes no Contrato de Concessão quanto aos direitos e obrigações decorrentes do
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encerramento unilateral do parque pela Concessionária fazem antever no litígio, que se arrastará no

tempo; d) Este Município foi considerado o principal responsável pela perda de receitas, na medida

em que foi dado como provado que a origem deste facto radica na falta de proibição do

estacionamento à superfície na Zona do Campo da Agonia até Setembro de 2012; e) O encerramento

do Parque de Estacionamento afeta, principalmente, os residentes, os agentes económicos da área

oriental da cidade e os visitantes da cidade de Viana do Castelo, logo o superior interesse público

municipal. Face ao acima exposto, entende-se ser de propor a intervenção direta do Município,

representado pela sua Câmara Municipal na resolução deste impasse que está a gerar grandes

prejuízos na atividade económica da área oriental da cidade e na gestão de estacionamento dos

moradores, designadamente:- 1. Promover a reafectação deste equipamento urbano - Parque de

Estacionamento do Campo da Agonia - ao Município de Viana do Castelo e desta forma restabelecer

a disponibilidade de 1.100 lugares aos moradores e atividades económicas; 2. Assumir, como

consequência, a posição contratual da VianaPolis no Contrato de Concessão outorgado entre esta e

a PA Parques S.A.; 3. Promover a Câmara Municipal, já investida na qualidade de Concedente, a

revogação por mútuo acordo do Contrato de Concessão, nos termos do contrato em anexo; Desta

forma. através dos Acordos em Anexo:- Q O Município toma posse de um equipamento urbano

relevante para a dinâmica económica e social subtraído à Cidade de Viana do Castelo, em resultado

de um conflito cuja resolução ameaça prolongar-se no tempo com prejuízos evidentes para a atividade

económica, moradores e eventos periódicos realizados naquela zona urbana; Q- O Municipio de

Viana do Castelo passa desta forma, a deter condições de dotar a Cidade de um estacionamento

low-cost, com claras vantagens paras os seus munícipes e atividades económicas. Q- O Municipio

propõe-se adquirir a Concessão ao PA Parques pelo valor de 928.403,75 Euros, montante inferior ao

valor de adjudicação da Hasta Pública de 2008, que foi de 1.089.000,00 Euros, nas condições de

pagamento que se encontram em Anexo. Q- A VianaPolis e o Municipio de Viana do Castelo, desta



forma ficam isentos do pagamento da indeminização atribuída pelo Tribunal Arbitral. Q- A PA

Parques suspende a instância nos autos de recurso de recurso, até Visto do Tribunal de Contas, e

posteriormente não exige qualquer indeminização ou responsabilidade relacionada com a decorrente

quer da sentença arbitral de que recorreu quer da interpretação ou execução do Contrato de

Concessão; Conclusão:- A todos estes factos acima mencionados acrescem ainda os decorrentes do

Acórdão do Tribunal Arbitral, constituido para dirimir o conflito que opõe o PA Parques, S.A. à

VianaPolis, S.A., de acordo com o qual foi decidido julgar improcedente o pedido de resolução do

contrato de concessão de exploração do PECA (Parque de Estacionamento Campo D'Agonia)

mantendo-o nos precisos termos em que foi outorgado, mas condenar a VianaPolis no pagamento,

entre outras de despiciendo valor, da importância, a liquidar em execução de sentença,

correspondente aos prejuízos operacionais sofridos pela PA Parques, durante o período em que

exploraram efetivamente o Parque de Estacionamento. Como consequência direta da execução do

referido Acórdão, a VianaPolis poderia ter de pagar uma indemnização de montante incerto, mas

que, no limite, poderia corresponder ao valor peticionado pela PA Parques, no montante de

714.502,94 € acrescido de juros de mora à taxa legal comercial, mantendo o concessionário o direito

de exploração do PECA até ao termo previsto no contrato, 30 de Abril de 2038. Parece de evidente

constatacão que, a solucão agora proposta, é claramente favorável para o Município de Viana do

Castelo, porquanto. e além das consideracões feitas a propósito da melhor forma de satisfazer o

interesse público, também do ponto de vista meramente económico-financeiro, apesar do

desembolso financeiro poder ser superior ao que resultaria da mera execucão do sobredito Acórdão

itudo dependeria do montante que viesse a ser liquidado em execução de sentença), certo é que, com

esta solução, os poderes de exploração do PECA passarão para o Município de Viana do Castelo.
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ACORDO DE CESSÃO DE POSiÇÃO CONTRATUAL

Entre:

Vianapolis - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.,

sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, com sede em • com capital social de

__ €, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo e pessoa colectiva

número , neste acto representada por na qualidade dePresidente do Conselho de

Administração, com poderes para este acto, adiante designada por 1.ª outorgante ou Vianapolis

Município de Viana do Castelo, , neste acto representado

por José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, com poderes

para este acto conforme actas da reuniões da Câmara e Assembleia Municipais realizadas em

adiante designado por 2.2 outorgante ou MVC

Paínhas Parques, S.A., sociedade anónima, com sede em , com capital social de __ €,

pessoa colectiva número • matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viana do

Castelo e pessoa colectiva número neste acto representado por Manuel

Felgueiras Painhas, Presidente do Conselho de Administração, com poderes para este acto, adiante

designada por 3.ª outorgante ou PA Parques

É celebrado, mutuamente aceite e reduzido a escrito presente Acordo de Cessão de Posição

Contratual, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1) A VianaPolis cede ao MVC, que declara aceitar, a posição contratual que detêm no Contrato de

Concessão da Exploração do PECA, celebrado em 30/04/2015, e que fica anexo ao presente

Acordo, com subordinação às condições constantes dos números seguintes.

2) O MVC entregará à VianaPolis a importância de 94.500,00€ (remanescente do valor da adjudicação

da concessão) de acordo com o seguinte faseamento temporal:

a) O valor de 31.500,00 €, no prazo de 30 dias após a notificação do "visto" do Tribunal de Contas,

relativo ao contrato de revogação por mútuo acordo do Contrato de Concessão anexo ao

presente Acordo, celebrado, nesta data, entre o 2.2 e a 3.ª Outorgantes.

b) Os restantes 63.000,00 €, em prestações mensais iguais de valor a calcular, devendo a primeira

ser paga no último dia do mês em que o 2.2 outorgante seja notificado pelo Tribunal de Contas

da concessão do visto, e as subsequentes até ao último dia de cada um dos meses posteriores

ao da verificação da condição prevista na alínea anterior até 31 de Dezembro de 2015.
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3) Aos montantes previstos no número anterior não acrescerão juros compensatórios, vencendo-se,

todavia, juros de mora, à taxa legal prevista no artigo 552.º do Código Civil, em caso de atraso do

pagamento daqueles nas datas do seu vencimento, não implicando, esta eventualidade, o

vencimento automático das prestações vincendas.

11

A PA Parques aceita a cessão da posição contratual detida pela Vianapolis no Contrato de Concessão

identificado na cláusula I para o MVC, e, ainda, as seguintes condições:

a) Desistir do recurso interposto junto do Tribunal Central Administrativo Norte da sentença

proferida pelo Tribunal Arbitral ad hoc constituído para dirimir conflitos emergentes da

execução do Contrato de Concessão, dando origem aos autos de recurso de apelação que ali

tramita sob o n.º 2/14.0BCPRT, no prazo máximo de 2 (dois) dias após ser informada pelo MVC

de que o Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento do Contrato de Concessão, nesta

data, celebrado com este, obteve o visto pelo Tribunal de Contas, o que fará mediante a

entrega àquele Tribunal Central Administrativo Norte do requerimento, desde já, assinado por

si ou pelo mandatário constituído, com poderes para tanto, cuja cópia fica a fazer parte

integrante deste Acordo.

b) Requerer, conjuntamente com a Vianapolis, e na presente data, a suspensão da instância nos

autos de recurso de apelação aludidos na alinea anterior, pelo período de tempo necessário a

que seja conhecida a decisão do Tribunal de Contas quanto à concessão do visto ao Acordo de

Revogação por Mútuo Consentimento do Contrato de Concessão, nesta data outorgado entre

o 1.º e a 3.ª outorgantes, nos termos que constam do requerimento subscrito pelos

mandatários constituídos nos referidos autos, cuja cópia e respectivo comprovativo de

entrada, igualmente, se anexa ao presente Acordo.

c) Não exigir à Vianapolis qualquer outra indemnização ou responsabilidade relacionada ou

decorrente quer da sentença arbitral de que recorreu quer da interpretação ou execução do

Contrato de Concessão com base em factos ocorridos até à presente data ou que resultem da

cessão por este acordada.

111

1. A eficácia do presente acordo fica dependente da obtenção do "visto" do Tribunal de Contas no

Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento celebrado, nesta data, entre o 2.º e a 3.ª

outorgantes, sendo estes documentos complementares um do outro, pelo que a invalidade ou

ineficácia de qualquer um deles implicará a ineficácia do outro.



2. Como consequência do disposto no número anterior, a frustração da verificação da condição de

eficácia ali prevista, importará a imediata caducidade do presente Acordo, com as consequências

previstas na cláusula seguinte.

IV

3. A Vianapolis e a Painhas estão bem cientes de que a não verificação da condição de eficácia do

presente acordo de cessão de posição contratual, traduzida na recusa de concessão de visto pelo

Tribunal de Contas ao Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento celebrado nesta data

entre o MVC e a Paínhas, repristinará a plena aplicabilidade dos direitos e obrigações para cada

uma delas emergentes do Contrato de Concessão, cujas disposições as vinculam nos seus exactos

termos.

4. Em consecução do disposto no número anterior, em caso de recusa do visto pelo Tribunal de

Contas ao Acordo de Revogação por Mútuo Consentimento do Contrato de Concessão celebrado

nesta data entre o MVC e a Painhas, esta disporá do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em

que seja notificada da recusa do visto, para proceder à retoma da exploração do Parque de

Estacionamento objecto do Contrato de Concessão, em condições de plena operacionalidade e

de modo cumprir integralmente o disposto no referido Contrato, sob pena de a Vianapolis, na

qualidade de Concedente, proceder à respectiva rescisão com justa causa, com as consequências

contratual e legalmente previstas.

O presente contrato foi feito em triplicado, ficando cada uma das partes em poder de um original."

ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO

DE BEM DOMINIAL (PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO D'AGONIA)

Entre:

Município de Viana do Castelo, neste acto representado por José Maria

da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, com poderes para este acto

conforme actas das reuniões da Câmara e Assembleia Municipais realizadas em ~

adiante designado por lQ outorgante ou MVC.

E,

PA Parques, SA, neste acto representada por

Manuel Felgueiras Painhas, Presidente do Conselho de Administração, com poderes para este acto

conforme , adiante designado por 2Q outorgante ou PA Parques.

As partes outorgantes acordam, na celebração do presente Acordo de Rescisão amigável de contrato

de concessão de exploração de bem dominial, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
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1) O MVC, na sua qualidade de concedente e a PA Parques, na sua qualidade de cessionária, aceitam,

de comum acordo, a rescisão do Contrato de Concessão de Exploração do Parque de

Estacionamento do Campo d'Agonia, outorgado e assinado em 30/04/2015, entre a VianaPolis e

a PA Parques, nos termos e condições expressos nos números seguintes.

2) O MVC reembolsará a PA Parques do montante de 928.403,75€, valor este calculado conforme

demonstração constante do anexo que, assinado pelos outorgantes, fica a fazer parte integrante

deste acordo.

3) O montante referido no número anterior será pago de acordo com o seguinte faseamento

temporal:

a) 300.000,00 €, no prazo de 30 dias após a notificação do "visto" do Tribunal de Contas, no

presente contrato de rescisão por mutuo acordo.

b) 17.967,36 €, até ao fim de cada um dos 35 meses posteriores ao da verificação da condição

prevista na alínea anterior.

4) Aos montantes previstos na alínea b) do número anterior acrescerão juros compensatórios à taxa

de 4,128 %, não tendo o atraso de pagamento de qualquer das prestações na data acordada, o

efeito de operar o vencimento automático das remanescentes, mas tão-só o vencimento de juros

de mora á taxa legal prevista no artigo 559º do Código Civil.

11

1) O presente contrato está sujeito a "visto" prévio do Tribunal de Contas, .de cuja obtenção e

notificação fica dependente a produção dos respectivos efeitos jurídicos.

2) A frustração da verificação da condição de eficácia prevista, no número anterior, importará a

imediata caducidade do presente Acordo, com as consequências previstas na cláusula seguinte.

111

1) A PA Parques está bem ciente de que a não verificação da condição de eficácia do presente

acordo de cessão de rescisão, traduzida na recusa de concessão de visto pelo Tribunal de Contas,

repristinará a plena aplicabilidade dos direitos e obrigações, para esta e para a VlanaPólis,

emergentes do Contrato de Concessão, cujas disposições as vinculam nos seus exactos termos.

2) Em consecução do disposto no número anterior, em caso de recusa do visto pelo Tribunal de

Contas ao presente Acordo, a PA Parques disporá do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data

em que seja notificada da recusa do visto, para proceder à retoma da exploração do Parque de

Estacionamento objecto do Contrato de Concessão, em condições de plena operacionalidade e

de modo cumprir integralmente o disposto no referido Contrato, sob pena de a VianaPólis, na

qualidade de Concedente, proceder à respectiva rescisão com justa causa, com as consequências

contratual e legalmente previstas.



o presente contrato foi feito em duplicado, ficando cada uma das partes em poder de um original.

Concessão

Valor 1.089.000,00 €
Valor Pago pela PA parques 994.500,00 €

Data da Concessão 30-04-2008
Prazo (Anos) 30

Valor Médio Anual 36.300,00€
Valor Médio Mensal 3.025,00 €

Período de exploração condicionada (estacionamento à superfície)
Data Início da concessão 30-04·2008

Período em que o Parque esteve encerrado 14 Meses
Data de encerramento do Parque 02·05·2009

Data de reabertura do Parque 01·07·2010

Data de eliminação do estacionamento à superfície 01-09·2012
Período de funcionamento condicionado do Parque 38 Meses

Considerando uma valorização de 15%, das condições de exploração;
Valor a descontar ( 38 meses x 3.025,0 € x 15%) 17.242,50 €

Período de exploração plena do Parque

Data início da obra do Campo O·Agonia 01-09-2012
Data de encerramento do Parque 26-12-2013

Período de exploração plena 16 Meses
Valor a descontar ( 16 meses x 3.025,0 € ) 48.4oo,OO€

Valor total a descontar

Valor do pagamento

65.642,50 €

928.857,50 €

Condições de Pagamento· Trinta e seis prestações mensais

Prestações
Número Valor Data

1 300.000,00 € (1)
2 .•. 36 17.967,36€ Até ao dia 30 de cada mês

(1)' Após Visto do Tribunal de Contas (Agosto 2015)

(a) José Maria Costa. Concluída a apresentação da proposta intervieram sobre a mesma

os seguintes vereadores:- VEREADORA HELENA MARQUES - Começou por dizer que este

acordo será desastroso para o interesse municipal e que considera que não foi feito tudo

o que era possível para defender os munícipes de Viana. Declarou ainda, discordar da

proposta apresentada porquanto em seu entender não estão a ser retiradas as devidas

consequências do facto de também ter havido incumprimento por parte da PA Parques,
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principalmente por ter encerrado, de modo unilateral o PECA em Dezembro de 2013,

desconhecendo ate se o saldo das indenmizações eventualmente devidas por uma e

outra parte não será favorável à Vianapolis. VEREADORA ILDA FIGUEIREDO - Criticou a

forma como o processo foi conduzido pela Câmara e pela VianaPolis, designadamente

pelo facto de esta não ter instaurado uma acção contra a PA Parques pelo encerramento

abusivo do PECA, considerando também que o valor da indemnização acordado é

excessivo, devendo em seu entender ser reduzido a pelo menos metade, mas

compreende que esta proposta pode ser a solução menos má na actual conjuntura.

VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA - Discordou também da solução encontrada,

acrescentando que as contas apresentadas no quadro anexo ao acordo de rescisão

amigável com a PA Parques estão incorrectas uma vez que segundo os cálculos por si

próprio feitos o valor a pagar pelo Município seria tão-só de aproximadamente noventa

mil euros, valor este próximo daquele que a Câmara terá de pagar á Vianapolis.

VEREADOR MARQUES FRANCO - Chamou a atenção para o facto de o projecto do PECA

não ter tido em consideração condicionantes topográficas designadamente resultantes

das águas subterrâneas, que originou que o parque se tivesse inaugurado apenas com a

exploração do piso -1, considerando que neste aspecto assiste alguma razão á

concessionária. Quando os trabalhos iam neste ponto o Presidente da Câmara

interrompeu a reunião por quinze minutos a pedido dos Vereadores do PSD, para que

pudessem conferenciar entre si e analisar melhor os documentos que no início da

presente reunião lhes foram entregues em substituição dos enviados com a ordem de



trabalhos. Retomados os trabalhos, pelo Vereador Eduardo Teixeira foi apresentado a

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA B- ACORDO DE CESSÃO DE POSIÇÃO

CONTRATUAL/ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE

BEM DOMINIAL - Estamos de acordo com o previsto na cláusula nona que prevê a cedência antecipada

da posição da VianaPolis para a Camara Municipal, mediante o pagamento do valor em divida da

concessionária, pelo Municipio, ficando este credor do concessionário. Em face de todos os dados que

nos foram dados a conhecer o Parque encontra-se pronto a reabrir (nunca deveria o concessionário

ter cessado a actividade, sem a entrega do Parque ao Estado), pelo que o Município deve na defesa

do Interesse Publico, assinar a cedência da VianaPolis para o Município), e exigir a imediata abertura

à população. A Câmara e a VianaPolis deveria ter instaurado acção jurídica pelo facto de um

Investimento público estar nas mãos de Privados e estar encerrado há mais de um ano. Com base nas

contas que nos foram apresentadas a concessionária, fazendo as contas pelo lado do prejuízo, poderá

ter um valor possível a receber de 95.858,75€ (24meses x 2.762,50€ + 38 meses x 2.762,50€ x 15%) e

um valor a pagar em falta de 78.100€ + IVA 23%, ou seja de 96.063€. Ou seja o valor é de uma diferença

a favor do Município/VianaPolis de 205€. Desta forma entendemos que se impõe efectuar uma

proposta alternativa e mandatar a Câmara que negoceie o seguinte: 1 - Que o Município aceite a

cedência para sí da posição da VianaPolis, aceitando o valor em dívida da concessionária. 2 - Que o

Município exige a imediata reabertura do Parque da Agonia e não instaure qualquer processo jurídico

adicional pelo facto de os Vianenses estarem privados do seu uso há muitos meses (violação da

clausula 6.2.5.2 da Hasta Pública) para o presente acordo. 3 - Que o Município aceite que o valor em

dívida para com ele de 78.100 + IVA, seja o suficiente para o montante que o concessionário se julga

dos prejuízos tidos, e com imediato cancelamento de todas as acções jurídicas em curso. 4 - A Câmara

assim não terá qualquer valor a pagar ao concessionário defendendo o interesse público e os impostos
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dos Vianenses. (a) Eduardo Teixeira, (a) Marques Franco; (a) Helena Marques.". O Presidente da

Câmara face ao teor dos documentos atrás transcritos pôs a votação a proposta por si

apresentada ao qual deu a designação de Proposta A, que obteve o seguinte resultado:

5 votos a favor do PS e 3 votos contra do PSD e 1 abstenção da CDU, ficando assim

prejudicada a votação da proposta B. tendo sido assim deliberado aprovar a proposta A,

e ao abrigo do disposto na alínea p) do numero 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, os

votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a

abstenção da Vereadora lida Figueiredo. Por último, foram apresentadas as seguintes

declarações de voto:- DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU - A nossa abstenção na proposta de acordo

de cessão de posição contratual/acordo de rescisão amigável de contrato de concessão de exploração

de bem dominial resulta das seguintes razões:- 1º - A realidade demonstra que foi inaceitável o acordo

de concessão da exploração do parque do Campo da Agonia realizado em 2008. Um investimento que

custou cerca de seis milhões de euros ao estado, através da Vianapolis (onde o município de Viana do

Castelo tem uma participação no seu capital social). nunca deveria ter uma gestão privada numa área

tão sensível como é a do estacionamento em Viana do Castelo, cujo solo e subsolo é do domínio

público. 2º - Pelo que agora é possível apurar, ninguém cumpriu as cláusulas do contrato de concessão.

A Vianapolis cedeu a obra que não estava em boas condições, sobretudo ao nível do segundo piso

inferior. O concessionário encerrou o parque há cerca de dois anos, o que nunca deveria ter feito dado

haver uma cláusula que impedia o encerramento do parque em quaisquer condições. 3º - Assim, a



população de Viana do Castelo foi prejudicada com todo este processo inaceitável. O que agora aparece

como uma solução não passa de um remendo com custos para o município e para a população de Viana

do Castelo. Na prática, o município está a devolver ao concessionário a verba que este pagou à

Vianapolis aquando do contrato de concessão. Mas ele já recebeu o dinheiro da exploração do parque

durante alguns anos e prejudicou a cidade com o seu encerramento, pelo que o valor a pagar-lhe

deveria ser mais baixo. 4º - A CDU considera que este remendo no processo continua a ter custos muito

elevados para a população de Viana do Castelo dado que pagar ao concessionário cerca de um milhão

de euros em três anos implica que a situação financeira do município vai ficar ainda mais frágil para

resolver outras obras da rede viária e de águas pluviais, para apoiar as freguesias e associações, para

investir na cultura e na educação. Sº. - Assim, a CDU insiste que os responsáveis pelo contrato de

concessão devem ser responsabilizados por todo o processo e deveriam ser eles a pagar este custo de

cerca de um milhão de euros. (a) lida Figueiredo.". DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD - O Executivo

Socialista do Município de Viana do Castelo pretende fazer um acordo amigável que custará aos cofres do

município mais de 1.000.000 €. O PSD votou contra a proposta socialista por considerar que ela em

momento algum defende os interesses da Câmara e dos Vianenses, sendo lesivo para os dinheiros públicos.

Segundo o executivo, a Painhas parque SA, terá solicitado uma indemnização motivada por dois fatores

essenciais: a existência de estacionamento à superfície na área circundante ao parque da agonia e as

deficiências de construção que não permitiram que o parque fosse de imediato utilizado com a sua

capacidade instalada (cerca de 1.000 lugares). Ora, o PSD culpa o executivo socialista de então, de não ter

cumprido o que estava em hasta pública mas vota agora contra igualmente por considerar que a Câmara

não fez tudo o que estava ao seu alcance para minimizar este problema, nomeadamente, não ter utilizado

mais cedo a possibilidade existente na hasta publica de transferir a posição contratual da vianapolis para

o município e por nunca ter accionado legalmente a clausula 6.2.5.2 que passamos a citar: Em caso algum,

poderá o adjudicatário paralisar a Exploração, devendo aguardar, para entrega da Exploração, a resolução



Quinta-feira, 25 de junho de 2015

-12-

de requerimento". Deste modo, e reforçado ainda pela decisão do tribunal arbitral que destaca e passamos

novamente a citar: "julgar improcedentes os pedidos de resolução do contrato, declaração de

incumprimento definitivo e pedidos dele dependentes, de restituição total ou parcial do preço pago pela

concessão e do valor da garantia prestada e de indemnização por lucros cessantes, ...", o PSD apresentou

uma proposta alternativa que foi recusada pelo Partido Socialista, que permitia ao municipio não

desembolsar l.OOO.OOO€ e a exigência da imediata reabertura do parque à população, sem qualquer custo

para o erário público. Só assim a Câmara defenderia o interesse público e os impostos dos vianenses. (a)

Eduardo Teixeira; (a) Marques Franco; (a) Helena Marques."; DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS - Os eleitos

pelo Partido Socialista entendem ser do maior interesse para o Município de Viana do Castelo uma

decisão rápida no contencioso em curso no processo do Parque de Estacionamento do Campo da

Agonia, tal como foi promovido pelo executivo camarário. Esta ação permite a posse de um

equipamento urbano relevante para a dinâmica económica e social da Cidade de Viana do Castelo,

permitindo dotar a cidade de um estacionamento low-cost, com claras vantagens paras os seus

munícipes e atividades económicas da área envolvente. Este Acordo conseguido pelo executivo

camarário foi um bom acordo pois permitiu:- loQue a Sociedade VianaPolis (Estado -60% e Município-

40%) fiquem isentos de pagar uma pesada indeminização à PA Parques já sentenciada pelo Tribunal

Arbitral; 2.A exploração pelo Município do Parque de Estacionamento do Campo da Agonia com 1100

lugares por um valor inferior ao da adjudicação efetuada pela VianaPolis à PA Parques; Em conclusão,

parece de evidente constatação que, a solução é claramente favorável para o Município de Viana do

Castelo, é a melhor forma de satisfazer o interesse público, e é também uma boa solução do ponto de

vista económico-financeiro. (a) José Maria Costa; (a) Vitor Lemos; (a) Ana Margarida Silva; (a) Luis

Nobre; (a) Maria José Guerreiro.". AUSENCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DE UM

VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto ausentaram-se o Presidente da



Câmara e o Vereador Eduardo Teixeira passando a presidir à reunião o Vice

Presidente Vítor Lemos. (04) PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA

INCORPORAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR:- A presente

Revisão visa incorporar o saldo da gerência anterior no montante de 134.873,06€, conforme

quadros seguintes:

Tipo de Modificação: ROD - Revisão ao Orçamento da Despesa Número 1

Orgânica Económica Designação (Económica ou Plano) Dotação Actual Aumentos Diminuições

0201 020225 Outros serviços 358.000,00 33.718,25
0202 020225 Outros serviços 256.567,87 33.718.25
0203 020225 Outros serviços 1.515.500,00 33.718,25
0204 020225 Outros servicos 198.500,00 33.718,25

Total de Aumentos/Diminuições 134.873,06

Tipo de Modificação: ROR - Revisão ao Orçamento da Receita Número 1

Orgânica Económica Designação (Económica ou Plano) Dotação Actual Aumentos Diminuições

160101 Na posse do Serviço 134.873,06

Total de Aumentos/Diminuições: 134.873,06

Total Geral: 269.746,12

Em face do que precede, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo nomeadamente das

disposições do artO33°, n° 1 ala ccc), e do artO25°, 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 Vice Presidente da Câmara e dos

Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e a abstenção dos

Vereadores Marques Franco, Helena Marques e lIda Figueiredo. (05)

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CARSURF - CENTRO DE ALTO

RENDIMENTO DO SURF:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve:-
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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CAR SURF

DO CABEDELO /OARQUE - VIANA DO CASTELO

Introdução

o Instituto Português do Desporto e Juventude e o Município de Viana do Castelo assinaram

em 2009 um protocolo de colaboração para a construção do Centro de Alto Rendimento de

Surf de Viana do Castelo.

o governo definiu como missão dos CAR "atender prioritariamente às necessidades das

federações desportivas, e visa prosseguir os seguintes objetivos: possibilitar estágios,

potenciar talentos desportivos; integrar a investigação científica ao nível da performance

desportiva; avaliar, controlar e otimizar o treino; aprofundar o desenvolvimento técnico;

monitorizar resultados e detetar e selecionar talentos desportivos".

O Modelo de Gestão e Financiamento dos CAR sufragado em Conselho Nacional de Desporto,

aceite pela gestão do Programa Operacional Temático de Valorização do Território- POVT

que cofinanciou o projeto e, aprovado em reunião do conselho de fundadores da Fundação

do Desporto.

O presente regulamento estabelece as condições de utilização e funcionamento do Centro de

Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo, propriedade do município de Viana do Castelo.

Para este efeito, o presente regulamento tem como legislação habilitante o disposto no

Decreto-lei nº 272/2009, de 01 de Outubro; Portaria nº 325/2010, de 16 de Junho; artigo 241º

da Constituição da República Portuguesa e de acordo com o disposto na alínea g) do artigo

25º e alínea k) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

CAPíTULO I

Artigo 1º
(Objeto e Âmbito de Aplicação)

O presente regulamento estabelece as condições de utilização e funcionamento do Centro de Alto

Rendimento de Surf de Viana do Castelo, propriedade do Município de Viana do Castelo.

Artigo 2º
(Localização e Designação)

O CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF DE VIANA DO CASTELO - adiante designado por CAR Surf,

tem a seguinte localização e endereço postal:

CAR 5urf Viana do Castelo

Cabedelo, Darque, Viana do Castelo



Artigo 3º

(Propriedade e Gestão do Equipamento)

1. O CAR Surf do Cabedelo é propriedade do município de Viana do Castelo, sendo a sua gestão

exercida pela Comissão de Gestão Local, adiante designada por CGL, conforme acordo de

parceria, estabelecido em 18 de janeiro de 2015 e em vigor.

2. Só é permitida a utilização das instalações com a presença de um técnico devidamente

credenciado para o efeito.

CAPITULO 11
Comissão de Gestão Local

Artigo 4º
(Constituição)

1. Conforme o estipulado no acordo de parceria celebrado e em vigor para o CAR surf de Viana do

Castelo, a Comissão de Gestão Local é constituida por um representante de cada uma das

seguintes entidades:

• MUNiCípIO DE VIANA DO CASTELO, INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE,

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE SURF, ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO ELAZER DO INSTITUTO

POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO, SURF CLUBE DE VIANA.

2. O município de Viana do Castelo é representado pelo Presidente, o qual poderá delegar a sua

representação num Vereador ou num quadro da autarquia de acordo com o modelo de gestão

dos centros de alto rendimento.

Artigo 5º
(Competências)

À CGL compete:

1. À Comissão de Gestão Local, compete:

a) Gerir e coordenar o funcionamento do CAR;

b) Promover e divulgar o CAR em articulação com a Comissão Executiva de Gestão dos CAR no

âmbito da Fundação do Desporto;

c) Avaliar e implementar as melhores práticas com vista à rentabilização das infraestruturas;

d) Celebrar protocolos com empresas, escolas básicas, secundárias ou profissionais e com

instituições de ensino superior ou outras instituições consideradas relevantes;

e) Elaborar o plano anual de atividades e a proposta de orçamento;

f) Implementar um sistema de controlo financeiro (contabilidade de custos);

g) Gerir o pessoal ao serviço do CAR.

Artigo 6º

(Local e Periodicidade das Reuniões)
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A c.G.L. reúne nas instalações do CAR Surf, de acordo com a periodicidade estabelecida no acordo de

parceria em vigor.

CAPíTULO 111

Artigo 7"
(Interdições)

Não é permitido nas instalações do CAR do Cabedelo Viana do Castelo:

a) fumar dentro de todo o espaço do CAR Surf;

b) consumir e vender bebidas alcoólicas;

c) a entrada e permanência de animais no interior das instalações, salvo em casos em que a sua
presença seja indispensável e justificável, nomeadamente no caso de cães guia para
acompanhamento de invisuais;

d) O acesso às instalações a pessoas que se encontrem em estado de embriaguez ou sob o efeito
de estupefacientes.

Artigo 8"
(Horário de Funcionamento)

O horário de funcionamento é definido pela CGL, e afixado na receção do CAR Surf.

Artigo 9"
(Identificação dos Funcionários do CARSURF)

Os funcionários do CARSURF deverão andar devidamente identificados, com a utilização do

respetivo crachá de identificação.

Artigo lO"

(Tabela de Preços)

Pela utilização das instalações do e serviços prestados no CAR surf são devidas as taxas fixadas na

tabela de preços, aprovada anualmente pelo municipio (sob proposta do CGL), tabela que se constitui

como Anexo I ao presente regulamento e que será afixada na receção.

CAPITULO IV
Das Instalações

Artigo 11"
(Composição das Instalações)

1. O CAR Surf do Cabedelo Viana do Castelo é constituído pelas seguintes instalações:

a) Área administrativa;

b) Área técnico desportiva;

c) Área residencial;

d) Área social.



2. A área administrativa é constituída pela receção, 3 gabinetes e sala de reuníões.

3. A área técnico-desportiva é constituída por sala polivalente, vestiários, sauna, sala de massagens,

gabinete de apoio médíco.

4. A área residencial dispõe de seis quartos para 4 pessoas e 1 quarto para 6 pessoas, servidas por

instalações de apoio coletivo, vestiários balneários.

5. A área social é composta por espaço de refeição e bar

Artigo 122
(Acesso às Instalações)

1. Qualquer entídade ou atleta que deseje utilizar as instalações do CARSURF, deve proceder sua

prévia reserva/marcação nas condições definidas neste regulamento e dirigir-se à receção do

mesmo, identificar-se e dar conhecimento da utilização agendada.

2. Só é permitido o acesso às instalações a pessoas ou entidades nas condições definidas no presente

Regulamento de Funcionamento.

3. O acesso a pessoas ou entidades para utilizações não previstas neste Regulamento, só é permitido

com autorização prévia da CGl.

4. Cabe á CGL, em conjunto com as entidades promotoras de eventos, a definição prévia de regras

específicas de acesso aos mesmos.

Artigo 132

Eventual concessão/exploração de áreas/espaços do CAR Surf do Cabedelo, Viana do Castelo serão

atribuídas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, sob proposta da CGl.

CAPíTULO V
Admissão e Condições de Utilização do CAR de Viana do Castelo

Artigo 142

(Direito de Admissão)
A utilização das ínstalações é permitida:

a) As pessoas ou entidades federadas, em estágio no CAR;

b) Acompanhantes, técnícos ou diretores das equipas em estágio;

c) Pessoas singulares ou coletivas, não previstas nas alíneas anteriores e, previamente autorizadas

de acordo com as normas internas estabelecidas.

Artigo 152
(Reserva e Prioridade na Utilização das Instalações)

1. A reserva das instalações, deve ser feita com uma antecedência de 8 dias, por telefone ou correio

eletrónico.

2. A reserva só é valida após confirmação por parte do CAR surf (diretor executivo) e o pagamento da

taxa devida pela reserva, conforme tabela de taxas (ANEXO I).
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3. No caso de haver mais de um pedido de utilização para o mesmo período, exceto reservas já

confirmada a ordem de preferência da reserva será feita com base nos seguintes critérios de

ordenação:

a) Atividades de treino da FP5 / equipas nacionais;

b) Outras Federações Desportivas Internacionais de 5urf indicadas pela FP5;

c) Atividades desportivas promovidas pelo município de Viana do Castelo

d) 5CV ou outras associações do concelho reconhecidas pelo município e pela Federação

e) E5DLM/I.P.V.C

f) Atletas ou Equipas estrangeiras de surf;

g) Outras entidades ou pessoas não enquadradas não enquadradas nas alíneas anteriores.

4. Dentro de cada uma das alíneas anteriores a prioridade é atribuída com base na data de entrada

do pedido.

Artigo 162
(Termo de Responsabilidade)

A utilização das instalações por qualquer pessoa ou entidade não federada está sujeita à assinatura

de um termo de responsabilidade nos termos da legislação aplicável.

Artigo 172
(Protocolos)

A CGL poderá celebrar protocolos de colaboração com outras entidades (clubes ou marcas) cuja

atividade se enquadre nos objectivos gerais do CAR 5urf e contribuam para a sua melhor gestão.

CAPíTULO VI
Disposições Finais

Artigo 182
(Responsabilidade em Caso de Perda ou Extravio)

A CGL não se responsabiliza pela perda ou extravio de bens, por parte dos utentes, não ficando

obrigada a qualquer indemnização ou reembolso dos mesmos.

Artigo 192
(Danos ou Prejuízos nas Instalações)

1. Qualquer dano ou prejuízo causado nas instalações, implica sempre a reposição das mesmas no

seu estado inicial, sendo tal, da responsabilidade dos utilizadores.

2. A reparação dos danos ou prejuízos será feita sob a supervisão do município.

Artigo 202
(Fiscalização)

1. O cumprimento do presente regulamento cabe aos técnicos e funcionários do CAR de Viana do

Castelo, assim como aos diretores e coordenadores das federações ou equipas de trabalho.



2. Qualquer infração deve ser de imediato transmitida ao técnico municipal responsável pelo CAR e

posteriormente à CGL

Artigo 212
(Controlo de Acesso)

O controlo de acesso à área desportiva, sauna, ginásio e sala de formação, é feito na receção.

Artigo 222
(Respeito pelas Normas)

1. Para segurança de todos os praticantes, recomenda-se o respeito integral pelas normas de

segurança e obediência às determinações específicas dadas pelos funcionários das instalações.

2. Qualquer infração a este regulamento poderá levar à expulsão imediata, sem qualquer direito de

reembolso doIs) prevaricador(es), sem prejuízo da responsabilidade que lhe possa vir a ser

imputada.

3. A expulsão do CARSURF ímplica a impossibílídade da futura utilização de todos os Centros da rede

nacional de CARSURF.

Artigo 232
(Omissões)

Nos casos omissos neste Regulamento de Funcionamento, aplica-se a Legislação Geral em vigor.

Anexo 1
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VIANA DO CASTELO

TABELA DE PREÇOS

Alojamento·
Entidades com fins lucrativos (por pessoa) Preço por pessoa
Até 4 pessoas 17,00 €
5 a 16 pessoas 16,00 €
17 a 30 pessoas 15,00€
Entidades sem fins lucrativos (por pessoa) Preço por pessoa
Até 4 pessoas 12,00 €
5 a 16 pessoas 11,00 €
17 a 30 pessoas 1O,00€

- - -Entidades que detenham Protocolo com CAR (Acordo de Parcerta sao objeto de reduçao ou Isençao de preços de
acordo com o estipulado no protocolo celebrado)

Aluguer de Espaços/Equipamentos
Sala Formação· 20,00 €
Sauna 30 minutos 2,50€
Utilização de cafetaria para Catering·· Dia 50,00 €
Polidesportivo com balneários (por grupo de 10) Hora 10,00 €
Balneários (por grupo de 10) Hora 7,50€
" Perfodo de 3 horas
.. A empresa tem de estar licenciada e habilitada para o serviço

A Vereadora lIda Figueiredo propôs a alteração do Regulamento na parte respeitante

á composição da Comissão de Gestão Local com a inclusão da Junta de Freguesia de
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Darque e da Comissão de Moradores do Cabedelo por considerar que são duas

entidades que tendo responsabilidades e competências na respectiva área geográfica

e deveriam ter acento naquele órgão. O Vice Presidente esclareceu que a composição

da Comissão de Gestão Local está definida no Regulamento do POVT, pelo que não é

possível altera-la, acrescentando ou suprimindo qualquer dos seus membros. A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao

abrigo do disposto na alínea k) do número 1 do artigo 33° 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 presentes o Vice Presidente da Câmara

e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques

Franco, Helena Marques e TIda Figueiredo. (06) MERCADO MUNICIPAL -

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS

MUNICIPAIS:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - MERCADO MUNICIPAL: ALTERAÇÃO NA TABELA DE

TAXAS - Em julho de 2014, a Câmara Municipal aprovou uma redução das taxas do Mercado Municipal

em 50% do seu valor. À semelhança do que sucedeu relativamente à Feira Semanal, e após

auscultação dos vendedores, propõe-se um aumento gradual das taxas devidas pela venda no

Mercado Municipal nos seguintes termos:- Pagamento de 75% do seu valor até 31-12-2015; -

Pagamento da totalidade do seu valor a partir de 01-01-2016. Assim, propõe-se a seguinte alteração

ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais:

SECÇÃO VI
MERCADOS, FEIRAS EVENDA AMBULANTE

Artigo 68.2
Taxas relativas aos Mercados e Feiras

I··.)



12 - De agosto a dezembro de 2015, a redução, excecional, de 25% do valor final das taxas de venda a retalho e

venda por grosso constantes dos itens estabelecidos no Capítulo VI - Mercados, Feiras, Venda Ambulante,

Quadro XI, ponto 1, alínea a). bl, c) e di, ponto 2.1, alíneas a) e b). ponto 2.2, alínea cl, ponto 3 e Quadro XII,

Ponto A - 1) e 2), da Tabela de Taxas e Licenças Municipais.

Eque se traduz no quadro a seguir indicado da:

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS

Capítulo Quadro Descrição
Valor
taxa

VI Mercados, Feiras e Venda Ambulante
C.. )

XI Venda a retalho
1- Lojas - por metro quadrado e por mês:

a) Cafés, restaurantes, bares e semelhantes 8,51€
b) Lojas de prestação de serviço público 4,16€
c) Outras lojas interiores 4,95€
d) Outras lojas exteriores 4,39€

2 - Área do Terrado:
2.1. No mercado municipal (terças e sextas feiras):

a) Por metro quadrado e por dia 0,70{

b) Por metro quadrado e por mês 4,35€
2.2. No recinto da feira:

(...)
c) Bancas e mesas

- 1! classe - taxa mensal 13,23€
- taxa diária 1,21€

- 2! classe - taxa mensal 1O,73€
- taxa diária O,86€

- 3.i! classe - taxa mensal 6,71€
- taxa diária O,71€

3 -Instalações especiais
a) Por metro quadrado e por dia 0,58€
b) Por metro quadrado e por mês 4,32€

(...)
XII Venda por grosso

A - No recinto do Mercado
1) Em lote ou processo semelhante - sobre o volor do vendo diária 7,O2€
2) Por outro processo de venda - por metro quadrado e por dia 1,O8€

1. Redução de 25% sobre o vaiar das taxas constantes do quadra atrás indicado;

2. A presente redução tem vigência até 31-12-2015."

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao

abrigo do disposto na alínea k) do número 1 do artigo 33° da Lei nO 75/2013, de 12 de

setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal a referida proposta de

alteração do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais_ Esta
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deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da

Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro,

Marques Franco, Helena Marques e o voto contra da Vereadora lida Figueiredo que

declarou votar contra pois considera que se deveria manter o valor actual até ao fim do

corrente ano, uma vez que a situação económica do país não tem melhorado, mantendo

se os pressupostos que determinaram a redução das taxas em 50%, fazendo-se no fim do

ano uma reavaliação da situação em função da evolução da economia nacional.". (07)

PROPOSTA - APOIO FINANCEIRO - OBRAS DE REABILITAÇÃO CONVENTO DE

S. DOMINGOS:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ApOIO FINANCEIRO - OBRAS REABILITAÇÃO

CONVENTO DE S. DOMINGOS - Celebra-se este ano o 500º Aniversário do nascimento do Beato Frei

Bartolomeu dos Mártires. Do vasto programa de comemorações deste Ano Jubilar dos 500 do seu

nascimento, a Igreja e o Convento de S. Domingos configuram o palco central das celebrações e

peregrinações. O convento e a Igreja de S. Domingos necessitavam de algumas obras de limpeza,

reabilitação e pintura dos Alçados Sul, Norte e Poente, para receberem condignamente estas

celebrações que trarão inúmeros fiéis e convidados à cidade de Viana do Castelo. Estas intervenções

de reabilitação e valorização do valioso Património do Convento de S. Domingos, a efetuar pela

Fábrica da Igreja Paroquial de N. Sr. de Monserrate, complementam a requalificação já em curso dos

arruamentos da Rua Frei Bartolomeu dos Mártires e da Rua Cónego Borlido, pela Câmara Municipal.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo reconhecendo a necessidade desta intervenção, delibera

atribuir um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Nª Sr. Monserrate, no valor de 33.835 €uros

(IVA incluído), (Compromisso nº 2839), a ser pago contra autos de medição. (a) José Maria Costa.".

O Vereador Marques Franco declarou que iria votar a favor desde que o departamento

jurídico garanta a legalidade de todo o processo. A Câmara Municipal deliberou aprovar



a transcrita proposta. 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 lida Figueiredo. (OS) PROTOCOLO DE

COLABORAÇÃO ENTRE A AMPV E O MUNiCípIO DE VIANA DO CASTELO 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENOTURISMO:- Pela Vereadora Maria José

Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - A

Aneotur é formada por municípios e entidades gestoras de turismo vinculadas à cultura do vinho e

promotoras de rotas dos vinhos em diversos países. Esta associação defende as atividades agrícolas e

a sustentabilidade dos recursos para dinamizar o setor vinícola e considera que o património histórico

e etnográfico, que envolve o mundo do vinho, merece todos os esforços necessários para a sua

conservação e divulgação. Um dos sócios fundadores da Aenotur é a AMPV - Associação de Municípíos

Portugueses do Vinho, da qual o Município de Viana do Castelo faz parte e por inerência é igualmente

associado da Aenotur. O Congresso Internacional de Enoturismo é promovido pela Associação

Internacional de Enoturismo - AENOTUR em colaboração com os Municípios de Viana do Castelo,

Ponte da Barca, Ponte de Lima, Melgaço e Monção e terá lugar nos dias 2 e 3 de julho. Este Congresso

surge na sequência do 42 Congresso Latino Americano de Enoturismo, celebrado em 2014 no Brasil, e

irá apresentar estudos sobre a procura de enoturismo de países europeus (Reino Unido, França e

Alemanha), americanos (Brasil, Uruguai e Argentina) e asiáticos (China, Japão e Rússia),

providencíando informação útil e conhecimento a entidades e empresas do setor, para ajudar a

decidir "porquê, onde, o quê, quando e como" promover a sua oferta de enoturismo nos países

referidos. Pretende-se simultaneamente criar redes de network entre especialistas, profissionais e

meios de comunicação online, fator decisivo para o desenvolvimento de uma estratégia internacional

de enoturismo e potenciar boas práticas para promover empresas e destinos nesses mercados.

Considerando a necessidade de uma organização conjunta entre os municípios promotores, propõe-
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se a atribuição de um apoio extraordinário à AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho,

no valor de 3.000€ (três mil euros), a fim de fazer face às despesas gerais do Congresso Internacional

de Enoturismo que envolve a organização dos cinco municípios portugueses.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

o Município de Viana do Castelo, nos termos das suas atribuições definidas por lei, tem como objeto

a persecução dos interesses próprios, comuns e específicos da população do Concelho,

designadamente no âmbito deste protocolo de colaboração, o domínio no apoio a eventos de

interesse municipal.

Os interesses públicos que à Autarquia competem podem ser concretizados quer através de

investimentos próprios, quer delegando competências ou subsidiando investimentos.

Assim:

Entre:

O Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº. 506037258, devidamente representada pelo seu

Presidente - José Maria Costa, no disposto do artigo 33º, n.º1, alínea o), da Lei 75/2013, de 12 de

setembro; e

A Associação dos Municípios Portugueses do Vinho - AMPV, pessoa coletiva nº 508038430,

devidamente representada pelo seu Secretário-geral, José Arruda.

Écelebrado o presente protocolo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1~

Pelo presente protocolo, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação dos Municípios

Portugueses do Vinho - AMPV, acordam na transferência para a referida associação no valor de

3.000,00€ (três mil euros).

Cláusula 2~

A AMPV responsabiliza-se pela correta utilização da verba a transferir, para apoiar a realização do

Congresso Internacional de Enoturismo, considerado de interesse turístico e realizado em parceria

com os Municípios de Ponte da Barca, Ponte de Lima, Melgaço, Monção e Cambados (Espanha).

Cláusula 3~.



A referida verba será transferida do orçamento municipal, registado sob o compromisso n2 2834, de

acordo com as opções do plano em execução e o orçamento em vigor em função da disponibilidade

de tesouraria.

Cláusula 4.~

A Câmara Municipal reserva-se ainda o direito de acompanhar a aplicação dos recursos transferidos

pelo presente protocolo, em colaboração com o Segundo Outorgante.

Cláusula 5. ~

1. Qualquer revisão ou adaptação do presente protocolo de colaboração será acordada entre todos

os outorgantes e celebrados os competentes aditamentos a este documento, por escrito.

2. O presente protocolo é lavrado em duplicado e vai ser assinado pelos representantes do Município

de Viana do Castelo e pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho - AMPV, sendo

autenticado com selo branco ou carimbo e ficando um exemplar na posse de cada um dos

outorgantes.

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

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 lida Figueiredo. (09) ÉPOCA BALNEAR

201412015 - APOIO AOS JARDINS DE INFÂNClA:- Pela Vereadora Maria José

Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

ÉPOCA BAlNEAR DOS JARDINS INFÂNCIA - No âmbito das atividades programadas na educação pré-

escolar, os jardins-de-infância, no final do ano lectivo, promovem a denominada Época Balnear, cuja

duração decorre durante duas semanas. A execução desta, de forte carácter lúdico/pedagógico

contém também uma forte componente de educação para o ambiente e para a cidadania, desenvolve

a autonomia e a responsabilidade de cada criança, na sua ação com novos espaços e rotinas. A sua

concretização implica a mobilização de significativas estruturas logísticas - transportes - que os

estabelecimentos, por si ou agregados entre si, não podem suportar sem o apoio do município e das

famílias. Assim, e tendo presente a necessidade de se potenciarem as condições essenciais à
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concretização destas iniciativas, que no corrente ano se prevê impliquem 28 Jardins de Infãncia (34

salas - 818 crianças), propõe-se seja considerada uma dotação global de € 10.890.00 (NQ de

Compromisso: 2835), a ser dlstribuida tendo em conta o número de crianças, a distância e a

possibilidade ou não de se agregar mais de um estabelecimento. (a) Maria José Guerreiro.". A

Câmara MunicipaJ deliberou aprovar a transcrita proposta. 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. (10) APOIO À ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO 

DESLOCAÇÃO A MILÃO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a

proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO À ACADEMIA DE MÚSICA DE

VIANA DO CASTELO - DE5LOCAÇÃO AMILÃO - Na sequência dos concertos que a Academia de Música

e a Escola Profissional de Música de Viana do Castelo têm vindo a realizar, foram convidados a

participar, com o Coro da AMVC, num estágio a realizar de 5 a 24 de Julho, em Milão, com o objectivo

de integrar a programação Cultural da Expo 2015 Milão. Considerando o prestígio que tal convite

representa para a Academia de Música de Viana do Castelo, o interesse e riqueza desta experiência

para os cora listas do Viana Vocale e a possibilidade de promoção da região de Viana do Castelo,

propõe-se a atribuição de um apoio à Academia de Música, no valor de 4.000€ (NQ de Compromisso:

2836). (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta. 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. (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 Municipal para a Integração dos Imigrantes de Viana do Castelo (PMIIVe), 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 Terceíros (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

PMIIVC.

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,

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
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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 concentração no nosso país se

verificar nas zonas centro e sul, com maior enfoque na área metropolitana de Lisboa, em todas as

regiões, 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 públícas, como no aumento da população em idade atíva,

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-Ia com caráter permanente.

Daí que, no seguimento das já demonstradas boas prátícas 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 12-6/2015, o Plano Estratégico para 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".

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

(PMII), entre os quais se inclui Viana do Castelo. Éde 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 diversídade 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 PMII. Tal como na maioria das regiões do país, o concelho de Viana

do Castelo apresenta 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 população (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 PMIIVC 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 PMIIVC segue as orientações do Alto Comissariado para as Migrações (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 seguintes áreas: Serviços de Acolhimento e Integração;

Mercado de Trabalho e Empreendedorismo; Educação e Língua; Capacítação 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 diagnóstico. 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 PMIIVC, 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 PMIIVC, desde a fase do diagnóstico ao acompanhamento dos

diferentes grupos de trabalho na fase de definição das medidas. Esta Equipa, no âmbito da elaboração

do PMIIVC, 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 PMIIVC,

nomeadamente os "Momentos i", que incluem o círculo dos imigrantes, a dança para a integração e

as conversos em português. Foi também realizado um "fórum" com a comunidade chinesa.

O PMIIVC foi aprovado pelo Conselho Local de Ação Social (CLAS) em 16 de junho de 2015.

2. DIAGNÓSTICO LOCAL
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A principal base para a elaboração do PMIIVC 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 Víono do Castelo';

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

I).

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

populacionais. 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 111 Minho-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

I O Círculo dos Migranles insere-se num conjunto de atividades denominadas "Momentos j" pensados para facilitar a
integração da população residente estrangeira.



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'. 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'.

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 nados-vivos por 1000 habitantes, menos 2,1 pontos percentuais face a 2001. Quanto à taxa de

mortalidade na Região do Alto Minho, o valor ficou inalterado 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.

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 fndice 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
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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 (5EF, 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, 5ão 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. 5egundo os

dados disponíveis (5EF, 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 especificas da população imigrante residente no

concelho de Viana do Castelo, foi elaborado um inquérito por questionário (Anexo 11), 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

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

I Total II Homens II Mulheres I1 Total (%) II Homens(%) I Mulheres (%)

NPT

I 674 I 320 II 3S4
1I

100%
1I

47,5% I 52,S%

Brasil 246 II 8S II 161 II 36,S% I 12,6% II 23,9%

I Ucrânia 141 II 82 II S9 II 20,9% 12,2% II 8,8%

I China

EEI
40 I 34 II 11,0% S,9% I S,O%

I Cabo Verde 38 I 18 20 II 5,6% 2,7% 3,0%

I Angola 32 17 15 II 4,7% I 2,5% 2,2%

I São Tomé e Príncipe 16 9 8 1
2,4% II 1,3% 1,0%

I Rússia 13 6 7 I 1,9% II 0,9% 1,0%

I Moldávia 9 S 4 II 1,3% II 0,7% I 0,6%

Nepal I 9 6

~
3

II

1,3% II 0,9% I 0,4%

I Noruega II 8 3 s 1,2% II 0,4% II 0,7% I
Fonte: SEF, 2013

Gráfico 1 - Distribuição da duração da estadia em Portugal dos cidadãos estrangeiros inquiridos

Não respondeu I 1%

> 3 anos 76%

1a3anos 14%

6 a 1 ano .5%

< 6 meses • 4%

0% 20% 40% 60% 80%

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 significativa da população com mais

de 12 anos de escolaridade (32,6%). Esta tendência é semelhante à verificada a nível nacional para os

cidadãos estrangeiros, pois, segundo o Observatório das Migrações (Oliveira, C. R. e Gomes, N., 2014),

havia em Portugal, no ano de 2012, 41,5% com escolaridade igualou superior a12 anos.

No mesmo gráfico pode aínda 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

população com mais escolarídade.
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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.

Gráfico 3 - Distribuição das razões pelas quais os cidadãos estrangeiros inquiridos deixaram o pais de origem

Outras 4%

Políticas 2%

Trabalho 17%

MeLhores condições de vida 24%

Estudos 22%

Família 31%

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



__________ 52%

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% gastar da pais, 11% ter uma proposta de trabalha e 9%

considerou haver facilidade em conseguir trabalha. 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

Não respondeu _ 2%

Outras _ 6%

Proposta de trabalho _ 11%

Gostar de Portugal 20%

Facilidade arranjar trabalho _ 9%

Amigos/familia em Portugal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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.

Gráfico 5 - Distribuição relativamente à situação legal dos inquiridos quando chegaram a Portugal

Não respondeu • 2%

Visto

Passaporte 15%

Não tinha documentos I 1%

0% 20% 40% 60% 80%

82%

100%

Atualmente, a maior parte dos cidadãos inquiridos (Gráfico 6) está em Portugal ou com título de

residência temporário (38%) ou com título de resídência permanente (24%). Os 17% que responderam

"outras" são os cidadãos que já possuem nacionalídade e, como tal, cartão de cidadão português. Há,

ainda, cidadãos a aguardar resposta dos 5EF (7%), cidadãos com cartão residente de fomílior de

cidadãos do Uniõo Europeio (5%), com vísto de estudante (3%) e com visto regular (1%). 2% dos

inquiridos não respondeu a esta questão.
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Gráfico 6 - Distribuição da situação legal dos inquiridos
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Cartão Residente familiar cidadão UE _ 5%
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Quando questionados sobre a situação profissional no pais 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

32%

Não respondeu _ 3%

Reformado • 1%

Estudante

Empregado

Desempregado 14%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

51%

60%

Do total 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 família, quando emigraram para Portugal

Não
responde

3%

Não
54%



62%

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 pais 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.

Gráfico 9 ~ Distribuição dos principais meios de apoio aos NPT

Não respondeu • 5%

Outros • 3%

IPSS • 4%

Associações Igreja • 2%

Familiares

Amigos e Conhecidos... _ 8%

Amigos e conhecidos do seu... 15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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

Não respondeu 11%

Outro 6%

Legalização 17%

Encontrar alojamento 3%

Encontrar trabalho 38%

Aprender português 25%

0% 10% 20% 30% 40%

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

Não responde • 2%

Ter trabalho 12%

Conhecer serviços de imigração, saúde,... 8%

Obter a nacionalidade portuguesa 6%

Família perto 22%

Falar bem português 43%

Amigos portugueses • 2%

Amigos da Nacionalidade _ 4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

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) cito 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%).



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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2% 2%--
Não respondeu

a Estado de conservação a Nível de satisfação

o Observatório das Migrações (Oliveira, C.R. e Gomes, N., 2014) dá-nos conta da sobre representação

dos estrangeiros em alojamentos precários, sobre lotados 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

(CLAIl) 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%', 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

Reformado

Estudante

Empregado

Desempregado

0,0%

2,1%
2,1%

4,2%

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.

, Censos 2011, INE in Oliveira, C. R. e Gomes, N., 2014



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 auséncia 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

Grupos profissionais
(Classifio Profissões das forças armadas

1 Representantes do poder legislativo e de órgãos
executivos, diri entes, diretores e gestores executivos

des intelectuais e científicas

angeiros em Portugal·

0,1%

5,2%

7,9%

S,l%

4,1%

25,5%

Total de NPT Inquiridos no
concelho de Viana do Castelo ••

0,0%

12,0%

18,0%

2,0%

00%

46,0%

6
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura,
da pesca e da floresta

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e
artífices

3,5%

17,3%

0,0%

10,0%
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0 Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores
4,6% 2,0%

da montagem

[TI Trabalhadores não qualificados 26,7% 10,0%

D Total % 100% 100%

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

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 artifices", 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 país de origem e em Portugal

País de origem 11 Portugal 11 Variação

Grupos profissionais Total M

~~
I M 11 F 11 Total II M I F

O 2% 2% 0.0% 0,0% 0,0% I -2,1% II -2,1% I 0,0%

1 3% ,% 2% 4,2% 2,1% I 3,2% II 3,2% I 0,0%

Z 27% 8% 19% 3,2% 6,3% -17,9% 11 -5,3% -126%

3 0% 0% 0% 1,1% 1,1% 11 0,0% 1,1%

4 3% 2% 1 0,0% 0,0% I -3,2% 11 ·2,1% I -1,1%

5 12% I 12,6% 11 11,6% I 12,6% 5,3% 7,4%

6 0% 0% I 0,0% 11 0,0% I 0,0% 0,0% 0,0%

7 7% 6% 1 I S,3% 11 0,0% 11 ·2,1% I -1,1% -1,1%

8 4% 4% 1,1% 0,0% -3,2% -3,2% 0,0%

9 5% 0% 5 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Desempregado 0% 0% 4,2% 2,1% 6,3% 4,2% 2,1%

Estudante 28% 14% 15 10,5% 10,5% -7,4% -3,2% -4,2%

Não se aplica 1% 0% 1% ,r S,3% 3,2% 2,1% 4,2% 1,1%

Não responde 6% 3% 3% II 14,7% 11 4,2% I 10,5% 8,4% 7,4%

Grupos profissionais (CPP 2010) -INE, 2011: 1) Representantes do poder 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; 5) 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 instal<'lt:ões e máquinas e trabalhadores da monta~em;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 conto prápria. As mulheres têm uma situação de emprego mais

estável, pois 22,4% têm contrato de trabalho permanente, em comparação com os 18,4% no caso dos

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 tipo 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 da dos

portugueses, enquanto 8,9% dos inquiridos que considera que não elO,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

I Planos a médio/longo prazo I
IAinda não definidos 28,4% I
IFicar Portugal 51,6% I
IRegressar país 16,8% I
INão respondeu 3,2% I

..
Fonte: Calculos das autoras com base em mquento 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 língua 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 raizes,

Gráfico 20 - Distribuição das línguas maternas existentes entre os inquiridos

Urdu 1%
Ucraniano 14%

Russo 18%
Português 25%

Norueguês -1%
Nepalês 2%
Moldavo 1%

Jugoslavo 1%
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Espanhol 3%
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Gráfico 21 - Distribuição dos cidadãos inquiridos que não têm como língua materna o português e que o falam em casa
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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 paises de

língua oficial portuguesa e que aprenderam a língua na escola.

Gráfico 22 - Distribuição dos locais onde os cidadãos estrangeiros aprenderam português

Outras
45%
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22%

Relativamente ao interesse em frequentar cursos de formação, quase metade dos inquiridos

respondeu sím (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
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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, montogem de

pladur, soldodura e mecânica.

Gráfico 24 ~ Áreas de interesse para cursos de formação, por parte dos inquiridos
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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 assaciativisma e que uma

percentagem relativamente pequena participa em atividades de âmbito cultural.

Gráfico 2S - 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 inquíridos elegíveis para votar' (35% do total de inquiridos), 27,3% afirmou estar

recenseada 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

NPT recenseados para votar, por total de NPT residentes elegíveis para votar em eleições locais,

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.o 4/2013, de 24 de junho)
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diminuiu; em 2011, era de apenas de 12,9%. Como tal, do universo dos cidadãos inquiridos há maior

percentagem de recenseados relativamente à média nacional.

Tabela 5 - Distribuição do número de cidadãos recenseados para votar

I Recenseado para votar I
I Sim II 27,3% I
I Não II 66,7% I
I Não responde II 6,1% I

..
Fonte: Calculas das autoras com base em mquento por

questionário aplicado a cidadãos NPT

A informação que obtivemos sobre a filiação política e sindical dos cidadãos residentes de paises

terceiros é praticamente inexistente, depois de analisados os resultados dos questionários, os dados

Censos e do 5EF 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

I Pertence a alguma associação? I
ISim II 10,5% I
I Não II 86,3% I
INão responde II 3,2% I



Gráfico 29- Distribuição do âmbito das associações a que pertencem os inquiridos
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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 os vacinas em dia. À parte disso,

não se registaram muitas dificuldades. Do total dos inquiridos 82% tem médico de família e 94% sobe

onde dirigir-se no coso 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.
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Na auscultação realizada no 19 Circulo 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. Ecom 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.

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 especificos de apoio

social à população imigrante, para além do CLAII e da Cáritas Diocesana.

Dos dados recolhidos junto às instituições (ISS-IP, GAF, CLAII e EPMVe) quanto à existência de

situações de carência económica de imigrantes no municipio, 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 especificas 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 Sociai, pela Ação Social Escolar,

pelo Apoio em Vales Sociais, entre outros. O GAF disponibiliza apoio, nomeadamente, no Atendimento



a Vítimas de Violência Doméstica, na Cosa abrigo, pelo Protocolo R51, entre outros, e através de

Acompanhamento na procura ativa de emprego e na Disponibilização de recursos para suprir

necessidades básicos, 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 eLAI!. 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 CLAII de Viana realizou 406

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

Já recebeu apoio social?

ISim II 32,6% I
Não 60,0%

INão responde I 7,4%

Tabela 8 - Distribuição dos Inquiridos que fazem descontos para a Segurança Social

I Faz descontos para a Segurança Social? I
I Sim I 88,9%

INão I 0,0%

Não responde 11,1%

De acordo com o Gráfico 32, a maioria dos inquiridos considera-se bem atendido nos serviços

portugueses. O 5EF, a Junta de freguesia, o Centra de saúde e o CLAII foram os principais serviços

apontados como os que atendem muito bem.
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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

internacional, 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 (Itajai, Porto Seguro,

Igarassu, 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 países 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 interculturalidade e intercâmbio de cidadãos e

suas organizações sociais e culturais.



Media e Sensibilização 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 religiosa, designadamente pelo crescimento das comunidades islâmica, hindu, budista e

ortodoxa, para além de outros cultos cristãos.

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 StQ 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.
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Gráfico 33 - Distribuição das religiões existentes entre os inquiridos

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 2S, 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 CLAII, 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-Ia, no sentido de se pensarem medidas que possam

mobilizar os cidadãos NPT e integrá-los pela via do desporto e do lazer.



PMIIVC

o concelho de Viana do Castelo, com uma população de 88.72S 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 principio 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.

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 CLAII, que está integrado na Cáritas Diocesana de Viana do Castelo e

na Rede CLAII 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 PMIIVC 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
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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 CLAII, 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.

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, especíal atenção no próximo plano da Rede Social, em consequência

das medidas agora definidas no PMIIVC.

Neste contexto, o PMIIVC 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 nivel do emprego, formação e

capacitação, educação, saúde, respostas sociais, cultura, cidadania, entre outras áreas fundamentais

para a efetiva integração dos cídadãos NPT na comunidade local.

Assim, o PMIIVC, 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 Municipio, 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 índicam:

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 PMIIVC contempla duas dimensões: a dimensão estratégica e a dimensão operacional,

onde são descritos objetivos estratégicos e especificos, indicadores e metas, com base nos contributos

dos vários parceiros locais, os quais, com o apoio do Municipio, assumem o compromisso da

operacionalização das diferentes medidas.

2.1. DIMENSÃO ESTRATÉGICA

O PMIIVC 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 Trabalha e

Empreendedarisma", "Cultura", "Cidadania e Participaçãa Cívica", "Acalhimenta 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.
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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 PMIIVC. 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 comunidade em geral) e com vista à promoção e

consolidação da identidade do PMIIVC, 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

parceiros disponibilizar 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 especifica do PMIIVC;

• 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 PMIIVC.

Quadro 1 - Resumo da dimensão estratégica do PMIIVC
ÁREA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /GERAIS INDICADORES ESTRATÉGIAS

MERCADO DE TRABALHO E Aumentar a taxa de empregabitidade variação da taxa de
Aposta na formação em áreas de competências
facilitadorõs da empregabilidade.

EMPREENDEDORtSMO dos cidadãos NPT. empregabilidade 005 cidadãos NPT.
Aposta no apoio à criação do próprio negócio.

Aumentar/consolidar os níveis de
Nümero de cidadãos NPT que

Aumento das oportunidades de aprendizagem
EDUCAÇÃO ElfNGUA

conhecimento da Iingua portuguesa.
conclui cursos de português básico

formal da língua portu8uesa.
ou português técnico.

cap<K:itar os cidadãos NPT para o Nümero de cidadãos NPT que
Divulgação de oportunidades de formação no

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO desenvolvimento de competências conclui cursos para o
desenvolvimento de competências.

sociais, pessoais e profissionais. desenvolvimento de competências.

Aumentar o número de cidadãos NPT
Número de cidadãos NPT que

Criar oportunidades de participação em

que participa em atividades
participa em atividades culturais.

atividades culturais, artisticas, e associativas
socioculturais. desenvolvidas a nfvellocal.

CULTURA
Aumentar e potenciar o número de Número de eventos e ações
eventos elou ações dedicados ao tema culturais dedicados ao tema das

Promover eventos e ações dedicados ao tema d

da migração e da interculturalidade. migrações e interculturalidade.
migração e da Interculturalidade.

Consciencializar para a cidadania global
Número de iniciativas formativas de

Criar oportunidades para a conscienclatização
cariz n!o formal dirigida a cidadãos

CIDADANIA E PARTlCIPAÇAo
e para o crescimento sustentável.

NPT.
dos cidadãos NPT no domJnio da cidadania.

dVICA
Potenciar a prática de uma cidadania

Número de cidadãos NPT que se
Aposta em atividades que promovam a prática

envolve em iniciativas de cidadania
ativa.

ativa.
de cidadania ativa.

Fomentar a criação de atividades
Número de cidadãos que participa
nas atividades promotoras do Criar mecanismos de incentivo à participação.

promotoras de diálogo intercultural.
diálogo Intercultura1.

SERViÇOS DE ACOLHIMENTO Garantir o apoio e o acompanhamento
Número de cidadãos NPT que Divulgar junto dos cidadãos NPT as respostas

E INTEGRAÇAO especializado ao cidadão NPT.
recorrem às respostas existentes no âmbito do acolhimento e
proporcionadas. integração.

Desenvolver competências facilitadoras
Número de sessões formativas

Divulgar junto dos cidadãos NPT as ações
realizadas no âmbito da inclusão

da Inclusão Social.
social.

facilitadoras de inclusão social.

Capacitar os profissionais dos cuidados
Número de profissionais de saúde Aposta em iniciativas de formação (formal elou

primários de saúde para um
que participa em ações de não formal) de capacitação dos profissionais de

SAÚDE
atendimento especializado a cidadãos

capacitação. saúde.
NPT.

Facilitar o acesso aos cuidados Número de cidadãos NPT que Aposta em canais de divulgação e comunicação

primários de saúde. acede à informação em saúde. que cheguem aos cidadãos NPT.

Facilitar o acesso dos cidadãos NPT às Número de NPT que recorre às Aposta na informação e divulgação dos recursos
respostas sociais existentes. respostas sociais. existentes na comunidade.

SOUDARIEDADE E RESPOSTA
capacitar os profISsionais de

Número de profissionais abrangidos
Incentivar os profissionais de solidariedade

SOCIAL
solidariedade social para um

pela formação.
social à participação na formação em

atendimento especializado. atendimento especializado.

Aumentar a eficiência no Número de cidadãos NPT que avalia Incentivar a colaboração dos cidadãos NPT no
acompanhamento dos cidadãos NPT. o acompanhamento nos serviços. processo de avaliação do acompanhamento.

Criar oportunidades de difusão de Número atividade que promovam a Incentivar os media locais e regionais para a
iniciativas de NPT ou suas organizações informaçJo sobre culturas de pafses divulgação de noticias relacionadas com as
ou comunidades. diferentes. comunidades de NPT.

MEDIA ESENSIBILIZAÇÃO DA
Reforçar relações dos cidadãos NPT com Número de noticias relacionadas

Criar mecanismos de comunicação e divulgação

OPINlÃO PÚBLICA
as atividades dos media locais e com as comunidades e cidadãos

sobre questões relacioflêldas com cidadãos NPT.
nacionais. NPT.

sensibilizar a comunidade de Número de cidadãos que participa
Fomentar a participação da comunidade de

acolhimento para a temática das em atividades de sensibilização
acolhimento nas atividades de sensibilização.

migrações e da interculturalidade. sobre a temática das migrações.

Diminuir a descriminação em todas as
Número de ações de sensibilização

Formar funcionários, empregadores, agentes
RACISMO E DISCRIMINAÇAo no combate à discriminação em

suas formas.
serviços públicos e empresas.

educativos, em matérias de discriminação.

Reforçar relações dos NPT com as Número de cidadãos NPT
Criar e implementar mecanismos de promoção

RELAÇÕES INTERNACIONAIS atividades internacionais da Câmara envolvidos em atividades de
Municipal e da sociedade civil. relacões internacionais.

da participação dos cidadãos NPT.

Aumentar a percentagem de Número de cidadãos NPT que
estrangeiros NPT que participa em participa em atividades desportivas Aposta no incentivo à participação.
atividades desportivas e socioculturais e de lazer.

DESPORTO E LAZER
Criar oportunidades de participação em Número de atividades
atividades interculturais promotoras de desenvolvidas no âmbito do bem-

Aposta em mecanismos eficazes de divulgação

bem-estar flsico e social. estar fisco e social.
das atividades.
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2.2. DIMENSÃO OPERACIONAL

A dimensão operacional diz respeito à concretização das medidas propostas pelos vários

intervenientes na elaboração do PMIIVC, 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 PMIIVC 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 nivel!.

Assim, considerando as necessidades verificadas no diagnóstico local e a estratégia definida para o

PMIIVC, 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, atualmente 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 PMIIVC.

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' - 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 condicíonar a fixação dos imigrantes ativos.

A aposta na criação do próprio negócío 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 niveIIV).

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 especificos, 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:

• Diagnóstico social do concelho de Viana do Castelo
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Quadro 2 • Dimensão operacional para a área de mercado de trabalho e empreendedorismo

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPEciFiCaS!

ESTRATEGICOS/ MEDIDAS NfVEl METAS INDICA0ORES RESPONS.
GERAIS

OPERACIONAIS

Formar pelo
N.\! de cidadãos

menos 50
NPT que conclui

MI. Formação em técnicas de
1 cidadãos NPT na

com sucesso a
IEFP

procura ativa de emprego
área da procura

formação na

ativa de emprego
procura ativa de
emprego

M2. Organização de sessões de
Envolver pelo N.!! de cidadãos

divulgação, junto dos NPT, sobre a IEFP
Aumentar as

oferta formativa em áreas
1 menos 50 NPT que participa

E55 - IPVC
competências pessoais e

profissionais/operacionais
cidadãos NPT nestas sessões

sociais facilltadoras da
empregabilidade dos

M3. Promoção de sessões de
Envolver 60

N.9 de cidadãos

cidadãos estrangeiros
sensibilização! informação sobre 1

cidadãos NPT
NPT que participa ACT

direitos e deveres no trabalho nestas sessões
M4. Promoção de ações de

N.ll de cidadãos
orientação vocacional (escolar ou

2
Envolver 30

NPT que pDrticipa Psicoviana
profissional) para uma gestão de cidadãos NPT

nestas sessões
carreira sustentada

Aumentar a
MS. Estabelecimento de quotas de Garantir S lugares

taxa de N.ll de cidadãos
empregabilid

matrícula, destinadas a cidadãos 2 para cidadãos
NPT

EHTVC
NPT, nos cursos e)(istentes NPT

ade dos
cidadãos NPT

Aumentar as M6. Promoção de sessões de Abranger 20 Nll de cidadãos
CMVC-

competências pessoais informação sobre os fundos cidadãos NPT nas NPT que
1 SGEAE;facilitadoras do disponíveis para a criação do sessões de procuram estas

ANDC
empreendedorismo próprio negócio informação sessões
Aumentar número de

M7. Apoio à criação do prôprio Criar, pelo menos,
Número de CMVC-

empreendedores entre os
negôcio

1
3 novos negócios

negócios criados SGEAE;
NPT por cidadãos NPT ANDC

MS. Promoção de ações de
sensibilização para as empresas do Número de

Despertar;
concelho na área da Sensibilizar 10 empresários que

Aumentar o número de responsabilidade social e boas
2

empresários participa nas
AEVC;

empregadores com boas práticas na integração de sessões.
Psicoviana.

práticas na área da Imigrantes
empregabilidade e

M9. Criação de um programa de
Envolver 10

integração de NPT empresas do Despertar;
estágios nas empresas do concelho

2 concelho no
N.ll de empresas

AEVC;
(ainda que não remuneradosl para

programa de
aderentes

Pslcoviana.
integração de cidadãos NPT

estágios

2.2.2. 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.

Contudo, analísada a informação recolhida junto das instituições de ensino, do CLAII, 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

Todas 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, apoío pedagógico e coadjuvações, em contexto de sala

de aula.

o próprio municipio, 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 nivel 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 Iingua portuguesa, conforme quadro abaixo:

Quadro 3 • Dimensão operacional para a área de Educação e língua

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS/

GERAIS

Aumentarl
consolidar os níveis
de conhecimento da
língua portuguesa.

OBJETIVOS ESPEciFiCaS!
OPERACIONAIS

Proporcionar cursos
certificados de português
básico

Promover cursos de
aperfeiçoamento da língua
portuguesa junto dos
cidadãos imigrantes

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

MEDIDAS

MIO. Formação em língua
portuguesa: Portugu~s poro
Todos

Mll. Organização de 30
sessões de aperfeiçoamento
da língua portuguesa

M12. Formação sobre o
alfabeto português, o
desenho da letra (maiu$cula
e minuscula) e o respetivo
,om

NlvEl METAS INDICAOORES RESPONS.

Certificar SO% dos
% de cidadãos NPT

IEFP;
cidadãos NPT

que conclui com
ESM;

1
inscritos nos

sucesso formação
EsMaior;

cursos PPT
em língua

AEVC
portuguesa

Envolver 40 N.9 de cidadlos
CMVC·GCS

1 cidadãos imigrantes que
(BlV)

imigrantes frequenta as sessões

Permitir a Agrupame
aprendizagem dos ntos de

2
elementos básicos N.' de cidadãos NPT escola do
de língua inscritos concelho
Portuguesa a 15 de Viana
cidadãos NPT do Castelo

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

de algumas medidas, ainda que a maioria 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 identificadas 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.
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Pela análise dos dados do questionário, podemos observar que uma grande parte dos NPT inquiridos

(30%) refere que aprendeu Iingua 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), ande 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 19 Circula 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
OBJETIVOS ESPEdFICOS/

ESTRATÉGICOsl MEDIDAS NfvEL METAS INDICADORES RE5P.
OPERACIONAIS

GERAIS
M13. Formação Formar 20 cidadãos N.!? de cidadãos NPT
modular certificada NPT através de que conclui com
em áreas 1 formações sucesso os cursos de IEFP
profissionais modulares formação de curta
operacionais certificadas duração

Aumentar as M14. Promoção de
Formar 10 cidadãos

N.!! de cidadãos NPT
oportunidades de formação modular

2 NPT na área da
que conclui com

Oespertar
formação modular na área da

agricultura
sucesso o curso de

certificada Agricultura formação

M15. Formação
Formar 20 cidadãos

N.9 de cidadãos NPTCapacitar os
NPT através de

cidadãos NPT para o modular nas áreas
2 formações

que conclui com
Psicoviana

desenvolvimento de da Estética, Inglês,
modulares

sucesso o curso de
competências Informática e Saúde

certificadas
formação

sociais, pessoais e
M16. Formação deprofissionais. Promover formação em Formar 15 cidadãos N.O de cidadãos NPT

desenvolvimento de
representantes-

NPT das principais que conclui com Despertar
chave das 2

competências para a
comunidades de

comunidades de NPT sucesso o curso de Psicoviana
liderança

cidadãos NPT
do concelho formação

Promover formação em
desenvolvimento de

M.17 Formação em N.!! de cidadãos NPT
competências para a Envolver 25
consultoria de imagem,

consultoria de 2
NT'

que participa nestas Psicoviana

orientada para a procura
Imagem sessões

de emprego.



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 OBJEnVOS

ESTRATtGICOSI ESPEciFiCaS! MEDIOAS NrVEL METAS INDICADORES RESP.
GERAIS OPERACIONAIS

M18. Distribuição e divulgação
Chegar a, pelo N.lP de agendas

da agenda cultural e outras
menos, 30% da culturais

informações culturais pela
1 população NPT distribuídas;

CMVC·GCS;

Fomentar a
comunidade de NPT, via

residente no N.I! de cidadãos
Cáritas

divulgação das
correio normal e correio

Concelho. NPT contactados.
eletrÓnico.

ofertas locais ao
Chegar a, pelo N.! de agendasnivel da cultura. M19. Colocação da agenda EsMaior;

cultural em pontos
menos, 30% da culturais

ESM;
1 população NPT distribuídas;

Aumentar a estratégicos, com apoio dos
residente no N.!! de cidadãos

GAF;
percentagem de parceiros

Concelho. NPT contactados
IEFP

cidadãos NPT que
N.!! de cidadãos

participa em M20. Possibilidade de
NPT que aderem

atividades participação em atividades
1

Envolver 10 ã, CMVC-GCS;
socioculturais. promovidas pelos grupos cidadãos NPT

atividades/ações
AGFAM

Desenvolver uma folclóricos.
política de incentivo

propostas

à participação de M21. Oferta de bilhetes em
Disponibilizar N.!! de bilhetes

NPT nas atividades alguns espetáculos e eventos 1
entre 2 a 4 disponibilizados;

FAM
sodoculturals musicais.

bilhetes, por N.1l de cidadãos
espetáculo. NPT que adere

M22. Participação gratuita nas
Disponibilizar 1 N.!l de cidadãos

1 lugar, por cada NPT envolvidos na COV
oficinas de formação

oficina formação
Aumentare Criar um momento

M23. Promoção de um
potenclar o de encontro entre os
número de elementos

espetáculo musical aberto a , Envolver 300 N.!l de bilhetes
FAM

eventos e/ou participantes na
todos os intervenientes do participantes distribuídos

ações dedicados execução do PMIIVC
PMIlVC.
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ao tema da
imigração ou da

interculturalidade

Promover a partilha
das diferentes
tradições culturais
junto da
comunidade escolar

M24. Estabelecimento de um
dia escolar dedicado à
u muIticuItura lidade"

Envolver 50%

das escolas de
ensino básico
na semana da
multiculturalida

do

% de escolas
envolvidas
Nl! de crianças e

jovens
participantes

Agrupament
os de escolas
de Viana do
Castelo

2.2.5. Cidadania e Participação Civica

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 estor 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 falta 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.

E porque consideramos a área da cidadania e participação cívica uma das áreas estratégicas do

PMIIVC, 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 OBJETIVOS
ESTRATtGICOS/ ESPEdFICOS/ MEDIDAS Nfvfl METAS INDICADORES """.

GERAIS OPERACIONAIS
Nt de jovens NPT que

M25. Envolvimento de jovens
participa oos

NPT em atividades sociais, Incluir 15 jovens NPT
intercâmbios/projetos

culturais, desportivas e
1

nas atividades.
Grau de satisfação;

artisticas.
Competências
adquiridas e/ou

Consciencializar para
reforçadas.

uma cidadania
Facilitar a integração Nt de jovens NPT Que

global e para o
de jovens imigrantes M26. Promoção de espaços de participa nos

crescimento
na comunidade de debate, reflexão, projeção Incluir, pelo menos, intercâmbios/projetos

sustentável.
acolhimento pública em matérias Que 1 10 jovens NPT nas Grau de satisfação;

interessam e preocupam os atividades Competências AJO
jovens imigrantes. adquiridas e/ou

reforcadas.

M27. Realização de
Incluir, pelo menos, Nt de jovens NPT que

intercãmbios para
1 5 jovens NPT nas participa nos

conhecimento de outras
regiões do pais.

atividades encontros/atividades

Potenciar a Incluir, pelo menos, Nt de cidadãos NPT

aquisição de
M28. Capacitação de cidadãos

10 cidadãos NPT; que participa nas
capacidades de

NPT para o associativismo.
2 Criar, pelo menos, 1 sessões de formação;

intervenção no associação de NI de associações
associativismo. imigrantes criadas.

Obter nlvels
M29. Integração de cidadãos

Incluir 4 cidadão NPT N.I de cidadãos NPT
crescentes de

NPT no grupo de
como comentadores que adere ao conjunto

participação de
colaboradores do Ciclo (Re)

das sessões; de colaboradores do
cidadãos NPT em 1 Promover a Ciclo;
ações de

Pensar o cidadania no Mundo
participação nas Número de cidadãos

Global (sessões mensais com
sensibilização para a

filmes comentados).
sessões de 15 NPT que participa nas

cidadania global. cidadãos NPT sessões do Ciclo. IPVC
M30. Integração de cidadãos (GEED-

Obter niveis NPT no Curso livre- ESE-IPVC)

Potenciar a prática
crescentes de Aprendizagens poro O Incluir, pelo menos,

Número de cidadãos
de uma cidadania

cidadãos NPT que se Desenvolvimento: Educoçóo,
1

2 cidadãos NPT nos
NPT que adere à

ativa
disponibilizam para Cooperação e Cidadania colaboradores do

iniciativa
colaborar 00 Curso Global (formação anual), Curso livre
livre. dando testemunhos sobre as

suas vivências pessoais.

Envolver, pelo

Incentivar o M31. Criação de uma
menos, 30 cidadãos
NPT residentes no N.t de cidadãos NPT

Voluntariado como campanha de sensibilização,
1 concelho de Viana que participa em ações CMVC-GCS

forma de integração junto dos cidadãos NPT, para a
do Castelo em de voluntariado.

na comunidade prática do voluntariado.
campanhas de
Voluntariado.

Desenvolver
M32. Desenvolvimento de

competências para
projetos em Grupo N.i de cidadãos

uma verdadeira
Comunitário de partilha 2 Abranger 200 NPT imigrantes que adere Psicoviana

inclusão social
intercultural para promoção ao projeto
de sentimentos de pertença

2.2.6. Serviços de Acolhimento e Integração

Éna 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 português", "ter a família por perto" e "ter trabalho" são

os três fatores que os inquiridos consideram como mais importantes. A Iingua, 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.
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Em Viana do Castelo, já existem alguns recursos, ao dispor dos cidadãos NPT, com vista ao seu

acolhimento, nomeadamente o CLAII, 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, consubstancíar-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
OBJETIVOS ESPEcfFlcosl

ESTRATÉGICOSI MEDIDAS NlvEL METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS
GERAIS

OPERACIONAIS

Fomentar a Aumentar a o numero
Realizar pelo menos N!! de semanas

criação de cidadãos NPT e da
M33. Realização de 5 semanas realizadas

atividades comunidade de
semanas temáticas com temáticas N2 de cidadãos

CMVC·GCS
promotoras de acolhimento que participa

atividades de 1 Aumentara NPT e da
Cáritas (CLAtI)sensibilização e de número de comunidade de

diálogo em atividades promotoras
acolhimento. cidadãos NPT acolhimento queintercultural. de diálogo intercultural.

oarticioantes participa.
M34. Manutenção de um

Atingir pelo
Nl!de

serviço multilingue de atendimentos!
Aumentar a percentagem apoio à integração e 1

menos 400
acompanhamento

atendimentos
de cidadãos NPT que tem informação ao cidadão

anuais.
s anuais

acesso aos serviços NPT. realizados.
Cáritas (ClAU)

especializados de M35. Criação de uma Criar uma equipa
acolhimento, informação e equipa de cidadãos NPT coma N2 de cidadãos
Inte8ração. promotores do 1 participação de NPT que adere à

Garantir o apoio e
acolhimento e integração pelo menos 10 equipa.
de outros cidadãos NPT. cidadãos NPT.

o
Melhorar e

acompanhamento M36. Reestruturação do
especializado ao Guio do Cidodõo

acrescentar as Registo de

cidadão NPT. Estrangeiro (GCE) 1
informações alterações

CMVC-GCS
disponível na página de

disponibilizadas introduzidas no
Aumentar a informação, Internet da CMVC.

pelo GCE ate final GCE.
junto dos cidadãos NPT, de 201S.
sobre as questões M37. Produção de uma

Produzir efacilitadoras de integração. brochura informativa
distribuir pelo

N2 de brochuras
multilingue sobre os

2 menos 200
produzidas e ACT; ACES;

direitos e deveres no
brochuras por

distribuídas a Cáritas
trabalho e acesso à cidadãos NPT.
saúde.

ano.

M38. Dinamização de Dinamizar Sações

Desenvolver Promover sessões de
ações dirigidas a cidadãos dirigidas a N2 de sessões

competências informação sobre a
NPT sobre a temática cidadãos NPT. realizadas e N2 de

facilitadoras da utilização dos serviços
"Conhecer e utilizar de 2 Conseguir cidadãos NPT que Pskoviana

inclusão social públicos
forma positiva os serviços abranger pelo adere às
públicos e os recursos da menos 100 iniciativas
comunidade N

• cidadãos NPT.

2.2.7. Saúde

Apesar de no nosso país todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade e situação,

terem acesso aos serviços públicos de saúde, por diferentes e variadas razões, não 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 instituições 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 culturais, entre outros.

No concelho de Viana do Castelo, de acordo com o diagnóstico local, do total de NPT ínquiridos, 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 especificos 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 municipio, 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 Intercultural 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,

expectativas individuais e coletivas, comportamentos ou formas especificas de pensar e agir em

relação à doença e à saúde de grupos sociais diferentes. São S as medidas propostas para esta área

de intervenção:
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Quadro 8 - Dimensão operacional para a área de Saúde

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/
OBJETIVOS

ESPEcfFlcosl MEDIDAS NrVEl METAS INDICAOORES ESPONSÁVEISGERAIS
OPERACIONAIS

Aumentar as
ULSAM

Capacitar os profissionais dos
competências dos

M39. Formação na ârea da Formar 10 N!! de profissionais (ACES;
cuidados primários de saúde

profissionais de saúde
cultura e tradições das principais

1
profissionais que concluem com UCC);

para um atendimento
em cultura e tradições

comunidades de cidadãos NPT de saúde por sucesso a formação CMVC-GCS;
especializado a cidadãos NPT.

dos NPT.
representadas no concelho. ,"o na área proposta. CAritas

(CLAlI)

M40. Criação de um gabinete de
N!l de profissionais

mediação e informação no Envolver 4
de saúde envolvidos.

CMVC-GCS;
acesso aos serviços de saúde- 1 profissionais

N9 de cidadãos NPT
CMVC-GAE;

Gabinete Intercultural de Saúde de saúde
atendidos.

ULSAM (UCe)
(GIS).

M41. Produção de uma
Produzir e

brochura, traduzida em Inglês,
distribuir pelo

Nl! de brochuras GAf;
francês e Russo sobre saúde 2 produzidas e ULSAM

facilitar o acesso aos
Aumentar a

sexual, dependências e violência
menos 100

distribuidas. (ACES; UCe)

cuidados primários de
informação sobre

doméstica.
brochuras/ano

saúde.
outras respostas ao

Abranger
nível da saúde M42. Criação de pequenos

vídeos demonstrativos de
todas as NPT Nl! de mulheres UlSAM

procedimentos de saúde ao nível
2 grávidas que grávidas que ESS·IPVC;

da maternidade.
acedem ao acedem ao serviço CMVC-GCS

serviço

M43. Criação de uma brochura Produzir 200
ULSAM;

traduzida em mandarim e brochuras Nl! de brochuras

ucraniano com informação sobre
2

em cada produzidas.
ESS-IPVC;

a maternidade. língua.
CMVC·GCS

2.2.8. Solidariedade e resposta social

Em consonância com as situações diagnosticadas, e tendo 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 PMIIVC passam, sobretudo, pelo atendimento e

acompanhamento em situações especificas (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 principais comunidades de

cidadãos NPT.

A formação especializada sobre culturas e tradições das principais comunidades de cidadãos NPT do

concelho, direcionada a técnicos de alendimento 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.

Também se propõe a criação da figura de "Dinamizador Intercultural", através da formação de

técnicos das instituições que trabalhem com as comunidades imigrantes.



São 5 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
OBJETIVOS ESPECiFICOSI

ESTRATt61COsl MEDIDAS NlvEl METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS
GERAIS

OPERACIONAIS

Atender e acompanhar os
M44. Atendimento e

Cobrir 95% dos NIl de cidadãos

cidadãos NPT no acesso
acompanhamento de

cidadãos NPT que NPT que recorrem
Facilitar o acesso às respostas sociais

cidadãos NPT nas áreas das 1
necessitam destes aos serviços do GA'

dependências, VIH e
dos cidadãos NPT as existentes

violência doméstica
serviços GAF.

respostas sociais
Aumentar o Nl! de

existentes Promover Informação e M45. Tradução da página do
visitantes da

N'Il de visitantes

divulgação dos recursos GAF na língua materna das 2
página do GAF por

que acedem li GA'
disponíveis principais comunidades NPT

ano
página do GAF.

Abranger, pelo
"'de CMVC-OAS;

capacitar os
Aumentar as

M46. FormaçSo dos menos, 20
profis.sionais que ISS, IP - Centro

profissionais de
competências dos

técnicos em métodos de 2 profissiol"\ais que
participa na Distrital de Viana

solidariedade social atendimento atende cidadãos
profissionais de

imigrantes
formação. do castelo

para um
solidariedade social no

atendimento
atendimento aos M47, formação de técnicos

formar, pelo
N.llde ISS, IP - Centro

especializado a
cidadãos NPT para a figura de 1

menos, 3
dinamizadores Distrital de Viana

cidadãos NPT dinamizadores
dinomizodor intercu/turol

interculturais
formados do Castelo

Aumentara
Avaliare

M48. Criação de uma grelha Aplicar a grelha a NII de cidadãos
ISS, IP - Centre

eficiência no
acompanhamento feito

de avaliação do
1

90% dos cidadãos NPT que
Distrital de Viana

acompanhamento acompanhamento aos NPT preenchem a

aos cidadãos NPT
aos cidadãos NPT

cidadãos NPT acompanhados fi!relha.
do Castelo

2.2.9. Media e sensibilizaçõo da opiniõo pública

A opinião pública e os medio 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 atribuida 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 nº lO, 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

sobre tradições, culturas, vivências nos países de origem dos cidadãos NPT; v) página no Facebook sob

o tema "Imigrantes e Viana do Castelo".
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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

PMIIVC.

Quadro 10 • Dimensão operacional para a área de Media e Sensibilização da Opinião Pública

OBJETIVOS OBJETIVOS
ESTRATt61COsl ESPEciFiCaS! MEDIDAS NfvEl METAS INDICADORES RESP.

GERAIS OPERACIONAIS
Aumentara número de
notícias relõltivas 11

M49. Criação de um programa Criar um programa
comunidade de NPT, e Ni de programas
suas organizações,

semanal de informação para as 1 semanal de 10
realizados por ano.

Rádio Afifense;
Criar

divulgadas nos media
três rádios no Concelho. minutos. Rádio Geice;

oportunidades de
locais.

Rádio Alto
difusão de

Criar um programa
Minha;

iniciativas de NPT. MSO. Criação de um programa CMVC·GAE.

suas organizações de rádio sobre musicas e culturas 2
mensal de NI de programas

Aumentar a difusão de informação cultural realizados por ano.
e comunidades.

informações culturais
dos cidadãos NPT.

de 60 minutos.

dos paises terceiros. MS!. Organização de sessões de
Organizar 5 sessões

NI de sessões
cinema temático dos paises dos 1 realizadas; Ao Norte
cidadãos NPT

de cinema
N.I de participantes

MS2. Organização de uma coluna
Criar uma coluna

NI de edições que JomalAlto

Reforçar relações de informação NPT numa 2
informativa NPT.

contêm a coluna Minha:
dos cidadãos NPT publicação local Informativa CMVC-GAE.
com as atividades

Aumentar o numero de
CMVC-GCS

dos media e das
noticias sobre NPT MS3. Criação e manutenção do

Criar um Grupo no NI de membros que (atravês da
redes sociais

grupo "Imigrantes em Viana do 1
Foceboak aderem ao grupo. Equipa dos

Castelo" no Focebook
Migrantes)

MS4. Workshops dinamizados Envolver S NPT na Numero de NPT que
Despertar;

por cidadãos NPT em áreas da 1 dinamização de dinamizam os
sua competência. worlcshops workshops

Psicoviana.

MSS_ Promoção de 2 espetáculos
Envolver 400

2 cidadãos nacionais e N.I de espetadores. COV
sobre o tema Migraç6es.

estrangeiros

MS6. Realização de um "Ciclo de
Realizar 5 sessões de N.f de sessões e

Cinema" dedicado ao tema
2 cinema com o debates realizados; Ao Norte

Migrações com debate no final de
Sensibilizar a

cada emiss30.
respetivo debate N.f de participantes

comunidade de Promover atividades
APS-Núdeo do

acolhimento para culturais direcionadas MS7. Organização de 3 Realizar 3 N.I de Seminários
Minha;

a temática das à comunidade de seminários! conferências no 1 Seminários! Realizados;
migrações e da acolhimento. âmbito do estudo das migrações. Conferências N.I de participantes

CMVC-GCS;

Cáritas
intercultura lidade

MSS. Criação de um programa
de entrevistas aos cidadãos NPT

2
Realizar pelo menos Nt de entrevistas.

CCAM
sobre os seus países de origem e 10 entrevistas. Nt de entrevistados.
a ser difundido nos média locais.

MS9. Edição de um conjunto de
Nt de
documentárIos

documentários onde se retrata a
2

Editar 8
editados Ao Norte

realidade de diferentes documentáriOs
Nt de comunidades

comunidades NPT
retratadas



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 acolhimento, 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
OBJETIVOS ESPEcíFICOS!

ESTRATtGICOS MEDIDAS NlVEl METAS INDICADORES RESP.
/GERAIS

OPERACIONAIS

Capacitar os profissionais
M60. Promoção de ações de

de atendimento dos Dinamizar 2 sessões N9 de sessões
serviços publicos que

sensibilização de combate à
de sensibilização. realizadas;

Cáritas
discriminação dirigida a 1 (ClAlI);

lidam diretamente com a
profissionais dos serviços

Envolver pelo menos
N' '" CMVC-GCS

Diminuíra população imigrante para
publicos

1S técnicos. participantes.
discriminação a equidade.
em todas as

Sensibilizar os
Dinamizar pelo

Nl! de ações de
suas formas.

empresários para a
M61. Realização de ações menos 1 sessão de

sensibilização
igualdade de género nos

de sensibilização de
1

sensibilização por
realizadas.

Aa;
combate à discriminação • no. AEVC.

direitos e deveres no
dirigida a empresários. Envolver pelo menos

N9de
trabalho.

1S empresários.
participantes.

2.2.11. 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 defínida 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 PMIIVC, 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 OBJETIVOS
ESTRATÉGICOsl ESPECIFICasl MEDIDAS NfVEL METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS

GERAIS OPERACIONAIS

Aumentar O número de
M62. Realização de encontros N~ de ações

cidadãos NPT nas
atividades

com cidades geminadas dos
1

Realizar 3 realizadas; CMVC·GRIC;

internacionais que
pa[ses de origem dos cidadãos encontros. N~ de AIT

Reforçar relações ocorrem no município.
NPT. participantes.

dos cidadãos NPT M63. tntegração de cidadãos
Envolver 5

com as atividades Aumentar o numero de NPT nas associações com
cidadãos NPT N2 de

internacionais da cidadãos NPT atividades internacionais 2 AGfAM
Câmara envolvidos em (Festival Internacional de

nos grupos participantes.

Municipal. organizações sociais e Folclore)
folclóricos.

culturais com M64. Promoção da Promover a
atividades participação gratuita de

2
participação N9de

AGFAM
internacionais. cidadãos NPT no Festival gratuita a 15 participantes

Internacional de Folclore. cidadão NPT.

2.2.12. 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 feito 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 determinados imigrantes ou nacionalidades.

Tendo em conta os resultados do diagnóstico local, não se verificam situações de estrangeiros em

alojamentos precários, sobrelotados e sem infraestruturas básicas. Acompanhando estes dados com

os do levantamento institucional efetuado junto de algumas instituições de colhimento do concelho

de Viana do Castelo, nomeadamente o CLAII 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

expressiva, mas provavelmente por razões de âmbito mais vasto - étnico, cultural ou social - e não



especificamente religioso. A recente vaga imigratória terá, neste campo, contribuido 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 pais.

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 Stº

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 prindpios orientadores do Plano de Desenvolvimento em Saúde 2007-2015, visa fomentar a inserção e a
participação dos cidadãos 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 Cultural", em maio e c) "Semana da Tolerãncia", 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 cito 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. Éainda 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 PMIIVC 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 PMII

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 1 e 3 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:



Quadro 13 - Dimensão operacional para a área de Desporto e Lazer

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPEciFICaS!
MEDlOAS NivEl INDICADORES RESPONSÁVEIS

ESTRATÉGICOS! GERAIS OPERACIONAIS
METAS

M6S. Distribuição da
informação disponivel Contactar pelo
sobre atividades menos 200 N2 de contactos

CMVC
Informar e Sensibilizar a desportivas e recreativas,

1
cidadãos NPT, por efetuados.

comunidade de NPT para via correio normal e trimestre.
as atividades eletrónico.

Aumentara socioculturais e M66. Produção de uma
Produzir 500

percentagem de desportivas desenvolvidas "brochura" com o
brochuras com

N2 de brochuras CMVC·DEDQV;
cidadãos NPT que localmente. conjunto de modalidades

2 informação sobre
produzidas. EDV;

participa em atividades desportivas existentes no
as modalidades

N2 de brochuras Clubes
desportivas e concelho, traduzida em,

existentes
distribuidas. Desportivos

socioculturais. pelo menos, 3 linguas.

Criar oportunidade para a
M67. Possibilidade de
inscrição e participação

participação de crianças e
gratuita a crianças e

Abranger 10
N2 de Crianças e

EDV;
jovens NPT nas

jovens NPT nas
2 crianças e jovens

jovens inscritos.
Clubes

modalidades desportivas
modalidades desportivas

NPT. Desportivos
disponíveis.

disponíveis.

Realizar pelo
N2 de caminhadas

Facilitar a integração de M68. Dinamização de
menos 2

realizadas, CMVC·GCS;
1 caminhadas

cidadãos NPT na caminhadas interculWrois.
interculturois, pOf

N2 de cidadãos Câritas
comunidade, atraves da que participa.
oferta de atividades '"0

desportivas, culturais e de M69. Workshops de
N2 de Workshops

CMVC-GCS;
lazer. cozinha dinamizados por 1

Realizar 7 realizados,
ESM;

Criar oportunidades de
cidadãos NPT

Workshops. N2 de
EHTVC

participação em participantes.
atividades interculturais M70. Possibilidade de

Abranger 10 N2 de NPT que
promotoras de bem- participação gratuita a
estar físico e social.

Apoiar e criar
cidadãos NPT em aulas de

1 cidadãos NPT frequenta as CMVC-DEDQV
oportunidades para a

natação e hidroginástica.
nestas práticas. aulas.

prática de modalidades
M71. Criação de

desportivas por cidadãos
momentos de encontro

NPT, em diferentes clubes
interculturais entre Realizar 5

N.!! de encontros.
CMVC-GCS;

e associações desportivas 2 N2 de
cidadãos NPT e encontros Cáritas-CLAII

do concelho.
comunidade de

Participantes.

acolhimento.

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 PMIIVC.

o PMIIVC será monitorizado e acompanhado pela Equipa 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.
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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

medidas, analisando o sucesso das ações, discutindo as metodologias e dando sugestões de melhoria,

através da apresentação dos relatórios pela Equipa dos Migrantes.

Espera-se que este seja um espaço de envolvimento dos NPTem todo o processo de operacionalização

do PMIIVC 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 PMIIVC

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 PMIIVC 2015-2017.

Quadro 14 -listagem das atividades de monitorização do PMIIVC

requência

tividades
rincipais

ntidades
nvolvidas

Acom anhamento e Monitorização

Trimestral e Semestral, conforme atividades a desenvolver

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 acam anhamento 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

r a eficiência imediata na afetação de recursos

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

Adaptado de UNICEF

Fontes de Informação

Grelhas de avaliação
Folhas de Presenças
Ustas de Inscrição
Usta 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



Quadro 15 - Listagem das atividades de avaliação do PMIIVC

I Metodologlas de Avaliação I
I Frequência II Anual: junho de 2016 e dezembro de 2017 I

Junho de 2016:
Verificação da evolução do PMIIVC face aos objetivos propostos, partindo dos relatórios
trimestrais e de outra informação recolhida; Interpretação de desvios, discussão de

Atividades
propostas de melhoria e delineamento de trajetórias alternativas;
Elaboração de relatório de avaliação

principais
Maio de 2017:
Avaliação final da operacionalização do PMIIVC
Verificação do cumprimento das medidas
Elaboração do relatório semestral de avaliação

Objetivo Melhorar, para além da eficiência, a eficácia a afetação de recursos e aferir impactes

Entidades Equipa dos Migrantes, Entidades responsáveis pela implementação das medidas,
Representantes dos cidadãos NPT.

4. ACOMPANHAMENTO EMODELO DE GOVERNAÇÃO

o modelo de governação proposto engloba duas componentes:

1. A implementação das medidas;

2. A monitorização do PMIIVC;

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 PMIIVC. 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.
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Quadro 16 - Tipologia, âmbito de intervenção e perfil por unidade orgânica do Modelo de Governação definid para o PMIIVC

II TIPOLOGIA II ÃMBITO DE INTERVENÇÃO II PERFIL I
EQUIPA DE GESTÃO Aprovação e validação das propostas,

Formação el ou

(Munidpio de Viana do Órgão de medidas e cronograma do Plano.
experiência na matéria.
Poder de decisão e

Castelo) decisão Acompanhamento no seu
reconhecimento na

cumprimento.
organização Municipal.

Coordenação da implementação
Poder de decisão e

EQUIPA DE COORDENAÇÃO
através da colaboração com os

reconhecimento na

Órgão de
diferentes responsáveis pelas

organização. Dinamismo,
(Equipa dos Migrantes - e execução e de

medidas. Monitorização e controlo
capacidade de mobilização

plataforma de coordenação
da implementação das medidas, em

e de compromisso.
Acompanhamento)

termos da sua calendarização e
Capacidade analítica,

execução, bem como da aferição dos
crítica e de cooperação.

seus impactos na comunidade.

Instituições e responsáveis
individuais pela execução das

medidas, gerindo os recursos
necessários para a sua Equipas executivas

EQUIPAS DE Equipas implementação e assegurando o Responsáveis de unidades
IMPLEMENTAÇÃO executivas cumprimento do prazo previsto, orgânicas. Capacidade de

junto com a elaboração de relatórios mobilização.
sumário da sua execução, em ficha

própria.



Em cada uma das Áreas de Intervenção Estratégica definidas para a conceção do PMIIVC são referenciados Parceiros responsáveis pela implementação e

acompanhamento do mesmo. São eles:

Quadro 17 - listagem das entidades parceiras e respetivas responsabilidades no PMIIVC, por área de Intervenção

ENTIDAOE BREVE DESCRiÇÃO DA ENTIDADE RESPONSABILIDADE NO PLANO

ACT: Autoridade para as Condições de
Serviço do Estado que visa a promoção da melhoria das condições de trabalho, através do controlo Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

Trabalho
do cumprimento do normativo laboral no âmbito das relações laborais privadas e pela promoção plano, e participação nos processos de monitorlzação e acompanhamento
da segurança e saúde no trabalho em todos os setores de atividade públicos ou privados. do mesmo. Referendada nos Quadros 2, 7 e 11.

AEVC: Associação Empresarial de A Associação Comercial de Viana do Castelo é destinada a indagar as necessidades do comércio e
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

Viana do Castelo indústria da localidade e procurar todos os meios legais e satisfaze-Ias.
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento

do mesmo. Referenciada nos Quadros 2, 3 e 11.

AGFAM: Associação de Grupos Congrega vários grupos da região e tem trabalhado no sentido de divulgar e valorizar a etnografia
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

Folclóricos do Alto Minha vianense e os grupos seus associados.
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada nos quadros 5 e 12.

AIT: Associação Intercultural para Tem como objetivo promover a inclusão social, de Jovens e adultos carenciados com necessidades
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
Todos sociais e de educação, e a tolerância entre jovens e adultos de diferentes origens

do mesmo. Referenciada nos quadros 12.

Cria e desenvolve atividades sociais, culturais, desportivas e artJstlcas para a juventude,
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

AJO: Associação Juvenil de Deão
designadamente na área da ocupação dos tempos livres, do voluntariado, da cooperação e da

plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
formação, promovendo e dinamizando o acesso à Informação, a integração social, a participação

do mesmo. Referenciada nos Quadros 6.
dvlca e a igualdade de género.

Associação privada sem fins lucrativos Que tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

ANDe: Associação Nacional do Direito económico e social daqueles Que se encontrem em situação de pobreza ou exclusão social,
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento

ao Crédito nomeadamente atraves de iniciativas que assegurem o acesso e a obtenção do credito por parte
do mesmo. Referenciada nos Quadros.2.

dessas pessoas.

Ao Norte: Associação de Produção e Associação sem fins lucrativos que tem por fim a produção e a divulgação audiovisual, bem como a
Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos'de monltorização e acompanhamento

Animação Audiovisual cooperação para o desenvolvimento na área do ensino, educação e cultura.
do mesmo. Referenciada nos Quadros 10.

APS (Associação Portuguesa de Associação sem fins lucrativos que visa, principalmente, a promoção do desenvolvimento da
Implementaçiio das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorizaçiio e acompanhamento

Sociologial- Núcleo do Minho sociologia
do mesmo. Referenciada nos Quadros 10.

Cáritas-CLAII: Cáritas Diocesana de
Instituição da Igreja Diocesana do Alto Minha, empenhada na promoção do Homem, no

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

Viana do Castelo-Centro Local de plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento

Apoio à Integração de Imigrantes
acolhimento aos mais desfavorecidos e no desenvolvimento da Ação Sócio caritativa da Igreja.

do mesmo. Referenciada nos quadros S, 7, 10, 11 e 13.

Entidade sem fins lucrativos, sob a forma de cooperativa, que visa a promoção da cultura no Alto
Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente

CCAM - Centro Cultural do Alto Minha plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
Minho. do mesmo. Referenciado nos quadros 10.

Companhia profissional de teatro residente no Teatro Municipal Sá de Miranda em Viana do
Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente

CDV: Centro Dramático de Viana plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
Castelo. do mesmo. Referenciado nos quadros 5 elO.



Tem como competências promover uma planificação estratégica de intervenção social no
CMVC ~ DAS: Câmara Municipal de concelho; Promover medidas tendentes à inclusão de indivíduos e famílias; Propor e divulgar Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
Viana do Castelo ~ Divisão da Ação estudos que detetem as carências sociais da comunidade e de grupos específicos; Colaborar com plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
Social instituições vocacionadas para intervir na área da ação social; entre outras do plano de do mesmo. Referenciada no quadro 9.

Desenvolvimento Social.

CMVC· DEDQV: Câmara Municipal de
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

Viana do Castelo - Divisão de
Educação, Desporto e Qualidade de

Divisão da Câmara Municipal que visa a promoção da saúde e do bem-estar físico e mental plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento

Vida
do mesmo. Referenciada no quadro 13.

CMVC· GRIC: Câmara Municipal de Tem como principais competências a dinamização e monitorização das relações com as cidades Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
Viana do Castelo· Gabinete de geminadas, o desenvolvimento, no Município e nestas cidades, de atividades de promoção das plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
Relações Internacionais e Cooperação mesmas e de interculturalidade e intercâmbio de cidadãos e suas organizações sociais e culturais. do mesmo. Referenciado no quadro 12.

CMVC-GCS: Câmara Municipal de
Gabinete do Projeto Viana do Castelo, Cidade saudável da OMS que visa a promoção da saúde da

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
Viana do Castelo - Gabinete Cidade

população com base nos determinantes sociais e de saúde.
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento

Saudável do mesmo. Referenciado nos quadros 3, S, 6, 7, 8, 10, 11 e 13.

CMVC-GAE: Câmara Municipal de Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
Viana do Castelo - Gabinete de Apoio Tem como principal função o apoio a cidadãos portugueses emigrantes. plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
ao Emigrante do mesmo. Referenciado nos quadros 8 elO.

I Despertar
I Centro de Formação, Psicologia, Cooching e Educação. Equidade e Inclusão Social, Rigor e Inovação,

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

Capacitação e fmpowerment, são as linhas orientadoras que regem a sua prática.
do mesmo. Referenciado nos quadros 2, 4 elO.

Tem por fins a promoção desportiva, cultural e recreativa dos seus associados e de todas as
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

EDV - Escola Desportiva de Viana plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
crianças residentes no concelho de Viana do Castelo. do mesmo. Referenciada no quadro 13.

EHTVC- Escola de Hotelaria e Turismo Escola com a chancela da marca "Turismo de Portugal", que assegura formação certificada em
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento

de Viana do Castelo diversas temáticas do sector, tanto a jovens em formação inicial, como a profissionais no ativo. do mesmo. Referenciada nos quadros 2 e 13.

Escola secundária do concelho de Viana do Castelo, com raízes na Escola de Desenho Industrial, Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
ESM: Escola Secundária de Monserrate com oferta formativa no Ensino regular, Ensino Profissional, Educação e Formação de Adultos e plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento

Ensino Noturno. do mesmo. Referenciada nos quadros 3, 5 e 13.

EsMaior: Escola Secundária de Santa Escola secundária do concelho de Viana do Castelo com oferta formativa no Ensino regular e no
Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

~plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
Maria Maior Ensino Profissional do mesmo. Referenciada nos quadros 3 e 5. 5"

~

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente ~
il'

FAM: Fundação Átrio da Musica Tem como objetivo desenvolver e consolidar oferta formativa oferecida pela EPMVC plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento ~"

do mesmo. Referenciada no quadro 5. o?'....
Instituição Particular de Solidariedade Social que foi criada com o objetivo de potenciar a "família" Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente '"GAF: Gabinete de Atendimento à ""nas suas diferentes dimensões e proporcionar uma resposta global e integrada às problemáticas plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento "Família ~"

mais prementes e geradoras de exclusão. do mesmo. Referenciado nos quadros 5, 8 e 9. .1GEED·ESE-IPVC: Gabinete de Estudos - o
para a Educação e Desenvolvimento Integrado no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, tem como setor prioritário de intervenção a Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do . """da Escola Superior de Educação do educação, participa e apoia iniciativas de Educação para o Desenvolvimento, Docência e plano, e participação nos processos de monltorização eacomp~o ~ ....

do mesmo. Referenciado no quadro 6. C o
Instituto Politécnico de Viana do Investigação. -'"Castelo

~



IEFP: Instituto de Emprego e Formação
Serviço público de emprego nacional que tem por missão promover a criação e a qualidade do Implementação das medidas especificadas no capItulo 3.2. do presente

Profissional
emprego e combater o desemprego, através da execução de pollticas ativas de emprego, plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
nomeadamente de formação profissional. do mesmo. Referenciado nos quadros 2, 3, 4 e S.

ISS, IP: Instituto da Segurança Social, Instituto público de regime especial Integrado na administração indireta do Estado, que tem por
Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente

Instituto Público. objetivo garantir e promover a proteção e Inclusão social dos cidadãos.
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciado no quadro 9.

IJornal Alto Minho I Órgão de Informação Regional em papel
Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciado no quadro 10.

IPsicoviana
I Sociedade Comercial por Quotas que presta serviços na área da Gestão de Recursos Humanos,

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

Formação Profissional e Investigação na Área das Ciências Humanas.
do mesmo. Referenciada nos quadros 2, 4, 6, 7 elO.

IRádio Alto Minha
I A Rádio Alto Minha é composta de vários departamentos que gerem as diversas atividades a ela

Implementação das medidas especificadas no capitulo 3.2. do presente
plano, e participação nos processos de monltorizaç:io e acompanhamento

inerentes e definem os rumos e prioridades da sua intervenção.
do mesmo. Referenciada no quadro 10.

IRádio Geice I 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 presente
plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
do mesmo. Referenciada no quadro 10.

CMVC·SGEAE: Câmara Municipal de
Setor da Câmara Municipal de Viana de Castelo que trata de Informação e apoio às atividades

Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente
Viana do castelo - Setor de Gestão plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
Espaços de Atividades Económicas

económicas.
do mesmo. Referenciado no quadro 2.

ULSAM: Unidade local de Saúde do
Constitui uma entidade pública empresarial integrada no Serviço Nacional de Saúde, tendo como Implementação das medidas especificadas no capítulo 3.2. do presente

Alto Minha
objetivo, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, com eficiência e eficácia plano, e participação nos processos de monitorização e acompanhamento
asseguráveis a toda a população. do mesmo. Referenciada no quadro 8.

ESS·IPVC: Escola Superior de Saúde do
implementação das medidas especificadas no capftulo 3.2. do presente

Instituto Politécnico de Viana do
Unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com intervenção na formação e no plano, e participação nos processos de monitorlzação e acompanhamento

Castelo
desenvolvimento em saúde do mesmo. Referenciada nos quadros 2 e 8.

Avaliação final do PMIIVC.
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Cronograma - PMIIVC
2015 2016 2017

Medida 2.-

ii
2.- 1.- 2.- Responsável

sem. sem. sem. iIi,em.
M1. Formação em técnicas de procura ativa de emprego IEFP
M2. Organização de sessões de divulgação, junto dos NPT, IEFP

o sobre a oferta formativa em áreas profissionais/operacionais ESS-IPVC
~ M3. Promoção de sessões de sensibilização/informação sobre" ACTo direitos e deveres no trabalho-o• M4. Promoção de ações de orientação profissional para uma-o

Psicovianac
gestão de carreira sustentada•

~ MS. Estabelecimento de quotas de matrícula destinadas a
E cidadãos NPT, nos cursos existentes EHTVC
•• M6. Promoção de sessões de informação sobre os fundos CMVC- SGEAE;o
.c disponíveis para a criação do próprio negócio ANOCOi..,

CMVC-SGEAE;
~ M7. Apoio à criação do próprio negócio

• ANDe
-o M8. Promoção de ações de sensibilização para as empresas Despertar;o
-o do concelho na área da responsabilidade social e boas AEVC;~

~ práticas na integração de Imigrantes Psicoviana.•lO M9. Criação de um programa de estágios nas empresas do Despertar;
concelho (ainda que não remunerados) para integração de AEVC;
cidadãos NPT Psicoviana.

IEFP;
~

ESM;~

MIO. Formação em língua portuguesa: Português para Todos":5 EsMaior;

• AEVC
o

Ml1. Organização de 30 sessões de aperfeiçoamento da,~

~ CMVC-GCS (BlV)~ língua portuguesau
~

M12. Formação sobre o alfabeto português, o desenho da-o Agrupamentos dew
letra (maiúscula e minúscula) e o respetivo som escola
M13. Formação modular certificada em áreas profissionais

IEFP

• operacionais
o o M14. Promoção de formação modular na área da Agricultura DespertarIm Im
~~ M15. Formação modular nas áreas da Estética, Inglês,~ ~ Psicoviana'Q E Informática e Saúde
~ o
~~ M16. Formação de representantes chave das comunidades Despertar
v

de cidadãos NPT Psicoviana
M.17 Formação em consultoria de imagem Psicoviana

M18. Distribuição e divulgação da agenda cultural e outras
CMVC·GCS;

informações culturais pela comunidade NPT, via correio
Cáritas

normal e correio eletrónico.

EsMaior;
M19. Colocação da agenda cultural em pontos estratégicos, ESM;
com apoio dos parceiros GAF;

IHP
~ M20. Possibilidade de participação em atividades promovidas CMVC-GC5
~

-" pelos grupos folclóricos. AGFAM~

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

FAM

M22. Participação gratuita nas oficinas de formação. COV

M23. Promoção de um espetáculo musical aberto a todos os
FAM

intervenientes do PMIIVC.

M24. Estabelecimento de um dia escolar dedicado à Agrupamentos de
"multiculturalidade" escolas

M25. Envolvimento de jovens NPT em atividades sociais,
AJO

• o culturais, desportivas e artísticas.
~

,~

M26. Promoção de espaços de debate, reflexão, projeção~
~'c ~

~ '"
u

pública em matérias que interessam e preocupam os jovens AJO-o
~

:~
~ v imigrantes.O ~o- M27. Realização de intercâmbios para conhecimento de

outras regiões do pais.
AJO



$

".,
~

..
~
•1;;

&.•$
'"$
$

"•
".!
•:!!
Õ
~

M28. Capacitação de cidadãos NPT para o associativismo.

M29. Integração de cidadãos NPT no grupo de colaboradores
do Ciclo (Re) Pensar o cidadania no Mundo Global (sessões
mensais com filmes comentados).
M30. Integração de cidadãos NPT no Curso Livre

Aprendizagens poro o Desenvolvimento: Educação,
Cooperação e Cidadania Global (formação anual), dando
testemunhos sobre as suas vivências pessoais.

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

M32. Desenvolvimento de projetos em grupo comunitário de
partilha 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 multilingue de apoio à
integração e informação ao cidadão NPT.

M35. 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.

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 NConhecer e utilizar de forma positiva os serviços
públicos e os recursos da comunidadeH

•

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

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

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

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

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

M46. Formação dos técnicos em métodos de atendimento.

M47. Formação de técnicos para a figura de dinamizador
intercultural

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

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

AJO

GEED-ESE-IPVC

GEEO·ESE·IPVC

CMVC-GCS

Psicoviana

CMVC-GCS
(áritas (CLAII)

Cáritas (CLAII)

Cáritas (CLAII)

CMVC·GCS

ACT;

U1.5AM (ACES);
Cá,I,•• (CLAII)

Psicoviana

U1.5AM (ACES;
UCC)

CMVC·GCS;
CMVC-GAE
U1.5AM (UCC)
GAf
U1.5AM (ACES;
UCC)

U1.5AM
ESS·IPVC

U1.5AM
ES5-IPVC

GAf

GAf

CMVC-OAS;
ISS, IP - Centro
Distrital de Vian
do Castelo

ISS, IP - Centro
Distrital de Viana
do Castelo

ISS, IP • Centro
Distrital de Viana
do Castelo
Rádio Afifense;
Rádio Geice;
Rádio Alto Minh
CMVC-GAf.



M50. Criação de um programa de rádio sobre músicas e
culturas dos cidadãos NPT.
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Rádio Afifense;
Rádio Geice;
Rádio Alto Minho;
Clv1VC-G/l,!'

•o
~
'0•'"

M51. Organização de sessões de cinema temático dos países
dos cidadãos NPT

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

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

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

M55. Promoção de 2 espetáculos sobre o tema Migrações.

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

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

M5B. Criação de um programa de entrevistas aos cidadãos

NPT sobre os seus países de origem e a ser difundido nos
media focais

M59. Edição de um conjunto de documentários onde se

retrata a realidade de diferentes comunidades NPT

l~ M60. Promoção de ações de sensibilização de combate à
~ discriminação, dirigida a profissionais de atendimento dos
·s serviços públicos.

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

Ao Norte

Jornal Alto Minho;
CMV(.GAE.

CMVC-GC5
(através da Equipa
dos Migrantes)

Despertar;
Psicoviana.

COV

Ao Norte

APS-Núcleo do

Minho;
CMVC-GC5;
Cáritas

CCAM

Ao Norte

Cáritas (CLAl!);

CMVC·GCS.

ACT;
AEVC.

M62. Realização de encontros com cidades geminadas dos

países de origem dos cidadãos NPT.

M63. Integração de cidadãos NPT nas associações com
atividades internacionais (festivallnternacionaf de Folclore).

M64. Promoção da participação gratuita de cidadãos NPT no

Festival Internacional de Folclore.

M65. Distribuição da informação disponível sobre atividades
desportivas e recreativas, 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 jovens NPT nas modalidades desportivas

disponíveis.

M68. Dinamização de caminhadas interculturois.

M69. Workshops de cozinha dinamizados por cidadãos NPT

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

M71. Criação de momentos de encontro interculturais entre

cidadãos NPT e comunidade de acolhimento.

CMVC-GRIC;

AIT

AGfAM

AGFAM

CMVC

CMVC-DEDQV
EDV
Clubes

Desportivos

EDV
Clubes
Desportivos do

Concelho

CMVC-GCS

Cáritas

CMVC·GCS

E5M
EHTVC

CMVC-DEDQV

CMVC-GC5
Cáritas-CLAII



Lista de parceiros do PMIIVC

Autoridade para as Cf Escola Secundária de Monserrate ,"".~,«
Condições de Trabalho :,,:,~g~.~;~~."!

Associação Empresarial V Escola Secundária de Santa Maria •de Viana do Castelo aevc Maior Maior
--~-

Associação de Grupos Escola Superior de Saúde -
Vil""Folclóricos do Alto Instituto Politécnico de Viana do ._' ..v_._.~.

Minha Castelo (ESS-IPVC)
r.....~_.

'"5:0'''

Associação Intercultural ~-~
Fundação Átrio da Música ..-

para Todos J.i.." ..._~

Associação Juvenil de f" Gabinete de Atendimento à
~2.FDeão Família

A.asoct.lÇào Juvenil de 06110 AJD =

Associação de Produção ~ Gabinete de Estudos para a

j[it".lEducação e Desenvolvimento - -~e Animação Audiovisual

111I NIIIIll ESE-IPVC ...,
~--.- .......... ....,.;,.-
[~So__"".(otu<,,<'"

I""-'~ .. '" ....... -",

Associação Portuguesa
Instituto de Emprego e Formação

de Sociologia - Núcleo ..... •Profissional , , INSTITUTO 00 [Hl'fn:r.o
do Minho ..,..."....,.,,~ ... " l fOflf'Ul(ÃO I'flortS'>tON41

Associação Nacional do AND
Direito ao Crédito- Instituto da Segurança Social, I. P. '-JrANDC

"'--. ";.-...::;.y: lo

Cáritas Diocesana de 'lI; ~Viana do Castelo· ' -.

MINHO
l!~.r •• .

Centro local de Apoio à (~.~~\ • " Jornal Alto Minho
Integração de ... Doe...'''') CLAii ••
Imigrantes ·.:.....t} - .

Centro Cultural do Alto ccl~ Psicoviana ODMinho
("anuo cullural dO ;:,110 111111111) .~
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Centro Dramático de ('III§

k ,::=\::=
Rádio Afifense p t~::::::

Viana <1\ ..
HIITNi'E

,~_:' m- 'rDespertar Rádio Alto Minha
q,,:'::, -."~::j riU III

.,'; ... Olho
rmn mllllm

Escola Desportiva de D Rádio Geice IViana
GIIClU::l

Escola de Hotelaria e
Unidade Local de Saúde do Alto uLS :nTurismo de Viana do

TUIIISMOOE 'li I Minha
Castelo PORTUGAL~ esco as "'''M:{ ,: J-. li< <.4.U li<

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

subsequentemente e ao abrigo do disposto na alínea h) do n.o 1 do artigo 25° conjugado

com a alínea a) do n.o 1 do artigo 33° da Lei 75/2013 de 12 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

lida 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. (12) ALTERAÇÃO AO REGIMENTO - PROPOSTA DO

PSD:- Pelo Vereador Eduardo Teixeira foi apresentada a proposta que seguidamente se

transcreve:- "PROPOSTA -

Regimento
Câmara Municipal de Viana do Castelo

Artigo 12
Periodicidade das reuniões



1. A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenalmente às segundas-feiras pelas 18

horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Reúne também extraordinariamente, por iniciativa

do Presidente ou após requerimento de pelo menos um terço dos respetivos membros.

2. (... )

Artigo 22
Duração das reuniões

(... )
Artigo 32

Condições de Funcionamento
12 As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser gravadas para memória futura e deverão ter

sistema de áudio ligado, por forma a que o público presente consiga ouvir as intervenções.

Artigo 42
Caráter Publico das Reuniões

(... )
Artigo 5 2

Período antes da ordem do dia
(... )

Artigo 62
Declarações de Voto

(... )
Artigo 72

Reunião Ordinária para aprovação do Relatório de Contas
O relatório de contas, bem como todos os documentos formais de suporte ao mesmo, deverão ser

enviados com antecedência mínima de 1 semana antes da reunião para a sua aprovação e deverá

nessa reunião estar presente o Revisor Oficial de Contas, bem como o responsável financeiro pelas

contas do município de modo a poder prestar todos os esclarecimentos.

Informação dos Atos
(... )

Artigo 82
Atas

(... )
Artigo 92

Entrada em Vigor
(... )
Posta a votação a proposta apresentada pelo PSD a mesma obteve o seguinte

resultado:- 4 votos contra do PS e 3 votos a favor do PSD e CDU. Face a este resultado

a Câmara Municipal deliberou reprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi

tomada por maioria com os votos contra do Vice Presidente da Câmara e dos

Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os
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votos a favor dos Vereadores Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo.

(13) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as

seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor, com a informação que

seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A

rubrica de "viadutos arruamentos e obras complementares" foi reforçada para acomodar a

empreitada "Reparação de lajedo na alameda central do campo da agonia". As rubricas correntes

foram compensadas por rubricas igualmente correntes.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESPESA
MOOIF1CA/Y ES ORCAMENTAlS

DOTAÇAo
INseRlçOESI OIMINUIÇOESI OOTAçAo

ORGÂNICA EeoNOMleA OEseRlçAo ANTERIOR
REFORr.OS ANULAéOES SEGUINTE

02 CAMARA MUNICIPAL
0201 PRESIDI!NCIA

02 AOUISIÇÃO De BENS E SERViçoS
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
020210 TRANSPORTES
02021009 OvrROS 40.000,00 0,00 3.600,00 36..400,00
06 OuTRAS DeSPESAS CoRRENTES
0602 lltvERsAs
060203 OUTRAs
06020301 CluTAAs Re.SnTUlÇÓES 70.000,00 1.600.00 0.00 11.600,00

0202 DEPARTAMENTO De AoMINlSTRAÇÃO GERAL
01 DeSPESAS CoM OPEsscw..
0103 SEGURANÇA Socw.
010304 OUTRAS PRESTAÇOEs FAMl.IAAES 100,00 2.000.00 0,00 2.100,00
02 AouIsJçÀo De BENS ESERVIÇOS
0202 AausIÇÃO De SERVIÇOS
020220 OUTRoS TRA8AlHOS ESPECW.lZAOOS 230.000.00 0.00 19.400,00 210.600,00
07 AoulSIÇÃO De BENS De CAPrTAl..
0701 INveSTd.lENTOS
070107 EaUlPAMENTo DE rNFORMATlCA 96.500,00 7.000,00 0,00 103.500,00

0203 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA E QUALIOAOE De VOA
01 D€SPESAS COM OPeSSOAl
0101 REMUNERAÇOES CERTAS E PERMANENTES
010104 PESSOAL Dos QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL Do TRABAlHO
01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO 30.000,00 0,00 6.000,00 24.000,00
02 AQUISiÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
0201 AQUISIÇÃO DE BENS
020118 lNRos E DocUMENTAÇÃO n:CNICA 2.500,00 0,00 2.000,00 500,00
020119 ARTIGOS HONORIFlCOS E DE DECOAAÇÁO 1.000,00 0,00 800,00 200,00
020121 OVTRosBENS 160.500,00 10.000,00 0,00 170.500,00
04 TRAHSFEROClAS CoRRENTEs
0407 INSmuçOEs SEM FINS LUCRATlVOS
040701 INSTJTUIÇOeS SEM FINS LUCRATlVOS
04070101 F~ CVt.TURAlS 490.000,00 2.000,00 0,00 492.000,00
07 Ao!.JIsJçÃo De 8EHs De CAPITAL
0701 INvESTNENTOS
070103 EOIfIclos
07010304 CRECHES 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00
07010305 ESCOlAS 863.376,67 0,00 3.000,00 860.376,67
08 TRANSfER!NclAS DE CAPITAl
0807 INSTTTVIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS
080701 INSTITUlÇOES SEM FINS LUCRATIVOS 745.350,00 0,00 0,00 745.350,00

0204 DEPARTAMENTO ORDENAI.lENTO Do TERRITORIO E AMBIENTE
02 AOIJlslÇÀo DE BENS E SERVIÇOS
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
020210 TRANSPORTES
02021009 OUTROS 100,00 2.000,00 0,00 2.100,00
020215 FORW,ÇÃQ 200,00 200,00 0,00 400,00
020225 OuTRos SERVIÇOS 195.700,00 10.000,00 0,00 205.700,00
07 AOUlSIÇÁO DE BENS DE CAPITAl.
0703 BENs DE DoM/mo PUBLICO
070303 OuTRAs CON$TRUÇOES E INfRAESTRUTURAS
07030313 OUTRos 13.000,00 0,00 1.000,00 12.000,00



0205 DEPARTAMENTO OBRAS PUBliCAS E CONSERVAÇÃO
01 DESPESPS COM O PESSOAl.
0102 ABoNos VARJAVEIS OU EveNTUAIS
010204 AJuoAS DE CUsTo 16.000,00 4.000,00 0,00 20.000,00
02 AoulSIÇÃO DE BENs E SERVIÇOS
0201 AooslÇAO De BENS
02(1102 CouBusTIveIS E lueRlFlCANTES
02(110202 G.OO.eo 320.000,00 0,00 38.000,00 282.000,00
02010299 OuTROS 420.000,00 38.000.00 0,00 458.000,00
01 AoutslçAo DE BENS DE CAPITAL
0701 INVEsnMENTos
070101 TERRENOS 1.999.275,83 0,00 10.000,00 1.989.275,63
0703 BENS OE DoMiNIO Púeuco
070303 OuTRAS CONSTRuçOES E INFRAESTRUTURAS
07030301 VIADUTOS, ARRUAMEi'fl"OS E OeRAS COMPlEMENTARES 2.019.258,37 41.000,00 0,00 2.060.258,37
07030313 OUTROS 1.292.91000 000 30.000,00 1.262.910,00

9.010.770,87 117.800,00 117.600,00 9.010.770,87
69.800,00 69.800.00
46.000,00 48.000,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da

Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e a

abstenção dos Vereadores Marques Franco, Helena Marques e lIda Figueiredo. (14)

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- O Vice Presidente informou que não havia

quaisquer despachos que devessem ser submetidos a ratificação. (15) PERíODO DE

INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLlCO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi

fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se registado a intervenção

de Pires Viana que abordou os seguintes assuntos:- 1. QUINTA DO SEQUEIRA, CAIS

Novo, DARQUE: Perguntou se está prevista a instalação de rede de gás natural na

Quinta do Sequeira. O Vereador Luís Nobre esclareceu que parte do Cais Novo já está

servido de rede de gás natural prevendo-se a sua ampliação em data próxima. Ainda

relativamente a esta Urbanização questionou e executivo sobre se existe alguma

planificação relativa à reparação de deficiências existentes em vários arruamentos e

redes de esgotos. 2. PONTE ROMÂNICA DE S. LOURENÇO: Congratulou-se pelo facto de

ter sido reparada a estrutura da Ponte mas sugeriu a elaboração de um plano do troço

compreendido entre a mesma e o antigo embarcadouro. 3. PARQUE DE

ESTACIONAMENTO DO CAMPO D'AGONIA: Perguntou se a elaboração do projecto do
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Parque foi precedido de um estudo geológico, uma vez que segundo supõe os

problemas existentes com as águas subterrâneas resultam do desconhecimento dos

projectistas da existência de uma ribeira que atravessava o actual Campo d'Agonia

com origem na serra e desaguava junto à foz do Rio Lima. Ainda a este propósito

manifestou a opinião de que a exploração comercial do Parque deveria ser feita

através de uma empresa municipal, como é feito em várias cidades. 4. MERCADO

MUNICiPAL: Perguntou para quando está prevista a construção do novo Mercado

Municipal ou quando é que é convertido em definitivo o actual mercado provisório.

5. CONVENTO DE S. DOMINGOS: A propósito da deliberação tomada hoje pela Camara

Municipal, sobre concessão de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa

Senhora de Monserrate, alertou para o facto de o Convento de S. Domingos ser

Monumento Nacional e propriedade do Estado Português. (16) APROVAÇÃO DA

ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57" da Lei n.o 75/2013, de 12

de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos

imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo

Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. 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

lida Figueiredo. E, nada mais havendo a tratar, o Vice Presidente da Câmara, pelas treze

horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.


