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I. I N T R O D U Ç ÃO
Conforme o disposto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquia Locais (POCAL), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, devem as autarquias locais submeter o inventário e os
documentos de prestação de contas à aprovação do órgão executivo e, posteriormente, à apreciação e
votação do órgão deliberativo.
De acordo com o n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, que altera o
POCAL, a elaboração das contas segundo o novo Plano aprovado passou, a partir do exercício de 2002, a
ser obrigatória para todas as autarquias locais.
O relatório de gestão que se segue espelha as atividades mais relevantes desenvolvidas pelo
Município de Viseu no ano económico de 2017, assim como a sua situação económica e financeira, que se
refletiu numa evolução positiva na generalidade dos principais indicadores. É um tradutor real dos feitos
realizados em diversas áreas e da boa forma das contas municipais. Deste modo, submete-se o presente
relatório com os demais documentos de prestação de contas e o inventário geral a aprovação da Câmara
Municipal e, subsequentemente, a apreciação da Assembleia Municipal.
Com base na análise que aqui se apresenta, é possível concluir que foram múltiplos os campos de
atuação da autarquia, de modo a responder aos compromissos assumidos na estratégia adotada “Viseu
Primeiro 2013/2017”. O governo municipal desenvolveu a sua atividade em torno das premissas e das
prioridades lançadas neste programa autárquico, robostecendo a aposta da política local em áreas sociais
como a educação, o ordenamento do território, a solidariedade e inclusão social, a cultura e o desporto,
juventude, recreio e lazer e ainda no desenvolvimento da economia local com investimentos na coesão
territorial do concelho, na revitalização do Centro Histórico, na modernização da rede viária e outras
estruturas de mobilidade, na consolidação do crescimento económico e do emprego e na valorização
turística da Cidade-Jardim. Neste último ponto, a aposta tem sido cada vez mais intensificada, tendo, no
ano em apreço, aumentado exponencialmente.
À semelhança dos anos anteriores, as pessoas ocupam um lugar de destaque nas preocupações
do Município, pelo que se deu continuidade à criação de uma comunidade mais inclusiva e igual para
todos, através da atribuição de apoios e ajudas no âmbito da ação social. Também a valorização da
cultura e da veia desportiva da autarquia foi reforçada com a realização de uma vasta panóplia de eventos
para todas as faixas etárias e todos os grupos sociais. Afinal, cada um de nós marca a diferença na
construção de um concelho melhor, pelo que, em forma de retribuição, a CMV promoveu investimentos
estratégicos direcionados à obtenção de elevados padrões de qualidade de vida e à manutenção de um
selo que é já imagem de marca, “Viseu a Melhor Cidade para Viver”.
Em traços gerais, a situação financeira do Município de Viseu voltou a apresentar bons resultados,
sendo que em termos orçamentais foi possível exibir uma poupança corrente superior a 10,5 milhões de
euros. Tal facto será relatado mais à frente, onde também se executa um estudo detalhado da receita e da
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despesa realizadas, ao longo do ano em apreço, sendo por isso possível identificar as origens dos nossos
recursos financeiros e as atividades onde os mesmos foram aplicados. Uma vez mais, toda a despesa foi
coberta pela receita, resultando ainda um remanescente de sensivelmente 23,1 milhões de euros.
Com uma política transparente, eficaz e eficiente, recheada de um elevado rigor orçamental e
patrimonial, cumprimos os objetivos lançados para o ano de 2017, resultando ainda um excedente que
reforçou a solidez e a boa saúde das contas da CMV, o qual permitiu enfrentar novos desafios nos vetores
de atuação mais importantes.
Viseu centrou os seus esforços e conseguiu dinamizar, fortemente, a sua imagem e assim, a sua
economia!
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II. A N ÁL I S E

RESUMO
Quadro 1 – Execução da Receita 2017

Fonte: Serviços Financeiros

No ano de 2017, a receita total (excluindo reposições não abatidas e o saldo de gerência anterior),
ao crescer 2,9%, ostentou um montante total de 50 milhões de euros, o que em termos relativos se
traduziu numa execução de 74,9% face ao valor previsto.
Quadro 2 – Execução da Despesa 2017

Fonte: Serviços Financeiros

A despesa total paga apresentou um nível de execução de 57,5%, o que se refletiu num consumo
de 53,3 milhões de euros, mais 16,1% do que o montante pago em 2016. Tendo por base os dados
relativos à execução da receita e da despesa, a autarquia conquistou, novamente, uma poupança corrente
no valor de 10,5 milhões de euros.
Quadro 3 – Execução das Grandes Opções do Plano 2017

Fonte: Serviços Financeiros

Em 2017, as Grandes Opções do Plano registaram uma execução superior a 37,8 milhões de
euros, consequência de um acréscimo de 22,1% em relação ao ano anterior.
Quadro 4 – Demonstração de Resultados 2016/2017

Fonte: Serviços Financeiros

No ano de 2017, os proveitos e ganhos, ao crescerem 0,2%, atingiram os 51,3 milhões de euros e
os custos e perdas totalizaram um montante de 49,5 milhões de euros. Tais resultados traduziram-se num
Resultado Líquido do Exercício positivo, superior a 1,8 milhões de euros.
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III.

A T I V I D AD E S M AI S R E L E V AN T E S D E S E N V O L V I D AS E M 2017
A ação desenvolvida pelo Município de Viseu no ano de 2017 reiterou os desígnios assumidos no

programa “Viseu Primeiro 2013/2017” e direcionou-se no reforço da consolidação orçamental e financeira,
que vem sendo influenciada por um contexto económico desfavorável. Todavia, a autarquia aprofundou os
seus bons resultados e alcançou níveis meritórios em diversos indicadores.
Anteriormente foi já realizada uma análise sucinta à componente orçamental da CMV (receita e
despesa) e uma breve referência à demonstração de resultados. No entanto, é também relevante executar
um estudo do comportamento de outros indicadores, para um melhor enquadramento inicial das contas do
Município.
Na ótica patrimonial, o Município de Viseu voltou a demonstrar resultados apreciáveis. Desde logo,
destaca-se o Resultado Liquído do Exercício superior a 1,8 milhões de euros, que permitiu reforçar as
nossas reservas legais em 5%, sendo o restante alocado às reservas livres. Ainda neste âmbito, também a
política financeira, direcionada para uma redução do endividamento, merece distinção, isto é, a autarquia
conseguiu uma vez mais cumprir o limite da dívida total, apresentando ainda, no final do ano, uma
diferença face ao limite de 59,3 milhões de euros.
O Município de Viseu, ano após ano, reforça a máxima de “Viseu a Melhor Cidade para Viver”
intervindo em áreas chave que influenciam diretamente a qualidade de vida da população e,
consequentemente, a economia local.
Para uma perceção mais concreta e realista da ação da autarquia ao longo do ano em análise,
segue-se um quadro que indica o total despendido nos diferentes campos de atuação do Município.
No ano de 2017, os custos por funções alcançaram um total de 52,3 milhões de euros, o que se
traduziu num crescimento de 18,7% face ao montante do ano de 2016. Este incremento encontra
explicação na necessidade de honrar os compromissos assumidos, uma vez que a satisfação das
necessidades dos viseenses é uma das grandes prioridades de intervenção da CMV. Uma comunidade
feliz influencia positivamente o desenvolvimento económico do concelho.
Face ao enunciado, as prioridades agregaram-se, especialmente, nas funções sociais, que
consumiram mais de 48% do montante total, seguidas pelas funções económicas, que assumiram um
peso de 26,5% e, posteriormente, pelas funções gerais. Fazendo uma breve análise à função voltada para
a sociedade, no ano em apreço, verificou-se um custo na ordem dos 25,5 milhões de euros, sendo esta o
maior consumidor dos nossos recursos. Neste campo, a aposta foi sentida com maior intensidade em
rubricas como a educação, o meio ambiente, a cultura e o desporto, recreio e lazer, tendência já
observada nos anos anteriores.
Particularizando o explanado, a educação continuou a ser um dos vetores estratégicos do
Município, pelo que foram aplicados mais de 7,1 milhões de euros nesta subfunção, destinados à
realização de despesas inerentes ao bom funcionamento do nosso parque escolar, como seja, os custos
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com o pessoal, com as refeições e transportes escolares, entre outros. A promoção do sucesso educativo
é, na atualidade, a alavanca do sucesso, pelo que, em 2017, o total despendido derivou da importência
que o ensino adquire na construção de uma sociedade instruída, aberta a novos desafios, empreendedora
e motivada para o desenvolvimento.
Quadro 5 – Despesas por funções

Custo total por funções - 2017
Funções/Subfunções

Valor

1 - FUNÇÕES GERAIS

%

12.944.678,11 €

24,74%

11.323.561,18 €

21,64%

1.132.574,05 €

2,16%

488.542,88 €

0,93%

111

Administração Geral

121

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

122

Polícia Municipal

25.498.167,98 €

48,73%

211

Ensino não Superior

1.472.381,69 €

2,81%

212

Serviços auxiliares de ensino

5.644.163,29 €

10,79%

221

Serviços individuais de saúde

232

Ação Social

241
242
243/244

Saneamento e abastecimento de água

245

Resíduos Sólidos

246

Proteção Meio Ambiente e Conservação da Natureza

4.403.009,53 €

8,42%

251

Cultura

4.136.495,96 €

7,91%

252

Desporto, Recreio e Lazer

3.715.486,66 €

7,10%

253

Outras atividades cívicas e religiosas

2 - FUNÇÕES SOCIAIS

67.631,61 €

0,13%

556.611,37 €

1,06%

Habitação

1.213.112,33 €

2,32%

Ordenamento do Território

1.488.730,09 €

2,85%

57.573,50 €

0,11%

2.639.756,36 €

5,05%

3 - FUNÇÕES ECONÓMICAS

103.215,59 €

0,20%

13.848.701,51 €

26,47%

24.266,80 €

0,05%

310

Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

320

Indústria e Energia

3.175.056,35 €

6,07%

331

Transportes Rodoviários

8.773.917,04 €

16,77%

332

Transportes Aéreos

398.395,17 €

0,76%

340/342

Comércio e Turismo

1.159.140,30 €

2,22%

341

Mercados e Feiras

317.925,85 €

0,61%

30.352,00 €

0,06%

4 - OUTRAS FUNÇÕES
430

Diversas não especificadas

TOTAL

30.352,00 €

0,06%

52.321.899,60 €

100,00%

Fonte: Serviços Financeiros (contabilidade de custos – dados provisórios)

Outra área onde o investimento assumiu um montante significativo foi o ambiente. Se à proteção do
meio ambiente e conservação da natureza, que totalizou 4,4 milhões de euros, somarmos o montante
gasto com os resíduos sólidos (2,6 milhões de euros) obtemos um custo superior a 7 milhões de euros. Na
primeira subfunção, o total aplicado aumentou 11,6% em relação ao consumido no ano anterior, tendo-se
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destinado, particularmente, à manutenção dos espaços verdes, quer na cidade quer nas freguesias, uma
vez que as transferências para estas tiveram um peso acentuado nos gastos ocorridos em 2017. Nos
resíduos sólidos, ao representarem 5,1% do total da despesa, destacaram-se as intervenções ao nível da
recolha, do transporte e do tratamento de R.S.U., uma incumbência legal da autarquia onde os gastos
foram reduzidos em 25,6% face a 2016. Viseu, Cidade-Jardim, afirma-se não só pelos espaços
verdejantes mas também pela limpeza e pelo cuidado que a CMV tem com todo o meio envolvente.
Ainda no âmbito das funções sociais também a vertente cultural merece destaque, visto que a
despesa registou um acréscimo de 13,5%, culminando num gasto superior a 4,1 milhões de euros e,
concludentemente, num peso de 7,9% no total gasto por funções. A vontade de transformar Viseu num
pólo cultural de renome implicou múltiplas ações nesta área, que se traduziram num vasto leque de
atividades para toda a população e na construção de uma agenda de eventos únicos, dinâmicos, vibrantes
e de forte adesão. Neste seguimento, também a rubrica do desporto, recreio e lazer assumiu um papel
fundamental no reconhecimento da cidade, pelo que foram aplicados cerca de 3,7 milhões de euros nesta
subfunção. Ao corresponder a 7,1% da despesa paga, é de referir o valor canalizado para os Contratos
Programa de Desenvolvimento Desportivo e, em especial, o montante conduzido para a manutenção e
conservação das instalações e dos equipamentos de desporto, recreio e lazer. O desenvolvimento cultural
e desportivo levado a cabo pela CMV procura captar novos públicos mas também intensificar bons
hábitos, de modo a instituir um padrão elevado de qualidade de vida.
Por fim, tendo em consideração uma das premissas da estratégia local “Viseu Primeiro 2013/2017”
salienta-se o total canalizado para a solidariedade e ação social. A inclusão social e a criação de
condições mínimas de habitabilidade (e não só) são dois dos principais objetivos da autarquia, pelo que,
no ano de 2017, a ação social em conjunto com a habitação consumiram, sensivelmente, 1,8 milhões de
euros, o que em termos relativos se figura numa representatividade de 1,1% e 2,3%, repetivamente.
Em segundo lugar, encontram-se as funções económicas, que totalizaram cerca de 13,8 milhões
de euros, o que correspondeu a um peso de 26,5%. Em comparação com o ano transato, este valor foi
incrementado em 3,4%, fruto do reforço da aposta em áreas como a mobilidade e o turismo. Dentro desta
função, os transportes rodoviários, ao representarem 16,8% do total despendido consumiram fundos na
ordem dos 8,8 milhões de euros, tendo os mesmos sido conduzidos para a rede viária do concelho, de
modo a criar boas condições de mobilidade, fundamental para o desenvolvimento da cidade. Também a
indústria e a energia assumiram um papel relevante no cômputo das funções económicas, visto que os
custos alcançaram os 3,2 milhões de euros. Os 11,9 milhões de euros canalizados para estas duas
rubricas espelham a vontade contínua de modernizar o concelho em domínios chave que potenciam a
economia e que cativam a instalação de potenciais investidores. Por fim, não se poderia deixar de referir o
aumento de 59,4% alcançado no comércio e turismo, rubrica que ganha cada vez mais expressão na
atuação da autarquia, e que no ano em estudo custou, sensivelmente, 1,2 milhões de euros. A afirmação
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turística impõe-se não só em termos culturais e desportivos, mas também pelas vantagens competitivas
que acarreta em si.
Quanto às funções gerais, ao ocuparem o terceiro lugar no total das despesas por funções,
assumiram um peso de 24,7% e, assim, um montante de 12,9 milhões de euros. A quase totalidade deste
valor destinou-se à subfunção da administração geral, que representou 21,6% do total dos gastos, o que
em termos absolutos se traduziu num consumo de 11,3 milhões de euros.
Resumidamente, o Executivo Camarário manteve-se fiel às premissas e prioridades que se
comprometeu a executar e Viseu cresceu em múltiplos níveis. As intervenções cirúrgicas em domínios
chave visaram, sobretudo, a satisfação das necessidades mais prementes da população, ao mesmo
tempo que introduziram no concelho ingredientes base para o sucesso e para o desenvolvimento.
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III.1.

Modernização Administrativa

No conjunto das funções gerais que o Município de Viseu reúne em si, a modernização
administrativa e técnica continua a ser um vetor prioritário, sendo que neste campo a atividade
desenvolvida, no decurso de 2017, deverá ser considerada de continuidade na implementação de projetos
transversais e estruturantes para a autarquia.
Conforme consta na estratégia “Viseu Primeiro 2013/2017”, uma boa gestão do concelho é medida,
não só pela eficácia das políticas concedidas e aplicadas, mas também pela eficiência na administração
dos recursos ao serviço das pessoas. Conscientes da importância que esta máxima assume, em 2017,
apostou-se na melhoria da prestação de serviços de forma generalizada a todos os utentes (cidadãos e
empresas) através da simplificação e da contínua desburocratização e racionalização dos processos.
Procurámos, com intervenções em pontos estratégicos, alcançar a máxima satisfação e confiança dos
viseenses ao mesmo tempo que praticámos uma transparência administrativa com uma racionalização dos
recursos, de forma a minimizar os denominados “custos de contexto”.
Na atualidade, a desmaterialização de todos os processos intensifica-se cada vez mais, pelo que,
para se manter na vanguarda do desenvolvimento e da competitividade, o Município de Viseu aplicou, no
ano em estudo, aproximadamente 654 mil euros em ações de modernização administrativa. Este montante
teve como destino a informatização e a aquisição de equipamento administrativo e técnico. De forma
particular é de destacar os 219 mil euros canalizados para a aquisição de software e ainda o total de 226
mil euros aplicados na execução de contratos de manutenção e assistência técnica. Ainda no cômputo da
desmaterialização, a aposta no hardware foi superior a 189 mil euros, sendo 68 mil euros destinados ao
projeto de desmaterialização das obras particulares, de forma a aumentar a sua capacidade de
comunicação e assim melhorar a sua performance. Os restantes 20 mil euros foram conduzidos para a
compra de equipamento administrativo e técnico.
Ainda no cômputo da administração geral é de evidenciar os gastos de 272 mil euros com a
aquisição de equipamento e mobiliário para um apetrechamento mais moderno e qualificado das nossas
estruturas. A necessidade de instituir uma governação mais eficiente e participada fez com que a CMV
desenvolve-se um conjunto de atividades que aproximaram o contacto com os munícipes e tornaram mais
fácil e ágil a comunicação entre ambas as partes. A aposta na melhoria do site do Município de Viseu,
assim como dos canais de comunicação já instaurados, foi reforçada, tendo sido realizadas, uma vez
mais, várias iniciativas internas com vista à melhoria do atendimento e da comunicação com os viseenses.
Na atualidade, Viseu é visto já como um exemplo de práticas digitais. Ao longo dos tempos tem-se
realizado uma autêntica revolução digital que procura melhorar e simplificar o atendimento e os serviços
prestados aos munícipes. Neste contexto, a autarquia tem ainda estabelecido parcerias com empresas do
ramo, a fim de implementar soluções inovadoras nesta era de plena transformação digital.
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É neste sentido de tornar a vida mais fácil e mais descomplicada que a CMV tem vindo a atuar,
procurando intensificar a utilização de serviços on-line (como o portal ViseuNet), que de forma progressiva
se vão modernizando em consonância com as necessidades dos viseenses.
Ainda no âmbito da administração geral, para a persecução das obrigações que lhes são exigidas,
em 2017, o Município procedeu ao investimento de 217 mil euros com a aquisição de veículos elétricos
para a Divisão de Ambiente e Transporte, de modo a auxiliar a limpeza urbana. Este destaque é também
espelho da necessidade de modernizar não só em termos administrativos mas também todos os
elementos que nos auxiliam no correto exercício das nossas funções.
Em resumo, à semelhança dos anos anteriores, 2017 consolidou-se num investimento crescente na
modernização administrativa e técnica, com reflexos na simplificação e na desmaterialização de
processos, de modo a reduzir custos, a ganhar tempo na resolução dos processos (dada a facilidade e a
rapidez) e ainda a incutir uma elevada transparência processual.

III.2.

Recurso Humanos

No subcapítulo que se segue, direcionamos a nossa atenção para os recursos humanos, mais
concretamente, para a estrutura e caraterísticas das pessoas que compõe o Município de Viseu. Cada um
de nós, com um talento próprio, tem especificidades que tornam o ser humano um recurso bastante
exigente, porque é imprevisível, mas ao mesmo tempo muito fascinante, visto que é um meio e um fim em
si mesmo.
Após um ciclo marcado pelas restrições económicas e financeiras impostas pelos últimos
Orçamentos de Estado, com reflexo na gestão do pessoal, mormente no recrutamento de novos
colaboradores, o Município de Viseu deu início à fase do planeamento estratégico dos seus recursos
humanos de forma a criar as condições e a implementar os mecanismos que permitam colmatar as
necessidades identificadas nos diversos serviços.
Neste contexto, em 2017, concluiu-se o procedimento concursal de Técnico Superior de
Engenharia Civil, que permitiu integrar 7 novos técnicos, contratados por tempo indeterminado, e
procedeu-se à abertura de 9 concursos para a carreira de Técnico Superior em áreas funcionais onde o
Município não contemplava qualquer efetivo. A diferença entre as novas admissões e a saída de
trabalhadores por aposentação ou por denúncia dos contratos de trabalho resultou num aumento do total
de efetivos em mais 5 colaboradores. Da conjugação deste acréscimo de trabalhadores ao serviço com a
atualização da remuneração mensal mínima garantida (RMMG) adveio um ligeiro aumento da despesa
com pessoal em, sensivelmente, 254 mil euros, comparativamente ao que se havia verificado no ano de
2016.
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Todas as organizações são um produto social que só fazem sentido na exata medida em que o seu
capital humano considere que a sua existência encerra uma qualquer utilidade em si. O estudo aos
Recursos Humanos do Município de Viseu que aqui se apresenta tem como base referencial o Balanço
Social do ano de 2017 e os dados recolhidos reportam-se a 31 de dezembro desse mesmo ano. Através
da análise a esta informação, os resultados a destacar consubstanciam-se no que se segue:
Pela primeira vez, em 7 anos, registou-se um aumento, ainda que pouco expressivo, dos
trabalhadores ao serviço (+ 5 colaboradores);
Equilíbrio de género no número de trabalhadores do sexo masculino e do sexo feminino;
Aposta em quadros superiores com um elevado nível de qualificações, uma vez que se verificou
um aumento do número de trabalhadores detentores de licenciatura e de mestrado (5,6% e 85,7%,
respetivamente).
No que concerne à gestão e optimização dos processos de recursos humanos, dentro dos
procedimentos desenvolvidos durante o ano de 2017, é de evidenciar:
Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho – no âmbito deste plano realizaram-se 15
exames médicos de admissão, 403 exames periódicos e 25 exames ocasionais. Relativamente ao controlo
da alcoolémia, efetuaram-se 425 testes que envolveram aleatoriamente trabalhadores dos diversos
serviços. No lado da saúde no trabalho, foi promovida uma ação de sensibilização sobre “O absentismo
laboral – O álcool como fator de risco” e uma sessão de ginástica laboral, assinalando o Dia Nacional da
Prevenção e Segurança no Trabalho. No capítulo da segurança no trabalho, ministraram-se 5 ações de
formação sobre vários temas relacionados com a segurança e a higiene, tendo envolvido 373
trabalhadores, totalizando 100 horas. Também as instalações dos serviços municipais foram objeto de
visita para verificação do cumprimento das normas de segurança e higiene. Ainda dentro deste processo
de gestão é de salientar que foram levados a efeito 4 estudos específicos, com incidência em áreas de
risco laboral, tais como, medição dos níveis de ruído nos postos de trabalho; avaliação da qualidade do ar
nas instalações dos serviços; avaliação das coberturas em chapa de fibrocimento e a determinação de
fibras de amianto e minerais no ar, com recurso a um filtro de membrana.
Acidentes de trabalho - no ano em análise registaram-se 17 acidentes em serviço, dos quais
resultaram 15 processos com incapacidade temporária absoluta (ITA) e 2 com incapacidade temporária
parcial (ITP). De salientar que, em todos os casos, os trabalhadores envolvidos foram devidamente
acompanhados pelo serviço de medicina no trabalho.
Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho (SIADAP) – no decorrer de 2017, concluiuse o processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores (SIADAP 3), relativo ao biénio de
2015/2016. O Conselho Coordenador da Avaliação (CCA), que procedeu à harmonização e à validação do
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processo avaliativo, reuniu no mês de abril, tendo a Divisão de Recursos Humanos, em maio, comunicado
à DGAL, através do SIIAL, os resultados globais (número de avaliações por menção qualitativa e por
carreira). Ainda no mês de novembro, e dentro do prazo legalmente estipulado para o efeito, alguns
serviços apresentaram o QUAR para o ano de 2018 (SIADAP 1).
Recrutamento e seleção - no ano de 2017 foram abertos concursos para Técnico Superior em
várias áreas (9 lugares), para Bombeiro Municipal (12 lugares), para Polícia Municipal (10 lugares) e ainda
para Assistente Operacional (2 lugares), o que totalizou 4 procedimentos concursais. Todos estes
concursos transitaram para o ano de 2018 e encontram-se na fase de aplicação dos métodos de seleção.

III.2.1. Caraterização dos Recursos Humanos - Balanço Social

III.2.1.1. Total de trabalhadores por modalidade de vinculação
No ano de 2017, com referência a 31 de dezembro, o Município de Viseu registou um total 729
efetivos, distribuídos por diferentes modalidades de vínculo jurídico, conforme se representa no gráfico que
se segue. Comparativamente ao ano de 2016, verificou-se uma inversão na tendência de redução dos
últimos anos, com um aumento de 5 trabalhadores (0,7%). Este ligeiro acréscimo resultou da contratação
de 9 trabalhadores por tempo indeterminado e, por outro lado, da saída de 4 colaboradores por
aposentação e pela denúncia de contratos a termo resolutivo incerto por iniciativa dos próprios. Da análise
deste indicador do Balanço Social é possível, ainda, avaliar a distribuição de efetivos por sexo. Dos 729
trabalhadores, 374 são do sexo feminino e 355 do sexo masculino.
Gráfico 1 – Total de trabalhadores por modalidade de vinculação

Fonte: Recursos Humanos
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A distribuição dos efetivos por carreira demonstrou uma vez mais que, na generalidade, foi o grupo
dos Assistentes Operacionais que teve mais peso na estrutura com 449 trabalhadores (61,6%), seguido
dos Assistentes Técnicos com 117 (16%) e, por fim, os Técnicos Superiores com 81 (11,1%).

III.2.1.2. Trabalhadores por escalão etário
Contrariamente ao verificado em anos anteriores, também a estrutura etária sofreu alterações. De
acordo com o gráfico subsequente, em 2017, o grupo com maior peso na estrutura etária situou-se entre
os 55 e os 59 anos de idade, integrando 132 trabalhadores, o que em termos percentuais se traduz em
18,1% do total da estrutura. Em segundo lugar, e muito próximo, encontra-se o escalão etário entre os 50
e os 54 anos com 131 colaboradores (18%). Nos quatro primeiros escalões situados abaixo dos 39 anos,
integraram 171 trabalhadores (23,5%), enquanto que, nos últimos três escalões etários, entre os 60 e os
70 anos, registaram-se, apenas, 74 colaboradores
Gráfico 2 – Recursos Humanos por escalão etário

Fonte: Recursos Humanos

III.2.1.3. Distribuição de efetivos por antiguidade na função pública
A análise à repartição dos trabalhadores do Município de Viseu por nível de antiguidade, feita a
partir do gráfico 3, permite concluir que, à semelhança dos anos anteriores, foi o grupo entre os 5 e os 9
anos de antiguidade que se continuou a destacar na estrutura, ao ser constituído por 194 efetivos (26,6%).
Posteriormente surge o grupo entre os 10 e os 14 anos de serviço que integrou 148 colaboradores
(20,3%). Em linha com a análise feita nos últimos anos, a carreira profissional que determinou estes
resultados foi a de Assistente Operacional. Importa aqui referir que o grupo entre os 20 e os 24 anos de
antiguidade incluiu 92 trabalhadores (12,6%) e o agregado com mais de 30 anos de serviço registou 104
efetivos (14,3%).
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Gráfico 3 – Recursos Humanos por nível de antiguidade

Fonte: Recursos Humanos

III.2.1.4. Trabalhadores segundo o nível de escolaridade
Relativamente ao capital humano do Município de Viseu, na perspetiva das qualificações
académicas, podemos constatar que, em 2017, se deu continuidade ao ocorrido em 2016, uma vez que se
verificou um aumento do número de trabalhadores detentores de licenciatura, passando de 144
licenciados em 2016 para 152 no ano de 2017, o que em termos representativos se traduz numa
percentagem de 20,9% do total da estrutura. Neste mesmo sentido, o número de trabalhadores com
mestrado subiu de 7 para 13. Através do gráfico que se segue é possível verificar que, no ano em apreço,
186 trabalhadores (25,5%) eram possuidores do 12º ano de escolaridade, o que levou esta habilitação
literária a ocupar o primeiro lugar no pódio do nível de competências académicas. Com o 11º ano temos a
registar, apenas, 28 trabalhadores (3,8%) e com o 9º ano ou com nível de habilitações inferior, registaramse 347 efetivos (47,6%) incorporados nas carreiras de Assistente Operacional.
Gráfico 4 – Nível de escolaridade

Fonte: Recursos Humanos
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III.2.1.5. Formação Profissional
Em cumprimento do “Plano de Formação do Município” delineado para o ano de 2017, realizaramse 53 ações de formação, que envolveram 264 trabalhadores do Município. Apesar de, comparativamente
com o ano anterior, se terem realizado menos 25 ações de formação, o número de trabalhadores
envolvidos aumentou em 124 presenças, passando de 140 participantes em 2016, para 264 em 2017. A
formação profissional promovida em 2017 foi realizada com recurso a entidades externas, merecendo
novamente destaque o envolvimento da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL), que
realizou no Município de Viseu formação profissional destinada a turmas constituídas, apenas, por
trabalhadores dos nossos quadros.
A formação ministrada totalizou 560 horas e envolveu colaboradores de todos os grupos
profissionais, mais propriamente, 6 Dirigentes, 143 Técnicos Superiores, 81 Assistentes Técnicos e 34
Assistentes Operacionais.

III.2.1.6. Absentismo
Relativamente ao absentismo, começamos por sublinhar o facto de se registar, no ano de 2017,
uma redução do absentismo geral, desta feita, de 430 dias (-1,5%). Por seu turno, temos a referir que as
faltas por gravidez de risco mantiveram a tendência de aumento, traduzida em mais 96 dias face ao ano
anterior. O mesmo sucede com as ausências por acidente em serviço e no âmbito da parentalidade que
aumentaram 409 dias e 175 dias, respetivamente. Em contraponto, realçam-se as ausências por doença
que apresentaram uma redução de 921 dias e as faltas para assistência à família em 266 dias (-0,9%).
As férias constituem, nos termos legais, “um direito irrenunciável” e por esse facto enquadram-se
no designado “absentismo positivo”, razão pela qual não são incluídas nesta análise. Por outro lado,
apesar da redução sentida, a doença continuou a ser o motivo de ausência ao serviço com maior
expressão, representando 27,6% do total do absentismo. Destacamos, por último, as faltas injustificadas
que totalizaram 22 dias, resultantes da aplicação do Regulamento do Controlo de Alcoolémia.

III.2.1.7. Plano de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL)
Tendo por base a informação dada no ano anterior, para o ano de 2017, transitaram os dois últimos
estágios do PEPAL, ambos concluídos com sucesso. O estágio da área da Psicologia cessou no dia 3 de
janeiro e no dia 31 de março terminou o estágio afeto à área de Arquitetura.
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Quadro 6 – Distribuição de estagiários PEPAL (terminados em 2017)

ÂMBITO
DA
MEDIDA

PEPAL – 5.ª Edição
Nº. DE ESTAGIÁRIOS / NIVEIS DE QUALIFICAÇÃO
TÉCNICO SUPERIOR
(Estágios terminados em 2017)

Nº. DE
ESTAGIÁRIOS

1

Psicologia

1

Arquitetura
Fonte: Recursos Humanos

III.2.1.8.

Estágios Curriculares

No ano de 2017, o Município de Viseu continuou empenhado em contribuir positivamente para a
inserção de jovens qualificados na vida ativa, através da celebração de protocolos com os
estabelecimentos de ensino superior, secundário e profissional, gerando, desta forma, oportunidades de
formação e a realização de tarefas em contexto de trabalho, através dos designados estágios curriculares.
De acordo com o exposto, foram estabelecidos 19 protocolos e acolhidos 27 estagiários das seguintes
áreas de formação:
Licenciatura em Serviço Social – 2
Licenciatura em Ciências Políticas – 1
Licenciatura em Desenvolvimento e Ordenamento do Território – 1
Licenciatura em Engenharia Civil – 2
Licenciatura em Turismo – 2
Licenciatura em Publicidade e Relações Públicas – 1
Licenciatura em Marketing – 1
Licenciatura em Comunicação e Média – 1
Curso Profissional – Animador Sócio- Cultural – 1
Curso Profissional de Gestão de Programas e Sistemas Informáticos – 2
Curso Profissional de Gestão – 1
Curso Profissional de Desporto – 2
Curso Profissional – área Administrativa – 1
Curso Profissional de Jardinagem – 3
Curso Profissional – Carpintaria – 3
Curso Profissional – Limpeza Urbana – 3
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III.2.1.9. Responsabilidade Social
No quadro da responsabilidade social, o Município de Viseu, atuou com medidas de apoio ao
emprego, com a implementação do trabalho a favor da comunidade e através da atribuição de prestações
sociais e familiares.
No âmbito do apoio ao emprego, o Município manteve o seu programa de integração de
desempregados colocados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) nos diversos setores
de atividade. No decorrer do ano em análise, a Divisão de Recursos Humanos executou 7 candidaturas
aos Programas de Emprego Inserção (CEI) e Emprego Inserção Mais (CEI+). O Município continuou,
assim, determinado em prosseguir uma política de integração de cidadãos em contexto real de trabalho,
pelo que, para uma plena realização dos objetivos destes programas, foram implementadas medidas de
desenvolvimento das suas competências profissionais a fim de viabilizar uma célebre e efetiva
reintegração no mercado de trabalho. Com recurso a estes programas, e tal como se pode visualizar no
quadro abaixo, foram colocados 36 colaboradores, distribuídos pelos vários níveis de qualificação.
.
Quadro 7 – Distribuição de trabalhadores pelos diferentes programas

Âmbito da Medida/Números de Trabalhadores
Níveis de qualificação
CEI
Técnico Superior
Assistente Técnico

4
(Informática, Psicologia, Serviço Social)
3

CEI +

CEI + (candidatos
portadores de incapacidade)

-

-

1

1

-

-

27
Assisstente Operacional

(Eletricistas, Canalizadores, Trolha,
Serralheiro, Pedreiros, Carpinteiros,
Cantoneiros de Limpeza, Auxiliar de Serv.
Gerais)

Fonte: Recursos Humanos

No domínio do trabalho comunitário, o Município vem conservando uma colaboração estreita com a
Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), tendo viabilizado a colocação de 3 cidadãos
no Setor de Higiene e Salubridade, onde realizaram trabalho a favor da comunidade em substituição de
pena, tendo esta prestação de trabalho totalizado 240 horas.
Por fim, focamos a atribuição de prestações sociais e familiares por parte da CMV aos seus
empregados. No ano de 2017, 58 trabalhadores do Município de Viseu foram beneficiários destas ajudas,
o que culminou num gasto de, aproximadamente, 48 mil euros, aglomerando os seguintes subsídios:
Abono de família a crianças e jovens – 33.342,92€;
Subsídio mensal vitalício – 3.192,24€;
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Bonificação a jovens deficientes – 9.803,28€;
Subsídio de assistência a terceira pessoa – 1.218,63€.

III.3.

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

O papel dos corpos dos bombeiros profissionais no socorro às populações em Portugal, enquanto
forças de intervenção de proteção e socorro, é reconhecido como, absolutamente, fundamental. Neste
seguimento, o Corpo de Bombeiros Municipais de Viseu (CBMV) é um agente de Proteção Civil por
excelência, não só devido às missões que lhe são legalmente atribuídas mas também pela eficaz
capacidade de resposta às mesmas.
No âmbito da sua atuação, o CBMV, composto por 33 bombeiros, tem como principal objetivo
proporcionar uma resposta eficaz no socorro a pessoas, ao património e ao ambiente, detendo um papel
fundamental nas fases de prevenção, de emergência e de reabilitação.
Sendo a entidade operacional responsável pela Proteção Civil no concelho de Viseu, o CBMV
proporciona uma ligação umbilical permanente entre estes serviços, gerando uma articulação técnicooperacional constante nas diferentes ocorrências que se designam intrínsecas à sua atividade.
Em consequência da missão que lhes foi incumbida, os apelidados “amigos das emergências”
labutam nas mais diversas situações.
No ano de 2017 caraterizou-se por uma aposta de sensivelmente 108 mil euros no setor da
Proteção Civil e luta contra incêndios, sendo que 41 mil euros foram canalizados para a aquisição de
equipamentos próprios das brigadas e, especialmente, para a modernização e manutenção dos já
existentes.
No que respeita ao efetivo plano de ação desta estrutura municipal, é de evidenciar os esforços
acrescidos na época do verão, com os fogos florestais, e também no inverno. Aqui, é inevitável não referir
a situação penosa a que o concelho esteve sujeito na altura do verão, sobretudo no mês de outubro, tendo
sido bastante fustigado pelos incêndios florestais. Contudo, apesar de 2017 ficar conhecido como um ano
de referência extremamente negativa face aos fogos que assolaram, o esforço do CBMV aliado à sua
operacionalidade, contribuiu significativamente para a salvaguarda do concelho de Viseu.
Tal como o observado no ano de 2016, 2017 veio reforçar o incremento da atividade do Corpo de
Bombeiros, tendo totalizado 2.990 saídas, o que em termos percentuais se traduz num aumento de 7,1%
da sua atividade, em comparação com o ano anterior.
Conforme o gráfico que se segue, este total encontra explicação na variabilidade das ocorrências a
que os Bombeiros Municipais de Viseu foram chamados a intervir.
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Gráfico 5 – Número total de saídas

Fonte: Bombeiros Municipais

Da análise ao gráfico, que espelha os múltiplos campos de atuação dos Bombeiros, é de evidenciar
as solicitações para a assistência e prevenção às atividades humanas, que continuam a corresponder à
maior fatia da atividade desta força de intervenção, visto que representaram mais de metade das ativações
(55,1%). No decorrer de 2017, registou-se também um aumento notório de casos de Vespa Velutina, pelo
que foi necessário realizar intervenções em cerca de 198 ninhos da espécie, para resolução de situações
de perigo/ameaça para as populações.
Pela inerência da sua missão, é desejo e ambição dos Bombeiros Municipais, dar a melhor
resposta possível em qualquer ocorrência que sejam solicitados a interceder, pelo que o Município de
Viseu deu continuidade a uma formação de excelência para a manutenção, aquisição e reformulação de
competências de todos os operacionais do CBMV.
Dada a importância das equipas de socorro, tal como observado nos anos transatos, no ano de
2017, o Município apoiou a Associação Humanitários dos Bombeiros Voluntários de Viseu no valor de 66,5
mil euros, direcionados para o investimento e para a atividade operacional (particularmente, o combate a
incêndios e defesa das pessoas e bens) desta Associação.
A proteção do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, no geral, e de cada um, em
particular. 2017 ficará guardado como um ano de perda, não só a nível florestal e patrimonial mas, mais
preocupante, ao nível humano. No sentido de travar os incêndios que consomem o lugar que nos dá vida,
foram ainda levadas a cabo outras ações, nomeadamente:
Ações de sensibilização - em associação com a Guarda Nacional Republicana (GNR/SEPNA
e GNR/GIPS), estas iniciativas foram praticadas no âmbito da defesa da floresta contra incêndios em
diversas freguesias, de forma a consciencializar a população para o problema;
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Relatório de Estabilização de emergência pós-incêndio - na sequência dos grandes
incêndios florestais de 15 de outubro, conforme o disposto no artigo 21.º da Portaria nº 134/2015, de 18 de
maio, elaborou-se a ficha de identificação de necessidades de intervenções de estabilização de
emergência pós-incêndio para a freguesia de Silgueiros, tendo sido remetida ao Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF), para aceder a fundos comunitários;
Ações de fiscalização e notificação de transgressões à Lei - ao abrigo do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, foram executados projetos de fiscalização preventiva no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, culminando na identificação de 267 infrações,
aproximadamente.

Ainda no âmbito deste capítulo, é fundamental evidenciar a construção do novo Quartel dos
Bombeiros Municipais de Viseu no Aeródromo Municipal da cidade. Com investimento superior a 136 mil
euros no ano de 2017, o Município de Viseu pretende executar umas instalações que alberguem a quase
totalidade dos efetivos e dos meios pertencentes a esta força de intervenção. A estrutura visa reforçar e
melhorar as condições de operacionalidade da corporação de Bombeiros Municipais, condições
atualmente muito limitadas, tanto pela dimensão, como pelas funcionalidades disponíveis no atual
quartel. O quartel a executar terá como acesso a avenida do Aeródromo, tendo este também ligação ao
interior do espaço do Aeródromo, para situações de emergência relacionadas com os voos aéreos.

III.4.

Polícia Municipal

A Polícia Municipal de Viseu tem como missão a fiscalização do cumprimento dos regulamentos
municipais e de outros normativos legais de interesse local.
Face às competências legais que reúne, no decurso de 2017, a sua atividade pautou-se pelo
desenvolvimento de atividades em diversas áreas de intervenção. A gestão da dinâmica deste serviço fezse de acordo com o descriminado nas linhas subsequentes, tendo em conta a otimização de recursos face
às solicitações.
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Particularizando as várias missões que lhe foram incumbidas, pode dizer-se que a atividade mais
expressiva, no ano de 2017, foi efetivamente a coadjuvação às diversas valências que constituem a
autarquia. Devido ao grande número de pedidos de colaboração por parte dos distintos setores
camarários, houve um enorme empenho humano e material, especialmente, em eventos de índole lúdica
(concertos, espetáculos de rua, feiras) e desportiva (provas desportivas diversas).
Além deste serviço que ganhou forte expressão, no ano em apreço, a PMV foi ainda requerida
para outras tarefas, designadamente, o auxílio para realização de competências específicas da autarquia
como a tomada de posse administrativa de imóveis, a poda de árvores de grande porte, a realização de
obras na via pública, entre outras. Também o serviço de notificação é merecedor de atenção. Este foi
executado por ordem do Setor de Fiscalização e também do Setor de Património, sendo que neste campo
há que ressaltar a missão desenvolvida na notificação pessoal, que absorveu uma importante carga
horária do efetivo, tendo em conta a área de jurisdição municipal.
Relativamente à componente de trânsito, a incidência foi especialmente direcionada para inspeção
de estacionamento indevido na zona histórica da Sé e fiscalização de parcómetros nas principais vias do
centro da cidade.
De referir também o empenho rotineiro e permanente em locais específicos de responsabilidade da
autarquia. Aqui, focamos a intervenção realizada todas as terças-feiras no mercado semanal (Feira
Semanal), quer da parte da manhã, quer da parte da tarde no auxílio à recolha do lixo. Ainda neste plano
de atuação, 2017 caraterizou-se pela cedência de 3 agentes municipais, em caráter de apoio constante a
outras duas valências distintas da autarquia, mais especificamente à disponibilização de 2 agentes para o
Aeródromo Municipal de Viseu, com uma frequência média de duas presenças por semana, e 1 agente,
em regime de exclusividade, ao serviço da Viseu Marca, no âmbito da Feira de São Mateus.
Para além do cumprimento das atribuições específicas que lhes são consignadas, e porque a
Cidade-Jardim prima pela limpeza dos seus espaços, a Policia Municipal reforçou também a atividade de
fiscalização de canídeos nas principais zonas verdes da cidade, mormente no Parque Aquilino Ribeiro.
Este movimento de maior expressão em termos de prevenção permitiu diminuir significativamente os
comportamentos abusivos por parte de alguns proprietários dos animais, em desrespeito pelos demais
utilizadores dos parques da cidade.
Em última instância, dentro das atividades de relevo desenvolvidas, colocamos a tónica na ação de
remoção de viaturas em estado de abandono na via pública. Dando continuidade ao serviço já iniciado em
2016, esta obrigação laboral assumiu menor expressão no ano de 2017, visto que a remoção passou a
efetuar-se no imediato, após constatação da existência de qualquer viatura abandonada.
Em virtude da importância de que se reveste a segurança das pessoas e dos bens, o Executivo
Camarário, através da divisão da Policia Municipal visa (tanto no passado como no presente) a criação
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das melhores condições de segurança. Sabemos que a qualidade de vida é, e muito, influenciada pelos
níveis de segurança.

III.5.

Educação

A educação e a formação de crianças e jovens constituem uma alavanca para o sucesso, uma vez
que se figuram como matérias-primas nas nossas diversas áreas de atuação e nos definem enquanto
motores promissores do desenvolvimento económico, social, cultural, etc.. Transformar Viseu numa
comunidade qualificada de aprendizagem e formação é um compromisso assumido e que se tornou já
realidade há algum tempo.
Considerando a contínua mudança, tecnológica e digital, do mundo contemporâneo no âmbito das
sociedades do conhecimento, sente-se que a aposta no desenvolvimento do potencial humano é
fundamental para interpretar os desafios coevos e futuros, alicerçada na qualidade, na diversidade e na
complementaridade. Deste modo, é indubitável e consistente que a educação constitui uma prioridade
estratégica do Município de Viseu.
Dando continuidade ao assumido na estratégia local “Viseu Primeiro 2013/2017”, a determinação
em criar “uma comunidade atrativa para investir, trabalhar, educar, estudar e visitar” encontra tradução no
universo escolar da responsabilidade do Município, que no ano de 2017, era constituído por:
47 Jardins de Infância, presididos por 1.393 alunos;
54 Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, frequentadas por 3.262 alunos;
228 Assistentes Operacionais.
Além das competências que lhe estão atribuídas e que integralmente cumpre, o Município de Viseu
integrou a Rede das Cidades Educadoras e levou a cabo o programa Viseu Educa, desenvolvendo cerca
de 30 projetos em colaboração com os Agrupamentos de Escolas, com o objetivo final de promoção do
sucesso educativo, formação da cidadania e inclusão social e ainda a diversificação de qualificações
culturais e desportivas. A educação, a formação cultural, a empregabilidade, a adaptação ao longo da
vida, a solidariedade e o apoio às famílias constituem, de resto, as bases mais sólidas nas condições
indispensáveis de construção de uma comunidade sustentável, inclusiva, participativa, económica e
culturalmente relevante, pelo que, no ano de 2017, no domínio da educação foi aplicado um montante total
superior a 5,4 milhões de euros. Grande parte deste total, isto é, 3,8 milhões de euros, foram empregues
em atividades estritamente relacionadas com a educação, mais propriamente, o transporte, as refeições, a
contratação de assistentes operacionais, a aquisição de material e equipamento pedagógico, entre outros.
O remanescente, que totalizou mais de 1,6 milhões de euros, destinou-se à requalificação e modernização
das nossas infraestruturas educativas, onde se destacou a requalificação da Escola Secundária Viriato, da
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Escola Básica da Póvoa de Abraveses, da Escola Básica Mestre Arnaldo Malho e, ainda, as grandes
intervenções executadas na Escola Básica Grão Vasco. Em comparação com o ano de 2016, o
investimento nesta função social intensificou-se em 29,2%, o que se exprime num acréscimo superior a
1,2 milhões de euros.
De olhos postos na valorização da máxima que foi atribuída ao Município de Viseu no campo
escolar, “Viseu a melhor cidade para estudar”, a sua ação tem-se efetuado, principalmente, em três
domínios de atuação, particularmente, no domínio das competências associadas à gestão corrente, no
domínio da gestão de equipamentos e serviços e ainda no domínio da gestão de projetos.

III.5.1.

Competências associadas à gestão corrente

No sentido de construir uma comunidade educativa de sucesso e inclusiva, a prática de uma
educação de qualidade, para todos, é o melhor investimento para o futuro de qualquer cidade. No âmbito
das competências atribuídas no domínio em causa, de forma a proporcionar uma igualdade e equidade
educativa, iniciamos a análise com referência à rubrica dos transportes escolares. Conforme disposto na
lei, a autarquia, em matéria dos transportes escolares, forneceu gratuitamente os passes aos alunos
sujeitos à escolaridade obrigatória e comparticipou em 50% os passes dos alunos que se encontravam no
ensino secundário. Ao empregar cerca de 665 mil euros no transporte dos seus alunos, o Município
abrangeu também a deslocação dos alunos do ensino básico e secundário sem mobilidade e/ou com
autonomia reduzida nas mudanças entre o local de residência e o estabelecimento escolar, através de
protocolos estabelecidos com IPSS’s (APCV e APPACDM).
Dentro dos auxílios concedidos, salienta-se também o apoio de cerca de 1 milhão de euros,
atribuído através do Programa de Generalização das Refeições Escolares aos alunos do Pré-Escolar e do
1º Ciclo do Ensino Básico. Enquadrada no âmbito da promoção de medidas de combate à exclusão social
e de igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso escolares, esta ajuda visou promover o
fornecimento de refeições nutricionalmente equilibradas a todos os alunos, como seja o almoço e o lanche.
O Município de Viseu elege, por força das suas atribuições e por opção estratégica, a prioridade de
intervenção junto da comunidade educativa, proporcionando apoio às famílias através de prestações no
âmbito da ação social. Deste modo, foi dada continuidade ao Programa de Expansão e Desenvolvimento
da Educação Pré-Escolar com as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para crianças que
frequentam a educação Pré-Escolar da rede pública, possibilitando o prolongamento de horário de acordo
com as necessidades das famílias. Este ação teve um custo superior a 56 mil euros para o Município de
Viseu. No caso dos alunos que frequentam as escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico, a atribuição de
apoios económicos pautou-se pela oferta de Kits Escolares, no valor de 28 mil euros que se somam aos
59 mil euros aplicados na aquisição de manuais escolares. Aqui reside um recurso essencial para o
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prosseguimento da escolaridade, dada a difícil condição socioeconómica sentida por algumas famílias do
concelho. Em complemento a esta ajuda, foram também aplicados em material e equipamento
pedagógico, aproximadamente, 149 mil euros, de forma a modernizar e melhor apetrechar os diversos
estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e do Ensino Básico.
Quadro 8 – Competências aliadas à gestão corrente

Domínio

Competências

Transportes Escolares
Regular + Circuitos especiais
Adaptado
Programa de Generalização das Refeições Escolares aos alunos do PréEscolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico
Competências Ação Social
associadas à
1.º CEB - Apoio para manuais escolares
gestão corrente
Bolsas Ensino Superior
Kit's Material Escolar
Material e equipamento pedagógico

Montante
636.176,79 €
28.998,28 €
1.046.446,43 €
59.188,96 €
18.000,00 €
27.907,02 €
149.218,51 €

Arrendamentos

59.100,00 €

Prolongamento Pré-Escolar

56.300,00 €

Fonte: Serviços Financeiros

É na criação de uma população instruída e com um futuro promissor, que o Município direciona a
sua intervenção!

III.5.2.

Competências associadas à gestão de equipamentos e serviços

A qualificação das infraestruturas educativas e recursos de apoio está expressamente
correlacionada com o sucesso educativo. Dando continuidade à procura constante de maximizar a
qualidade dos espaços escolares e do serviço prestado a toda a comunidade, a CMV atuou no domínio da
gestão de equipamentos e serviços, sendo que, aplicou 1,2 milhões de euros na gestão de pessoal não
docente, para uma efetiva prossecução das suas atribuições legais.

28

Relatório de Gestão

Quadro 9 – Competências aliadas à gestão de equipamentos e serviços

Domínio

Competências
Gestão de Pessoal Não Docente (Assistentes Operacionais)

Competências Prestação de serviços de limpeza/Expediente
associadas à Contratos Programa com as Freguesias
gestão de
Despesas:
equipamentos e
Energia
serviços
Combustível de aquecimento
Plataforma de Gestão de Conteúdos Educativos - EDUBOX

Montante
1.244.673,24 €
91.750,00 €
142.489,64 €
225.100,00 €
92.921,53 €
13.153,91 €

Fonte: Serviços Financeiros/Gabinete de Educação

Nesta ótica, outros encargos foram assumidos pela CMV, nomeadamente, despesas próprias de
funcionamento das instalações, como, limpeza, energia, combustíveis de aquecimentos, entre outros. Para
o ano em análise, os gastos com estas despesas correntes firmaram-se nos 410 mil euros, sendo a rubrica
da energia, o maior consumidor.
Para além dos números aqui espelhados é relevante fazer referência ao investimento de 13 mil
euros na Plataforma da Educação (EDUBOX), que proporciona um acompanhamento mais próximo e
simples da vida escolar de cada educando, uma vez que permite uma consulta rápida e cómoda de toda a
informação relativa ao seu percurso escolar.
Ainda no âmbito das competências aqui analisadas, é importante referir o montante superior a 142
mil euros transferido para as juntas de freguesia, destinado à manutenção dos espaços envolventes dos
estabelecimentos de ensino e a outras atividades correntes.

III.5.3.

Gestão de projetos

No seguimento do desenvolvimento de uma sociedade bem formada, deu-se prosseguimento a um
conjunto de programas, com a finalidade de obter as melhores condições educativas, especialmente, no
cômputo da carência alimentar. Cientes que o aprovisionamento de refeições escolares é um fator de
qualificação da educação, que influencia positivamente as condições de aprendizagem e que pode ser
determinante no combate ao abandono escolar, apostou-se 37 mil euros no Programa de Regime de Fruta
Escolar e, aproximadamente, 63 mil euros no Programa de Fornecimento de Lanches Escolares. Ambos
os Programas têm como público-alvo os alunos do 1º ciclo que frequentam os estabelecimentos de ensino
público, tendo sido o primeiro instituído pela Comissão Europeia, com o principal objetivo de fomentar
estilos de vida saudáveis e aumentar de forma sustentada o consumo de fruta e legumes pelas crianças.
Relativamente ao Lanche Escolar, este surge como um complemento da refeição já fornecida nas escolas,
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e pretende ir ao encontro da concretização de um plano nutricional mais equilibrado, bem como fazer face
às exigências da vida quotidiana das nossas crianças, que muitas vezes se traduz no prolongamento da
sua permanência no estabelecimento escolar.
Quadro 10 – Gestão de projetos

Domínio

Gestão de
Projetos

Competências

Montante

Programa Fruta Escolar

37.412,47 €

Programa Lanches Escolares

62.796,31 €

Monitorização das Refeições Escolares

19.979,40 €

Fonte: Serviços Financeiros

Por fim, com a finalidade de assegurar os padrões de qualidade alimentar, a Câmara Municipal de
Viseu dispõe de um serviço de monitorização das refeições escolares, que no ano de 2017, absorveu 20
mil euros, de modo a eliminar potenciais riscos para as crianças e alunos que usufruem do nosso
Programa de Generalização de Refeições Escolares.

III.5.4.

Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar

Na atualidade, as condições em que se pratica o ensino têm forte impacto nos resultados, e
consequentemente no sucesso educativo. Por toda a ação já desenvolvida, a rede escolar municipal é
hoje mais qualificada e mais segura para quem aí estuda e trabalha. É neste sentido que o Município de
Viseu continua a caminhar. Com um investimento na ordem dos 1,7 milhões de euros, no desenrolar de
2017, a autarquia procurou requalificar e reorganizar a sua rede escolar, intervindo quer nos edifícios
escolares quer nos espaços que os envolvem. Particularizando o enunciado, segue-se uma breve
explanação das obras desenvolvidas pela CMV, no ano em apreço:

Obras realizadas por Administração Direta:
Reparação da entrada do portão da escola do 1.º CEB de Lustosa;
Espalhamento de areia no Jardim de Infância de Paradinha e no logradouro da escola do 1.º
CEB de Casal Esporão;
Colocação de proteções na guarda da escada na escola do 1.º CEB de Pinheiro e no
gradeamento do Jardim de Infância de Gumirães;
Execução de rampas na escola do 1.º CEB de Abraveses;
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Colocação de quadros negros nas escolas do 1.º CEB da Ribeira, 1.º CEB de Tondelinha, 1.º
CEB de Loureiro de Silgueiros e 1.º CEB de Passos de Silgueiros;
Execução, aplicação e envernizamento de guardas da escada na escola do 1.º CEB de Pinheiro;
Recolha e colocação de fraldário no Jardim de Infância de Pascoal;
Alteamento das guardas de escadas na escola do 1.º CEB de S. João de Lourosa;
Colocação de quadros interativos na escola do 1.º CEB de Ribeira;
Reparação do muro das escolas do 1.º CEB de Jugueiros, 1.º CEB de Paradinha e do Jardim de
Infância de Marzovelos;
Reparação de piso exterior e de infiltrações em parede do Jardim de Infância de Vildemoinhos;
Reparação de infiltração da cobertura da escola do 1.º CEB de Gumirães e de infiltrações no
piso superior da escola do 1.º CEB de Oliveira de Baixo;
Abertura e fecho de parede e pintura de salas para a mudança da biblioteca na escola do 1.º
CEB da Ribeira, com a respetiva mudança de material e equipamento;
Reparação de soalho na escola do 1.º CEB de Pascoal;
Limpeza da rede exterior de saneamento, esgotos e águas pluviais da escola do 1.º CEB de
Oliveira de Baixo;
Limpeza de coberturas das escolas da Avenida, S. Miguel, Travassós de Cima e Aquilino
Ribeiro;
Reparação de cobertura das escolas do 1.º CEB de Abraveses e 1.º CEB de Vildemoinhos;
Vedação do logradouro da escola do 1.º CEB de S. João de Lourosa;
Fornecimento e assentamento de estores em diversas instalações educativas (JI Marzovelos,
1.º CEB de Abraveses, 1.º CEB da Ribeira, 1.º CEB de Bigas, JI e 1.º CEB de Passos de Silgueiros);
Reparações do sistema de aquecimento na Escola Rolando de Oliveira e na escola 1.º CEB de
Jugueiros.

Obras realizadas por Empreitada:
Requalificação da Escola Básica Grão Vasco (347.308,75€) – remodelação do edifício e do
recreio escolar;
Manutenção, conservação e reabilitação da escola do
1.º CEB de Vila Nova do Campo – intervenções no edifício com a
introdução de algumas melhorias funcionais, como a ampliação
do refeitório e execução de uma instalação sanitária para
pessoas com mobilidade condicionada;
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Empreitada para adaptação do Jardim de Infância de Vildemoinhos ao SCIE e execução de rede
de iluminação;

Reabilitação da escola do 1.º CEB de Vila Chã de Sá – modificação de caixilharias, pintura de
todo o interior e colocação de pavimento no recreio coberto;
Requalificação da escola do 1.º CEB de Póvoa de Abraveses (129.679,98€) – substituição de
caixilharias, colocação de isolamento nas paredes exteriores com sistema capotto e pintura de todo o
interior da escola;
Reabilitação da Escola Secundária de Viriato (51.388,98€) – reparação e reabilitação dos
edifícios existentes de forma a dotá-los com as melhores condições físicas e de funcionamento, com
particular atenção à eficiência energética no conjunto do edificado;

Fornecimento e montagem de equipamento de segurança na escola do 1.º CEB de Oliveira de
Baixo para a implementação das medidas de autoproteção;
Requalificação do Centro Escolar de Jugueiros (38.065,38€) – substituição integral da cobertura
do ginásio e do refeitório/bar;
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Intervenções no Centro Escolar Arnaldo Malho (90.046,70€) – execução de espaço de recreio
coberto.

III.5.5.

Programa Viseu Educa

A aposta no capital humano é a melhor garantia de prosperidade e qualidade de vida da
comunidade humana, cultural e solidária que tanto distingue a cidade de Viseu.
Face ao enunciado, o Município de Viseu tem em curso o programa Viseu Educa que abarca
simultaneamente investimentos de reabilitação e manutenção de infraestruturas, mas, especialmente,
ações de promoção da qualidade e diversidade da aprendizagem, do apoio às famílias e de inclusão
escolar.
Ao representar um exemplo a nível nacional, define-se como um programa para toda a comunidade
educativa que procura promover a qualidade, a inclusão e a diversidade do ensino. Com base no exposto,
os dois grandes pilares deste programa consubstanciam-se no combate ao abandono escolar e na
promoção da igualdade no acesso à educação. Para os alcançar, o Município tem procurado encetar uma
política de fomento de pertença dos seus alunos, diversificando a formação através de um vasto leque de
atividades, valorizando o mérito escolar e alimentando o trabalho em rede para otimizar recursos e
competências, sem nunca descorar a inclusão de todos. Esta media procura, de forma especial, mudar
alguns paradigmas de intervenção e educação, apesar de se saber que há muito a fazer. Contudo, a
autarquia acredita que este programa é um investimento positivo que deve ser prosseguido no futuro.
Assim, no ano de 2017, foram abrangidos pelo programa Viseu Educa, sensivelmente, 6.300
alunos, desde o ensino pré-escolar até ao secundário. O Município procura alunos mais motivados, mais
preparados e escolas mais qualificadas e felizes, pelo que foram desenvolvidos diferentes projetos
multidisciplinares em parceria com várias instituições locais, agrupamentos de escolas e colégios
particulares, em áreas como as línguas, o desporto, as artes, a inclusão e a solidariedade. Conforme
consta no quadro que se segue, uma vasta panóplia de atividades caraterizou o ano de 2017 e
proporcionou inúmeras experiências distintas à sua população mais jovem.
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Quadro 11 – Principais parcerias e/ou projetos

Parcerias

Projetos

Agrupamento de Escolas de
Mundão/Associação Pais
Agrupamento de Escolas de Viseu
Norte

Agrupamento de Escolas Infante D.
Henrique/Associação Henriquina

Agrupamento de Escolas do Viso

Agrupamento de Escolas Grão
Vasco/Associação Grão Vasco

Projetos CMV (para todos os
Agrupamentos de Escolas)

Saber +
Crescer com a Música
De Passo a Galope - Hipoterapia
Dançar é Para Todos
Programa de Educação Estética e Artística - PEEA
A Escola Vai à Piscina
LGP KIDS - Língua Gestual Portuguesa
A Escola e a Diversidade Cultural
Escola e Família em Formação/Ação
ENA! TOPAS +
Programa de Educação Estética e Artística - PEEA
Observatório do Bem-Estar - Bullying
Põe a Mão na Massa
Programa de Educação Estética e Artística - PEEA
Danç'Aqui
Reciclar Tons e Sons
Brincar com os Avós - Jogos Tradicionais
Salas de Estudo - Alunos do 4º ano
Orquestra Instrumental Orff
Viseu IN RIO
EntRe LaÇos
Se Houvera Quem Me Ensinara
Viver e Aprender a Sentir + Longe
"Sprichst du Deutsch ?" - Falas Alemão?
3.º Rastreio da Visão: ColorADD
Xadrez nas Escolas e nos Museus
VISEU + Intercultural
Clube das Moedas
Minuto Azul
III Fórum Viseu Educa
Ciclo de Conferências

Montante
18.000,00 €

37.192,00 €

38.840,00 €

18.655,00 €

30.400,00 €

46.154,52 €

Fonte: Gabinete de Educação

É pela educação que as crianças e os jovens adquirem as competências pessoais e sociais que
permitem o seu desenvolvimento pleno, enquanto pessoas e cidadãos.
Em “Ano Oficial para visitar Viseu”, o III Fórum Viseu Educa assumiu-se como uma edição especial.
Realizou-se entre os dias 4 e 5 de julho,
tendo o primeiro dia decorrido sob o lema
“Ano

Oficial”

onde

os

participantes

realizaram uma visita à cidade, passando
por alguns lugares icónicos na identidade
de Viseu. No segundo dia, a atenção foi
para o debate e reflexão acerca dos reais e
atuais desafios que a sociedade e a educação suscitam na atualidade, contando com a participação de
importantes nomes desta área.

34

Relatório de Gestão

III.6.

Ação Social, Solidariedade e Família

A inclusão social assume-se como um dos grandes princípios que norteia a ação da CMV, tendo
como objetivo prioritário a criação de uma comunidade justa, inclusiva e solidária. Este marco de ação
governativa foi conseguido com recurso a mecanismos de solidariedade social que procuram evitar ou
mitigar as consequências mais perniciosas da situação económica de cada indivíduo. Dada a necessidade
de prestar mais e melhores apoios aos mais necessitados, o Município de Viseu dispõe do Gabinete de
Ação Social Solidariedade e Família (GASSF) que se vocaciona na procura constante de uma melhoria
das condições de vida dos grupos populacionais em situação de maior fragilidade, tendo como objetivo
principal a erradicação da pobreza e da exclusão social.
O Município de Viseu dá prioridade à integração dos mais desfavorecidos, incrementando uma
ação social cada vez mais adaptada às mutações da realidade social, nomeadamente nas áreas que
envolvem domínios de bem-estar da população e do seu potencial desenvolvimento. No seguimento do
enunciado, a rubrica da ação social, solidariedade e família totalizou, no ano de 2017, um investimento de
cerca de 1,4 milhões de euros, o que se traduz num aumento de quase 50% face ao ano de 2016. Deste
montante, cerca de 1 milhão de euros destinou-se ao apoio a instituições e a particulares. No caso dos
particulares, as transferências concedidas ultrapassaram os 790 mil euros, sendo os mesmos repartidos
entre investimentos na habitação (685 mil euros) e auxílios financeiros no âmbito do programa Viseu
Solidário (106 mil euros). Com menor representatividade, destacaram-se ainda os auxílios, no valor de 253
mil euros, prestados a instituições.
No cômputo da inclusão social e do combate à pobreza, importa também salientar a aplicação de,
aproximadamente, 147 mil euros na aquisição de imóveis no âmbito da habitação social. O Município, ao
longo dos tempos, reconhece a importância social e patrimonial dos bairros residenciais da coroa urbana
de Viseu na constituição de habitações que garantam o princípio consagrado no artigo 65.º da Constituição
da República Portuguesa.
A tradução dos valores atrás mencionados encontra-se no desenvolvimento de diversos programas
que a seguir se descriminam. É fundamental para o Município de Viseu, por intermédio do GASSF, dar
continuidade a uma ação concertada e à mobilização social, através de políticas e estratégias de
intervenção em múltiplas áreas como a habitação, a saúde e o bem-estar.

III.6.1.

Viseu Solidário

Na atualidade, a sociedade defronta-se com uma realidade multifacetada e bastante complexa, que
culmina no aparecimento de novas formas de pobreza. Cabe ao Município atuar e colmatar, dentro dos
recursos que dispõe, estas situações extremas.
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O Programa Viseu Solidário é um programa municipal que visa a materialização de ações de
âmbito social, destinado a solucionar carências específicas, tendo em vista a melhoria das condições de
vida das pessoas e das famílias, através do apoio económico e do acompanhamento social. Ao atuar em
diferentes áreas, as comparticipações são realizadas com a finalidade de suprir carências agudas que
põem em causa a qualidade de vida dos cidadãos, pelo que, no ano de 2017, foram ajudados 598
agregados familiares, mais 298 em comparação com 2016. É nos apoios concedidos no âmbito da
redução de taxas de ligação de água e saneamento que a ajuda é maior, ao apoiar 481 agregados
familiares, no total de 79 mil euros. Seguem-se os auxílios extraordinários e à saúde que totalizaram 35 mil
euros, ao apoiarem 100 agregados familiares. Por fim, o programa destina-se ainda a obras de
requalificação habitacional, onde foram empregues cerca de 50 mil euros, distribuídos por 17 agregados
familiares.

III.6.2.

Gabinete de Apoio ao Emigrante

O Gabinete de Apoio ao Emigrante, ao resultar de um acordo de cooperação entre a Direção Geral
dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e a Câmara Municipal de Viseu, atua em dois
domínios chave, sendo eles a disponibilidade para o atendimento a pessoas emigrantes/imigrantes e a
proximidade ao utente.
Para prosseguimento das atribuições e competências que lhes são conferidas, este Gabinete,
procura responder às questões inerentes ao regresso e reinserção dos indivíduos alvo de processos
migratórios. Ao proporcionar uma resolução fácil, rápida e gratuita deste tipo de problemáticas, o Gabinete
de Apoio ao Emigrante, em 2017, realizou 640 atendimentos, referentes a 67 pedidos de apoio.

III.6.3.

Programa de Apoio ao Idoso

No compromisso assumido na estratégia “Viseu Primeiro 2013/2017”, que se mantem em vigor, a
promoção da qualidade de vida dos idosos é ponto assente na ação governativa do atual Executivo. Dada
a situação de vulnerabilidade que esta faixa etária apresenta, tem-se caminhado no sentido de estimular,
proteger, vigiar e ajudar os idosos do concelho.
Neste sentido, no ano de 2017, foi realizada, em colaboração com as Forças de Segurança e
outros parceiros, a atualização do levantamento dos idosos em situação de isolamento, tendo sido
realizadas 120 visitas domiciliárias. No decorrer desta ação, foram divulgados os principais programas
municipais e realizados 29 encaminhamentos de situações de carência referenciadas. Neste campo de
atuação, o total de idosos acompanhados, através dos diversos programas municipais, firmou-se nos 226.
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Direcionamos a nossa atenção para o projeto intitulado “Informática para Seniores”. Esta iniciativa
consubstanciou-se na realização de aulas de informática, com
duração de uma hora e meia, onde os alunos foram distribuídos
por turmas e apoiados por um formador, de acordo com os seus
níveis de conhecimento nesta área. No ano de 2017, as aulas de
informática para seniores decorreram em duas freguesias do
concelho, designadamente, na freguesia do Campo e de Calde,
tendo contado com um total de 74 participantes. No final do ano
de 2017, foi feita a proposta de ser iniciada uma turma de
informática na Junta de Freguesia de Cavernães e uma proposta para dar continuidade às aulas na
freguesia do Campo, que foi aprovada.

III.6.4.

Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) é um serviço que resulta de um contrato celebrado entre
o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Município de Viseu. Este define-se como uma
estrutura de apoio ao emprego que, em estreita cooperação com o Centro de Emprego e Formação
Profissional, suporta a atuação deste no desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou
reinserção profissional de desempregados.
No ano em apreço, registou-se a inscrição de mais 260 utentes relativamente a 2016, sendo que no
global, no final de 2017, o GIP contabilizou 1.627 desempregados.
O IEFP formalizou com o Município de Viseu um contrato de objetivos, no qual constam as
atividades a desenvolver pelo GIP e os objetivos quantitativos a atingir. Em agosto de 2017, foi
contratualizado um aditamento ao contrato de objetivos onde os mesmos foram reformulados.
Comparativamente ao ano de 2016, pode-se concluir que em 2017 houve uma maior procura dos
serviços prestados pelo Gabinete de Inserção Profissional. Prova disso é o número de novas pessoas
inscritas no ano de 2016, que foram 205 utentes, e os inscritos no ano de 2017, que passou para os 260
utentes.
Face a estes números, a ação do GIP desenvolveu-se no sentido de empregar um maior número
de indivíduos, havendo claras melhorias no que toca à colocação, pois passamos de 180 colocados, em
2016, para 269 no ano em estudo.
Pormenorizando a ação deste serviço, importa salientar que, no decorrer de 2017, realizaram-se
4.006 ações de divulgação de ofertas de emprego, tendo culminado na colocação de 116 utentes. Após o
aditamento ao contrato de objetivos (agosto de 2017), registaram-se 407 encaminhamentos de utentes
para ações de formação e 580 utentes participaram em sessões de Procura de Emprego Acompanhado.
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Ao longo de todo o ano, no que respeita ao controlo da apresentação periódica dos beneficiários de
subsídio de desemprego, elaboraram-se 5.833 declarações de procura ativa de emprego e formação
profissional.

III.6.5.

Saúde

O Município de Viseu procura, através da sua intervenção e do peso institucional que suporta,
estimular programas e ações específicas de medidas preventivas de cuidados de saúde para todos, com
especial atenção, para a população mais idosa. A implementação contínua do programa Gerações
Saudáveis, que promove estilos de vida saudáveis, originou uma vasta panóplia de atividades, das quais
destacamos:
Programa Nacional de Saúde Oral;
Maio, Mês do Coração (Projeto “Manhã p’ra Vida”);
Programa de Saúde Oral “Educar a Escovar”;
Campanha de Prevenção de Maus Tratos a Crianças e Jovens: SILÊNCIO NÃO! (7.ª Edição);
Comemoração do Dia Mundial em Memórias das Vítimas da Estrada;
Manhãs Desportivas (ações de sensibilização e avaliação de risco);
4ª Edição da Meia Maratona do Dão – Running Care;
Caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos” (8.ª Edição);
Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro;
Comemoração do Dia Mundial da Diabetes;
Ação de Formação “O papel da Escola na prevenção da Obesidade Infantil e da Diabetes tipo
2”;
Projeto MAISaúde Mental;
Workshop de Nutrição Oncológica;
Projeto “Ação Verão 2017”;
Projeto In-Dependências;
Desafio Gulbenkian “Não à diabetes!”;
Projeto Saúde na Esquina.

A saúde não faz perguntas mas exige respostas! É com base neste pensamento que a saúde e o
bem-estar da população se definem como linhas orientadoras das políticas assumidas pela CMV. No
sentido de materializar o apoio à comunidade em geral, o Município de Viseu disponibilizou também a
Unidade Móvel de Saúde e o Centro e pista de check-up.
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III.6.6.

Rede Social

O Conselho Local de Ação Social (CLAS) é um órgão local de concertação e congregação de
esforços, operando como um lugar privilegiado de interlocução e análise dos problemas, visando a
erradicação ou atenuação da pobreza e da exclusão social. No exercício das suas funções, desenvolve
um trabalho de parceria alargada, efetiva e dinâmica, tendo em vista o planeamento estratégico da
intervenção social local.
A promoção de um desenvolvimento local justo e inclusivo encontra-se espelhada nas diversas
atividades realizadas por este órgão. Tendo em conta o Plano de Ação aprovado, no ano em análise
distinguiram-se atividades como:
Realização de três sessões plenárias do CLAS e uma sessão coletiva com utilização da
metodologia brainstorming, a fim de definir novas áreas de intervenção.
Concretização de diversas iniciativas de índole social, de modo a criar um forte dinamismo e
uma interação amiga e acolhedora entre as diversas pessoas, nomeadamente, encontros, congressos,
seminários, galas, exposições, fóruns e workshops, etc..
Comemoração do Dia Internacional de Pessoa com Deficiência (de 20 de novembro a 11 de
dezembro) – dentro desta festividade, 2017 destacou-se pela exposição fotográfica designada de “Viseu
Inclusivo”. A celebração desta data decorre da necessidade de sensibilizar a comunidade para uma
realidade presente, de modo a fomentar atitudes solidárias e inclusivas.

Banco Local de Voluntariado de Viseu (BLVV): esta estrutura local, nascida em 2016, foi
criada no sentido de incentivar a comunidade viseense (e não só) à prática de voluntariado no concelho. É
um projeto que se afirma como um ponto de encontro entre
voluntários e entidades interessadas em acolher estas
pessoas nos seus planos e atividades. No ano de 2017,
estavam inscritas 27 Instituições, envolvendo 43 técnicos
nos 31 projetos de voluntariado apresentados. Atualmente
estão inscritos 103 voluntários, tendo no dia 5 de dezembro
de 2017 sido celebrado o Dia Internacional do Voluntariado
com um momento de convívio e partilha entre os
participantes, como forma de dar a conhecer a toda a
comunidade o trabalho que tem vindo a ser feito neste
âmbito, após quase dois anos da sua existência.

39

Relatório de Gestão

III.6.7.

Outras Ações

A promoção de uma qualidade de vida elevada abrange diversas políticas da autarquia, seja na
área do desporto, com a dinamização de estilos de vida ativos, seja no campo da ação social, na definição
de programas de apoio e acesso a condições básicas por parte dos mais desfavorecidos. À semelhança
dos anos anteriores, foram desenvolvidas outras atividades de cariz solidário em prol de uma comunidade
mais justa e coesa, tais como:
Encontro Sénior – esta atividade desenvolveu-se em Fátima e contou com a intervenção de 25
freguesias, num total de 3.221 participantes. O Projeto Intergerações assume particular relevância para o
Município de Viseu, pelo que, em 2017, foram gastos 159 mil euros, distribuídos por atividades lúdicas e
de dinamização social;
Arraial Beirão e outras atividades – no seio do Projeto Intergerações, esta iniciativa absorveu
cerca de 93 mil euros do montante acima mencionado, o que representa um aumento de 59,7%, em
relação a 2016;

Emissão de 104 novos cartões Sénior Viseu;
Comemoração da época dos Reis, com a execução do Baile de Reis, onde se reuniram 600
participantes;
Natal Solidário – distribuição de 600 cabazes, na época natalícia, a pessoas carenciadas.

Ainda no cômputo da ação social, solidariedade e família, a autarquia levou a cabo um projeto
designado Atividade Sénior, uma iniciativa que se carateriza pela inclusão e pela solidariedade, pois não
deixa de parte quem menos pode em termos
materiais. A visão que conduziu à criação deste
programa foi, nas palavras dos Senhor Presidente da
CMV, “ter uma população sénior fisicamente ativa,
saudável, integrada e socialmente participativa, que
possa usufruir de elevados níveis de autonomia e independência durante o maior número de anos
possível.” A amplitude deste projeto cresce ano após ano, pelo que em 2017 contou com 2.300
participantes, bons exemplos de um envelhecimento ativo e mais saudável!
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III.6.8.

Habitação

A problemática da habitação social é um assunto que nos acompanha no tempo e que se mantém
atual, tendo vindo a sofrer significativas evoluções que influenciam a estratégia de intervenção dos
organismos que a administram, ao mesmo tempo que exige um elevado sentido de responsabilidade e
espírito de missão.
O crescente aumento dos problemas sociais e económicos agravou a questão da habitação social,
sendo esta realidade experimentada por um número cada vez maior de famílias. Na atualidade, o
avolumar de situações de grave carência origina, consequentemente, a necessidade de uma resposta
pronta e condigna. Cabe então aos municípios a concretização das políticas de habitação preconizadas,
de forma a que, a habitação, enquanto bem essencial à vida das pessoas, se constitua como um direito
fundamental dos cidadãos. Para que este imperativo se torne realidade, o Município de Viseu tem, ao
longo dos tempos, estabelecido parcerias com a Habisolvis – E.M. e a Viseu Novo SRU.
A Empresa Municipal de Habitação Social de Viseu, designada de Habisolvis – E.M., centra-se na
execução de uma política de acompanhamento de proximidade das situações de maior precariedade,
existentes no concelho de Viseu, ao nível da habitação. Tem por objeto social principal a gestão social,
patrimonial e financeira dos empreendimentos e fogos de habitação social do Município de Viseu, sendo
também responsável pelo acompanhamento de programas habitacionais como Viseu Habita (que se
destina à qualificação de habitações de famílias carenciadas em estado de precariedade), o Viseu
Solidário, entre outros programas de apoio à reabilitação de habitações.
Face ao exposto, no sentido de garantir novas e melhores condições habitacionais para todos, sem
exceção, a Habisolvis – E.M. encarregou-se da gestão de 450 fogos habitacionais, dos quais, 435 são
fogos de renda apoiada (habitação social) e 15 de renda condicionada (no Centro Histórico), alojando,
sensivelmente, 1.000 pessoas.
Habitação Municipal – Centro Histórico

Rua Direita 275 (2017)

Rua Direita 285 (2016)

Escadinhas da Sé (2016)

5 fogos

4 fogos

5 fogos
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Para além do mencionado, é também da competência da Habisolvis – E.M. a realização de obras
em outros fogos, designadamente Calçada da Vigia (1 fogo no Centro Histórico) e ainda na Rua Silva
Gaio, Quinta de Marzovelos, Bairro do Liceu e Fundação Salazar, num total de 10 habitações.

Habitação Municipal – Bairros Sociais

Quinta da Pomba (2001)

Bairro Social Paradinha (1997)

Bairro da Balsa (1986)

91 fogos

99 fogos

83 fogos

Bairro 1º de Maio (1969)

Bairro Municipal - B. da Cadeia (1948)

Edifício – Bairro Municipal (2015)

40 fogos

92 fogos

20 fogos

Ao nível da habitação social existente, assume-se inequivocamente como objetivo primordial, a
melhoria das condições de habitabilidade nos bairros sociais património da Câmara Municipal de Viseu, o
que leva a que a Habisolvis – E.M. centre a sua atuação em 3 vertentes distintas como a gestão social, a
gestão patrimonial e a gestão financeira. Dentro destas áreas de atuação, o ano de 2017 caraterizou-se
pela execução de ações como:
Receção, identificação e avaliação de 67 novos pedidos habitacionais efetuados pelos
munícipes;
Atribuição de 18 habitações sociais em regime de renda apoiada a famílias carenciadas e 5
mudanças de habitação para corrigir situações de subocupação e/ou sobreocupação das habitações;
Atribuição de 5 habitações no Centro Histórico em regime de renda condicionada;
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Administração, manutenção e conservação dos empreendimentos de habitação social do
Município, destacando-se a realização de diversas obras de reabilitação, conservação, beneficiação e
reparação no interior das habitações sociais, espaços comuns dos edifícios, zonas exteriores e
envolventes dos bairros sociais. Parte destas intervenções foram asseguradas pela brigada da empresa e
outra parte através de contratação externa (investimento de aproximadamente 70.000,00€);
Gestão do novo edifício no Centro Histórico, situado na Rua Direita (nº 275/277), composto por
5 novos fogos de habitação em regime de renda condicionada;
Atualização dos valores de renda das habitações socias, a vigorar para o ano de 2017, de
acordo com a nova lei do arrendamento apoiado (Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto).

No campo da gestão social, foi e é intenção da empresa prosseguir e, até, aprofundar o trabalho
social já desenvolvido no território municipal, a fim de dar resposta célebre e justa às situações de maior
carência do concelho.
Deste modo, complementarmente ao atrás referido, a Habisolvis – E.M. deu continuidade à aposta
nos programas já existentes de ajuda às famílias mais pobres, especialmente, no que concerne à
recuperação de habitações degradadas, de que são bom exemplo os programas municipais Viseu Habita,
Viseu Solidário, e outros, quer de âmbito nacional, quer local.

Viseu Habita - Os auxílios concedidos no âmbito do Viseu Habita, direcionam-se para as
necessidades mais prementes no âmbito da habitação, nomeadamente no combate à precariedade
habitacional e na reabilitação das edificações degradadas, pertencentes a agregados familiares menos
dotados em termos materiais. No ano em análise, a ajuda chegou a várias famílias, tendo sido aplicados
aproximadamente 441 mil euros na execução deste programa de âmbito municipal.
Assim, de modo a garantir que todo o processo se realiza da melhor forma possível, em 2017,
foram acompanhados, supervisionados e finalizados pela Habisolvis – E.M. os processos em curso
referentes a anos anteriores, tendo sido recebidas 122 novas candidaturas.
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Antes

Depois

Viseu Solidário: Esta iniciativa tem como objetivo principal o apoio social a pessoas ou
agregados familiares em situação de extrema carência. É um auxílio extraordinário que se destina a
diferentes áreas, contudo, na vertente habitacional, complementa a ajuda disponibilizada pelo Viseu
Habita, a fim de oferecer uma resposta mais robusta e efetiva às situações de maior precariedade.
Gráfico 6 – Verbas atribuídas no âmbito do Viseu Habita e do Viseu Solidário

Fonte: Habisolvis, E. M.
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Fazendo uma análise retrospetiva ao apoio social em termos habitacionais, é de referir que no
cômputo do programa Viseu Habita, as comparticipações, desde o ano de 2014, rondam os 1,3 milhões de
euros. Este valor cresce para os 5 milhões de euros se considerarmos um período mais alargado, e
iniciarmos a contagem no ano de 2003. A este valor acrescem as comparticipações concedidas no âmbito
do Viseu Solidário, que, desde 2014, já consumiu cerca de 807 mil euros.

Projeto Solidário: É um programa através do qual se presta auxílio na elaboração de projetos de
reconstrução de habitações propriedade de famílias carenciadas. Com recurso a esta iniciativa,
estabeleceram-se parcerias com os projetistas do Município, que, com elevado sentido de
responsabilidade social, elaboram, gratuitamente ou a preços bastante reduzidos, os devidos projetos.

O Município de Viseu foca, ontem e hoje, a sua ação no combate às desigualdades sociais e aos
novos fenómenos de pobreza, reforçando a ajuda aos grupos sociais mais vulneráveis. Na ótica da
habitação, os compromissos assumidos e já executados dão seguimento a uma política de
acompanhamento de proximidade das situações de maior precariedade, tendo como objetivo final estatuir
uma melhor situação habitacional para todos, transformando o concelho num lugar cada vez mais inclusivo
e onde todos sintam orgulho em viver!

Antes

III.7.

Depois

Antes

Depois

Ordenamento do Território

O Município de Viseu, nas suas diversas áreas de atuação, tem como objetivo principal potenciar a
identidade concelhia, fomentando uma imagem forte com recurso a instrumentos em domínios chave e
através da concertação com agentes locais, nacionais e até internacionais.
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A função social que agora se apresenta, o ordenamento do território, consumiu um montante
superior a 3 milhões de euros, no ano de 2017. Em comparação com 2016, o incremento de 1,4 milhões
de euros (mais 80,1%) encontra explicação na necessidade de promover o aproveitamento económico em
conjunto com a valorização da componente paisagística e ambiental da extensa mancha florestal que
carateriza o concelho. A qualidade urbanística ligada ao ordenamento de espaços e funções sociais,
culturais e económicas constitui hoje uma imagem de marca de Viseu, a qual o Município procura defender
e privilegiar, no contexto de uma execução qualificada do Plano Diretor Municipal (PDM). O PDM é um
instrumento de planeamento territorial que estabelece o modelo de organização e a estratégia de
desenvolvimento do território municipal, pelo que a sua execução é um fator decisivo para a
competitividade e organização do espaço do concelho. De forma a tornar este instrumento mais
operacional e simplificado, em 2017, foram aplicados cerca de 204 mil euros no cumprimento do PDM, dos
quais 170 mil euros se destinaram à aquisição de cartografia, a fim de melhorar as condições que
potenciam o investimento.
Focando agora a reabilitação urbana e rural, também ela importante no desenvolvimento da cidade
e na sua preservação, a intervenção nos diferentes arruamentos e praças culminou num investimento de
sensivelmente 246 mil euros ao qual se acresce o valor de 119 mil euros gasto no Largo Mouzinho
Albuquerque e Rua Mestre Teotónio. Particularizando os números atrás referidos, seguem-se exemplos de
locais intervencionados pelo Município, tais como:
Pavimentação da Rua de Casal Meão a Silvares (68.175,02€) e da Rua de Casal Jusão a
Falorca (34.925,60€), na freguesia de Silgueiros – repavimentação das faixas de rodagem e de algumas
bermas, com instalação da rede de drenagem de águas pluviais;

Projeto de arquitetura da Praça de Viriato na Feira de São Mateus (4.551,00€);
Intervenção no espaço público da Feira de São Mateus (129.532,50€) – execução do projeto
de intervenção no local com a consequente
construção de instalações sanitárias públicas com
triagem de lixos;
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Reformulação da Rua Mestre Teotónio Pedro Albuquerque e respetivo Largo Mouzinho de
Albuquerque (118.616,94€) – requalificação geral dos pavimentos passando a Rua a ser pedonal;
execução da rede de drenagem de águas pluviais e prolongamento da rede de informação municipal;
reforço da iluminação pública existente; rampeamento das passadeiras e colocação de pavimento tátil;
substituição de lancis e pavimentos dos passeios na envolvente do Jardim de Santo António e ampliação
do mesmo com a colocação de mobiliário urbano.

Com base no disposto na estratégia local “Viseu Primeiro 2013/2017”, a descentralização e o
reforço do papel das freguesias têm sido implementados ao longo do tempo. Assim, de forma a valorizar a
ação das freguesias, em 2017, foram transferidos mais de 2,3 milhões de euros para os “braços” do
Município, o que representa um crescimento acentuado de 146,5% em comparação com o ano anterior.
Dadas as especificidades de cada território, o aumento de 1,4 milhões de euros destinou-se a um vasto
leque de obras, mais concretamente a:
Requalificação do Largo do Arraial e Abraveses (freguesia de Abraveses - 271.283,40€);

Pavimentação da Rua Vila Flor e Rua Santa Justa (freguesia de Côta);
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Requalificação da Rua da Pataneira em Carcavelos (freguesia de São Cipriano e Vil de Souto)
Requalificação da Rua Mártir São Sebastião (freguesia de Calde);
Pavimentação da Rua Antero Quental, na Ramalhosa (freguesia de Rio de Loba – 35.586,53€);

Reconstrução do muro na Rua das Moreiras (freguesia de Santos Evos);

Arranjo urbanístico (colocação de infraestruturas elétricas de iluminação pública) do largo
contíguo ao apeadeiro de Figueiró (freguesia de São Cipriano e Vil de Souto);
Requalificação do largo junto à Igreja Matriz, incluindo o ponte, em Bodiosa (66.704,52€);
Calcetamento da Rua Monte Soeiro, em Coimbrões (freguesia de São João de Lourosa);
Requalificação da Rua Principal e da Rua da Associação, em Oliveira de Barreiros (freguesia de
São João de Lourosa);

Pavimentação da Rua do Carril, em Casal Mendinho (freguesia de Ribafeita);
Pavimentação da estrada de Fragosela de Cima – Prime com coletor de águas pluviais na Rua
Nossa Senhora da Conceição e valetas na Rua dos Quintais e Moinhos de Vento (123.866,84€);
Requalificação da Rua da Poia, em Ribafeita (94.002,38€);
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Requalificação da Rua Nova da Escola, em Nesprido (freguesia de Povolide – 45.071,24€);

Obras de reconstrução do moinho de água em Vildemoinhos (freguesia de Repeses e São
Salvador);
Requalificação do Bairro das Mesuras (freguesia de Viseu – 211.488,68€);

Requalificação do Largo da Pereira, em Tondelinha (freguesia de Orgens);
Alargamento e pavimentação da Rua da Chã entre Oliveira de Baixo e Oliveira de Cima
(freguesia de Bodiosa – 146.467,80€);
Requalificação do Largo de São Bartolomeu, em Silgueiros (43.731,95€);

Requalificação da Rua da Quinta dos Areais (freguesia de Ranhados – 63.176,00€);

49

Relatório de Gestão

Pavimentação da Rua do Barreiro, em Travassós de Cima (freguesia de Rio de Loba –
41.440,33€);

Requalificação da Rua das Pedrinhas, Travessa de Nossas Senhora do Castro e Monte Meão,
em Pascoal (freguesia de Abraveses);
Requalificação da Rua dos Combatentes e Ruas adjacentes, em Paradinha (freguesia de
Repeses e São Salvador);
Requalificação do Largo do Chafariz, em Santiago (freguesia de Viseu – 59.764,78€);

Pavimentação da Rua da Bossaqueira e Fonte da Pipa e da Rua (e Largo) do Touqueiro em S.
Martinho de Orgens (freguesia de Orgens – 58.907,34€);
Intervenções diversas nas ruas da povoação de Lourosa de Cima, com substituição do piso por
calçada (freguesia de São João de Lourosa – 97.587,58€);
Requalificação da Rua da Pedra Longa, da Rua da Cavada, da Rua da Lage Grande e do Largo
de São Pedro, em Cavernães.
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A autarquia de Viseu procura levar a cabo uma política de ordenamento de território que garanta as
condições adequadas para um desenvolvimento socioeconómico sustentado, e que responda às
necessidades de cada povoação.

III.8.

Saneamento e Abastecimento de Água

A água é um recurso precioso e, por isso, devemos usá-la de forma regrada, evitando desperdícios
desnecessários. Neste seguimento, compete à Águas de Viseu concretizar as políticas municipais nos
setores do abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais.
Sendo um organismo público de interesse local, provido de autonomia financeira e administrativa, a
atividade desenvolvida é apresenta no Relatório e Prestação de Contas daqueles Serviços.
O ano de 2017 fica inevitavelmente marcado pela seca severa que afetou a região e o país, e que
colocou em causa o abastecimento público de água às populações do concelho. Resumidamente, no 2.º
semestre de 2017, o Município de Viseu, através da Águas de Viseu, viu-se obrigado a tomar medidas
excecionais como a intensificação do plano municipal de contingência e a consequente adoção de
medidas mais severas de redução de consumos públicos de água. O concelho foi alvo de uma mega
operação inesperada cujo contributo de todos foi decisivo e fundamental, pois “Viseu ajuda a poupar”.
Em resultado dos fenómenos extremos a que a atualidade assiste, esta área reclama, ontem, hoje
e amanhã, um contributo consciente por parte de cada um de nós!

III.9.

Resíduos Sólidos

Hoje a população cresce a um ritmo bastante acelerado, intensificam-se as atividades económicas,
ocorrem mutações nos mais diversos níveis, todos fatores potenciadores de grandes quantidades de
resíduos sólidos. Cabe aos municípios, no caso concreto à autarquia de Viseu, remover os resíduos
sólidos urbanos produzidos pela sua população, para obviar a degradação do meio ambiente, da saúde e
da qualidade de vida no concelho de Viseu.
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Para prosseguimento das suas atribuições e competências, no ano de 2017, a Câmara Municipal
de Viseu empregou 3,2 milhões de euros em intervenções supramunicipais nesta área, mais
concretamente, no sistema de gestão de R.S.U.. Esta aposta deriva das 39.381,53 toneladas de resíduos
urbanos (indiferenciado e seletivo) produzidas e recolhidas, durante o ano de 2017, no concelho de Viseu.
Discriminando

este

valor,

foram

colocadas

36.593,80

toneladas

de

resíduos

urbanos

indiferenciados nos respetivos contentores, o que representa 92,9% do total dos resíduos recolhidos.
Gráfico 7 – Separação de resíduos

Fonte: Divisão de Ambiente e Transportes

Quanto aos resíduos urbanos seletivos, foram separadas e depositadas seletivamente nos
ecopontos 2.787,73 toneladas, um valor que expressa, em termos reduzidos, os cuidados de gestão
sustentável de resíduos que o Município procura impor e incutir na sua sociedade. Neste ponto, é de
referir que, à semelhança dos anos anteriores e com o objetivo primário de amplificar a separação de
resíduos no concelho, manteve-se a iniciativa de recolha de papel/cartão junto dos comerciantes
instalados no Centro Histórico da cidade, tendo-se recolhido um total de 14.980Kg, no decurso do ano de
2017.
Gráfico 8 – Total de resíduos urbanos seletivos recolhidos no concelho de Viseu (toneladas)

Fonte: Divisão de Ambiente e Transportes
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De forma a melhorar e a preservar o meio ambiente e a qualidade de vida dos viseenses, o
Município de Viseu procedeu à aquisição de equipamentos de recolha e materiais (contentores,
papeleiras, etc.), num montante superior a 295 mil euros. No ano de 2017, este valor reservou-se,
essencialmente, à substituição e/ou colocação de sensivelmente 205 novos contentores de resíduos
urbanos indiferenciados, com capacidades entre os 800L, 1.000L e 1.100L.

A qualidade de vida que carateriza a nossa cidade contagia quem nos visita. A envolvente
verdejante e limpa é um selo da cidade de Viseu. Posto isto, o ano de 2017 caraterizou-se por diversas
aquisições de equipamentos destinados à limpeza urbana, sendo que se procurou apetrechar a frota
municipal com máquinas amigas do ambiente e sustentáveis (elétricas). O investimento rondou os 357 mil
euros, fruto da compra de:
Uma máquina industrial automotriz, não rodoviária conduzida por um peão, com tração 100%
elétrica e com função de varredora;
Quatro máquinas automotrizes, não rodoviárias com tração 100% elétrica e com funções de
aspiração para utilização em zonas públicas de acesso pedonal;
Um aspirador elétrico de folhas e resíduos;
Um veículo elétrico de lavagem a alta pressão;
Uma monda térmica.

III.10.

Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

A atribuição do epíteto de Cidade-Jardim a Viseu é um título alcançado há alguns anos e que cada
vez mais nos identifica e nos distingue! A cidade de Viseu é conhecida pelas suas zonas verdes, mais
concretamente, pelos seus parques, jardins e matas onde ocorre uma simbiose completa entre quem os
visita e a natureza que lá se encontra. Existe por isso, uma vontade firmada de manter e valorizar esta
imagem de marca.
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Face ao declarado, e dando significado ao selo “Viseu a Melhor Cidade para Viver”, no ano de
2017, a Estrutura Verde Urbana de Viseu totalizou 1.060.193,00m² de espaços verdes urbanos, crescendo
esta área para os 1.311.200,47m² se forem somadas as áreas referentes aos espaços verdes das
freguesias (251.007,47m²). Tendo em conta que no ano transato a área total de espaços verdes era de
1.289.661,97m², é de salientar que no ano de 2017 se registou um aumento anual na ordem dos 1,7%. A
Estrutura anteriormente referida é composta pela Estrutura Verde Primária, que no ano de 2017 teve um
incremento decorrente da criação de mais espaço no Parque Urbano de Santiago, alcançando uma área
de 592.115,50m² de espaços verdes, e pela Estrutura Verde Secundária cuja área se expandiu para os
468.077,50m².
O resultado alcançado também teve reflexos na proporção do espaço verde por habitante, uma vez
que, tendo em conta os 99.274 habitantes do concelho, no ano de 2017, esta proporção subiu para os
13,21m² por habitante. O atrás descrito espelha a vontade constante de valorização ecológica da estrutura
da cidade assim como o rigor no cumprimento da missão assumida.
Gráfico 9 – Evolução da Estrutura Verde Urbana de Viseu (m²)

Fonte: Divisão de Ambiente e Transportes

A proteção e a preservação do meio ambiente é uma preocupação permanente da CMV. Neste
sentido, a manutenção dos espaços verdes foi assegurada através de acordos de execução estabelecidos
com as freguesias ou integrada em contratos de manutenção. No ano em análise, a verba canalizada para
a recuperação e manutenção paisagística atingiu os 815 mil euros. Mais de metade deste valor destinouse à execução dos contratos de manutenção, isto é, sensivelmente 439 mil euros foram aplicados na
conservação de espaços verdes da cidade. Quanto aos acordos celebrados com as freguesias, as
transferências correntes gravitaram em torno dos 244 mil euros, empregues numa área de 251.007,47m²
de espaços ajardinados.
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O remanescente distribuiu-se, essencialmente, pela limpeza de prédios rústicos e urbanos, pela
construção de novos espaços verdes, tradução exata do já citado, e ainda na requalificação ambiental.
Tendo em conta o contexto atual e dada a importância da boa saúde das contas do Município, ao
longo dos tempos tem-se caminhado no sentido de minimizar custos e economizar. Com base no
afirmado, todo o trabalho de plantação de flores da estação foi executado por funcionários do setor da
Divisão de Ambiente e Transporte. A cor e vida dada a cada espaço que nos rodeia é feita por nós, sendo
apenas as plantas adquiridas a viveiros particulares. Tal como nos anos antecedentes, foram plantadas
várias espécies de flores, nomeadamente, tulipas, petúnias surfínia e ainda brássicas ornamentais. De
todo o material produzido nos Viveiros do Monte de Santa Luzia, foram aplicadas nos diferentes espaços,
cerca de 3.071 espécies de árvores, de arbustos, de roseiras e de hortenses.
Dado que cada espaço conjuga uma verde frescura com um calor envolvente, a requalificação de
espaços por parte dos funcionários do setor pautou-se por:
Parque Urbano de Santiago – colocação de relva em tapete (3.000m²), aplicação de pedra
ornamental e execução dos ajardinamentos;

Reformulação de canteiros no Jardim de

Poda de Glicínia no Jardim clássico do

Santo António;

Fontelo com o apoio da ESAV;
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Requalificação
do separador da
Meia Laranja;

Execução do ajardinamento da cobertura ajardinada do Mercado 21 de Agosto;

Reconversão de espaço regado com aplicação de relva em tapete (painel de azulejos do Rossio
e tríptico de azulejos junto à porta de Viriato).

A ação do Município na procura consecutiva da proteção do meio ambiente e na requalificação dos
espaços verdes que nos rodeiam, operacionalizou-se ainda em outras vertentes. Para uma melhor
atuação dos seus funcionários, o setor foi também reforçado em termos de equipamento e frota
automóvel.
No campo da arborização, o ano de 2017 demarcou-se ainda pelo combate a pragas,
nomeadamente, através da luta biológica contra a vespa das galhas do castanheiro e contra afídeos. No
primeiro caso, no verão de 2017, em estreita colaboração com a DRAPC – Direção Regional de
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Agricultura e Pescas, foi efetuada uma prospeção de vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu) para efetuar largadas do parasitoide Torymus sinensis, uma vez que só a luta
biológica é eficaz, tendo sido localizados, no concelho de Viseu, 14 focos.
No que respeita à proliferação de afídeos e cochonilhas, proporcionada pelas condições
meteorológicas que se fizeram sentir durante a primavera do ano em estudo, o combate biológico a estes
parasitas passou pela introdução de um predador (Chrysopa carnea) nas árvores afetadas.

Tal como se sucedeu nos anos anteriores, para além do enunciado nas linhas precedentes e
dentro da área ambiental, foram concedidas transferências de capital às freguesias no montante de
aproximadamente 125 mil euros. Grande parte deste valor, sensivelmente 105 mil euros, destinaram-se a
empreitadas no âmbito dos cemitérios. Neste ponto, em 2017, destacamos o apoio financeiro de cerca de
48 mil euros concedido à freguesia de Farminhão, para aquisição de parcelas de terrenos no âmbito da
ampliação e requalificação do cemitério desta mesma localidade e também o total de, sensivelmente, 56
mil euros aplicados no alargamento do cemitério da freguesia de São Pedro de France.

III.11.

Cultura

A cultura edifica um bem público de identidade, valorização e promoção local. É nas suas distintas
expressões, um fator indispensável e essencial na formação humana, na qualidade de vida coletiva e na
atratividade económica, social e turística dos territórios. Ao assumir uma importância central no Município
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de Viseu, esta função social, absorveu, no ano de 2017, um montante total de 2,2 milhões de euros, o que
em termos relativos se expressa num crescimento de 25,8% em relação ao ano de 2016.
Conscientes da importância da dinâmica cultural enquanto fator de desenvolvimento, procura-se,
ao longo dos tempos, alcançar uma vasta diversidade de oferta cultural, pelo que, em 2017, apostou-se no
património histórico, na identidade local, nas tradições e no imaginário simbólico, gerando
simultaneamente dinâmicas de atração e fixação de bens e talentos artísticos e criativos que afirmaram a
cidade ao nível nacional e a transformaram num verdadeiro pólo cultural do país.
Dotado de um público bastante heterogéneo, o Município de Viseu, no âmbito da sua ação,
apostou no fomento da criatividade e numa programação cultural local de qualidade e diversificada, com
potencial comunitário, educativo e turístico.
No seio da implementação de uma cultura plural e que privilegia o setor das indústrias criativas,
esta função ganha maior expressividade na execução de programas como o Viseu Cultura, Viseu Terceiro,
entre outros. Direcionando a nossa atenção para o programa Viseu Cultura, que se define como um
instrumento financeiro de apoio a projetos culturais independentes, 2017 demarcou-se com uma aposta de
756 mil euros, onde se destaca o projeto Ópera no Património que consumiu quase 67 mil euros. A
concretização deste projeto decorreu de uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Centro
(Centro 2020), e visa a realização de um conjunto de eventos de cariz operático no decurso dos anos de
2017 a 2019, em diferentes cidades do país, de forma a preservar valores naturais e culturais que se
esfumam entre as novidades impostas por uma nova realidade. A verba sobrante destinou-se à produção
artística e à realização de eventos, sendo que neste último caso, foram aplicados mais de 653 mil euros,
um crescimento de 8,3% face ao realizado no ano transato.
Levando a cabo uma política integrada de valorização cultural e de formação artística, o Município
de Viseu deu continuidade ao programa Viseu Terceiro, com vista à atribuição de apoios financeiros,
técnicos e logísticos a diferentes tipos de agentes. Incluído na estratégia “Viseu Primeiro 2013/2017”, este
programa absorveu mais de 688 mil euros, isto porque “o Viseu Terceiro é hoje um modelo de
financiamento transparente, regular e com sentido estratégico no desenvolvimento criativo e cultural local,
e favorece um planeamento consistente da agenda de eventos com potencial turístico”. Tanto no passado
como no presente, através deste programa, procura-se criar uma simbiose entre o ensino cultural, uma
agenda eclética e vibrante de eventos e ainda o apoio em domínios-chave de intervenção.

III.11.1. Principais Projetos/Parcerias/Ações Municipais
A autarquia tem procurado promover a vitalidade da identidade cultural, fomentando uma agenda
de criação artística e de programação relevante e diferenciadora, a fim de potenciar as suas indústrias e
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talentos. O ano de 2017 deu continuidade programática ao estabelecido anteriormente, pelo que as ações
foram inúmeras e diversificadas, tendo como principal objetivo a qualidade, a captação de novos públicos
e a dinamização dos espaços e agentes locais, das quais destacamos:
Festas das Freguesias;

Marchas Populares;

Evocação da Quadra Pascal/Via
Sacra;

18.º Festival de Teatro Viseu;

Cerimónia de Reconhecimento
Municipal;

Gala Viva a Vida;

Desfile de Carnaval para as crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo;
Programa O.P (us) – Ópera no Património;
Animação do Mercado Municipal;
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Concertos de final de ano letivo (Colégio da Via Sacra, Conservatório de Música e Lugar
Presente);
Programação “Viseu Natal - 2017//2018” e Passagem de Ano – o Natal e a entrada no ano novo
são uma das épocas que transborda magia para toda a população, e particularmente para o povo
viseense. As luzes trouxeram de volta o imaginário da infância e os concertos animaram as ruas nas
tardes de sol de dezembro. No “Ano Oficial para Visitar Viseu”, a Cidade-Jardim quase se transformou
numa cidade luz, repleta de iluminação e peças decorativas, onde não se podia deixar de referir o tão
apreciado “Castelo de Fantasias”. Quanto à passagem de ano, as 5 horas de programação, acolheram
milhares de visitantes, numa noite que trouxe muita animação e vibração aos lá presentes;

“Europa para Cidadãos” – tratando-se de uma candidatura no âmbito do Protocolo de
Geminação entre cidades, o Município de Viseu foi parceiro do Município de Haskovo, na Bulgária, no
projeto “Independência e Tolerância na Europa”. Tendo como objetivo a compreensão da história e
diversidade da União Europeia, o Município fez-se representar, entre outros, pelo Grupo de Cantares de
Silgueiros.

Em termos culturais, a ação do Município pautou-se ainda pela realização de uma vasta gama de
eventos, para além dos já referidos anteriormente. Deste modo, destacam-se também outras atividades,
tais como:
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Dão Invicto – Porto (21 e 22 de abril): tratou-se da primeira visita guiada a Viseu no Porto e
contou com a participação de 10 empresas turísticas de Viseu, 30 produtores e marcas de vinhos do Dão
e ainda com a adesão de 24 restaurantes.

Tons da Primavera e Festival de Street Art (18 a 21 de maio): Apelidado de evento mais cool
do ano, ao abranger todas as idades e todos os gostos, esta iniciativa compreendeu música ao vivo,
espetáculos, um Festival de arte urbana nas quintas e escolas da cidade – o Street Art - que contou com a
participação de 6 artistas nacionais e internacionais em 10 novos espaços (a arte pública em espaço
rural!) e Street Food. As 32 horas de eventos enoturísticos, culturais e de animação traduziram-se em 10
mil visitantes.

Festa das Vindimas (21 a 24 de setembro): evento com mais de meio milhar de visitantes na
experiência real de vindima e de pisa tradicional. Uma celebração da identidade vinhateira de toda a
região, pensada para os amantes do vinho, dos sabores da terra e da natureza, do convívio e da
celebração da vida. Ao somar 27 mil visitantes, registou taxas de ocupação hoteleira especialmente
elevadas.
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Festa do 2 de Maio (27 de maio): pautou-se pela recuperação de um acontecimento singular
na promoção turística de Viseu, na emergência do século XX, o eclipse solar de 1900, ocorrido a 28 de
maio. Ao todo, estimam-se que cerca de 16 mil pessoas, entre visitantes e viseenses tenham observado
este fenómeno à data do acontecimento. O eclipse solar suscitou em Viseu uma dinâmica de visitantes e
promoção turística singular, repetindo o feito no ano de 2017.

Vinhos de Inverno e Festival Tinto no Branco (1 a 3 de dezembro): os Vinhos de Inverno
definem-se como um evento enoturístico que nos faz viajar pelo mundo dos néctares do Dão, num cenário
de charme e glamour, aliado à companhia especial da programação do Festival literário de Viseu, Tinto no
Branco. Este festival trouxe grandes nomes da literatura e do pensamento a Viseu, mais concretamente,
30 escritores e grandes nomes do panorama literário nacional. Esta edição ficou conhecida por cumprir as
expectativas de “melhor edição de sempre”, o que elevou o evento para um “novo patamar de exigências”.
Com um total de 5 mil participantes, destacam-se as mais de mil pessoas presentes na conversa de
Michael Palin, o famoso humorista britânico dos Monty Python e Ricardo Araújo Pereira.

Gigantes da Idade do Gelo (1 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018): com 38 dias
de exposição e mais de 10 mil visitantes, esta iniciativa tratou-se da primeira grande exposição didática da
Região Centro. Pensada para o público familiar e juvenil, procurou fazer viajar os visitantes até ao tempo
da Era Glaciar não perdendo a sua vertente de ensino com a disponibilização de uma área de projeção de
documentários para aprofundar conhecimentos relativos à época.
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III.11.2. Promoção, Apoio Técnico e Patrocínio
Com a execução do Viseu Terceiro, programa de apoio direto à cultura e criatividade, visa-se o
desenvolvimento e a capacitação da produção cultural e da formação de públicos em Viseu, bem como um
planeamento mais consistente e estruturado na organização da agenda cultural e no estímulo às criações.
Esta iniciativa de política municipal concorre para fomentar a produção cultural e criativa local, as parcerias
locais e a cooperação, a descentralização cultural no território do concelho, assim como uma lógica de
cofinanciamento.
No seguimento do atrás exposto, em 2017, foram consolidados 6 projetos e 10 foram classificados
como projetos emergentes, tendo sido concedidos apoios a:
Proviseu - Conservatório Regional de Música Dr.º José de Azeredo Perdigão;
Pausa Possível Associação Cultural e de Desenvolvimento;
Zunzum Associação Cultural;
Cine Clube de Viseu;
Girasol Azul;
Escola Profissional Mariana Seixas;
Escola de Dança Lugar Presente;
Chappa Produções Fotográficas;
Teatro do Montemuro;
Companhia Erva Daninha;
Escola Secundária de Viriato;
Teatro do Vestido;
Binaural;
Termas Sulfurosas de Alcafache;
Acrítica Cooperativa Cultural;
Portugal SLAM.
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III.11.3. Espaços Culturais
A Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva (BMDMDS) é um serviço público tutelado pelo Município
de Viseu que procura responder às novas exigências de natureza cultural, de informação e de
aprendizagem, esforçando-se para criar o gosto pelo livro e hábitos de leitura. É um espaço físico onde se
guardam livros, dispostos ordenadamente para estudo e consulta, daí ser designada de “coleção do livro”.
Além desta componente patrimonial, destaca-se a função de “serviço”, uso e pesquisa de informação. A
Biblioteca Municipal visa proporcionar o acesso à informação que seja útil para os indivíduos ao mesmo
tempo que auxilia o desenvolvimento da sociedade, investindo, cada vez mais, no incentivo à leitura,
principalmente, nos mais novos. No contexto atual, a Biblioteca também oferece serviços e estruturas de e
para inclusão digital.
Numa lógica de continuidade da tendência de crescimento verificada no ano de anterior, em 2017,
a Biblioteca contabilizou um total de 103.529 visitantes, o que significa um aumento de 2,3% em relação
ao ano transato, tendo ainda registado 380 novas inscrições. A sua importância crescente deve-se
essencialmente à vertente de aprendizagem, de estudo e de aquisição de conhecimento, pelo que importa
descriminar as diferentes atividades desenvolvidas ao longo do ano em apreço. Neste contexto,
destacaram-se:
Atividades (sessões): Hora do Conto – 36
Encontro com escritores/apresentação de livros – 10
Exposições sobre diversas temáticas (incluindo as exposições de Luiz Beira “ A Paixão pelas
Artes - o Legado a Viseu“, de Mário Viegas apelidada de “O Sonho ao Poder” e ainda a exposição
comemorativa dos 15.º aniversário da BMDMDS intitulada de “ Tesouros e Memórias de Viseu”, onde pela
primeira vez e em condições de excelência, foram revelados alguns tesouros da Biblioteca,
designadamente a “Virtuosa Benfeitoria”, após processo de restauro e conservação no Arquivo Nacional,
mais concretamente, na Torre do Tombo)
Conferências/palestras – 14
Ateliês de promoção de leitura e outros âmbitos – 28
Atividades de teatro/música – 20
Visitas guiadas – 8
Biblioteca Fora de Portas (ações) – 27
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Para além da comemoração dos 15 anos da Biblioteca Municipal com o desenvolvimento de um
programa especial, diversificado e multidisciplinar, 2017 foi também ano de novidades em termos de
atribuição de prémios ao público, nomeadamente, a introdução do prémio A. de Almeida Fernandes. O
Município de Viseu e o Município de Ponte de Lima organizam, através de um Protocolo e por um período
de dois anos (2016 e 2017), o chamado “Prémio A. de Almeida Fernandes”, destinado a reconhecer e
incentivar estudos de investigação na área da História Medieval Portuguesa, em homenagem ao
investigador e autor de uma notável obra histórica (1917-2002). Com um prémio no valor de 2.500€, o
Município de Viseu assumiu a organização deste evento em 2017, tendo a apresentação pública do
prémio decorrido em maio deste mesmo ano, no Museu Almeida Moreira.
No cômputo da requalificação do espaço, em 2017, foram investidos 268
mil euros na sala de estudo da Biblioteca Municipal, destinados
especialmente à ampliação deste espaço.
Ainda dentro da análise aos espaços culturais, é oportuno falar do
Multiusos de Viseu, o futuro Viseu Arena. Este espaço foi projetado no sentido de ser a maior sala de
espetáculos

de

região

centro,

com

uma

vocação

multiusos. Terá um caráter estruturante no crescimento da
oferta cultural e no desenvolvimento turístico de Viseu.
Todo o processo inerente à reconversão do espaço teve
início em 2016, tendo-se em 2017 dado continuidade com
a realização de diversas visitas técnicas e a apresentação da maqueta final. É considerado um
investimento âncora para a cidade, pois visa colocar Viseu no mapa da oferta cultural nacional e ibérica,
reforçando a dinâmica local e provocando a descentralização cultural nacional.
Destacamos ainda como pólo difusor da cultura o Teatro Viriato. Ao ter um papel fundamental na
dinamização e na divulgação artística e cultural, procura, ano após ano, fomentar a participação da
população na atualidade artística, permitindo uma aproximação entre as diferentes cidades e os distintos
povos. Pelas caraterísticas que lhes são intrínsecas na vivência da arte que desenvolve e edifica, o
Município de Viseu, no decurso de 2017, apoiou este espaço com um montante de 366 mil euros.

III.11.4. Rede Municipal de Museus
A aposta na cultura e na valorização da história, das tradições e do património icónico da cidade de
Viriato, são uma marca do Município de Viseu.
Guardiões das raízes que tanto nos caraterizam, os Museus Municipais são monumentos que
respiram a nossa história, a nossa identidade, um legado arquitetónico onde as memórias materiais e
imateriais se transformam no Tempo e no Espaço, e definem o presente. Dado o peso cultural que
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assumem e as referências que transmitem, realiza-se agora uma viagem fugaz às atividades
desenvolvidas pelos Museus da cidade. Aqui o passado adquire sentido e afirma-se o presente, aqui
reside a essência que define o Município de Viseu.
O ponto de partida acontece na Casa da Lavoura e Oficina do Linho, onde o principal objetivo é a
salvaguarda e a preservação da tradição do linho e da lavoura tradicional, enquanto cultura identitária da
região. Este museu etnográfico, no decurso de 2017, albergou a exposição permanente e apresentou
várias

exposições

temporárias,

onde

se

destaca

“(Re)Expressar o Rural”. Participou ainda em inúmeros eventos
e dinamizou atividades pedagógicas como a Festa dos
Museus, o Dia Mundial da Criança (visto que procura interagir
na formação base do público escolar), as Jornadas Europeias
do Património, o Mercado de Natal, entre outros. Organizou
ainda o 8.º aniversário do Museu onde foi apresentado o
selo/marca oficial “Linho de Várzea de Calde”, pela artista
plástica Cristina Rodrigues. Este ponto de interesse acolheu, em 2017, 4.418 visitantes, sendo 171
estrangeiros. Dada a importância de preservar os antepassados e as suas tradições, em fevereiro de
2017, foi iniciada a candidatura à operação “Medida 10 Leader – Operação 10.2.1.6 Renovação de
Aldeias” promovida pela ADDLAP. Foi criado um projeto específico para o Museu de Várzea de Calde,
designado de Casa da Lavoura e Oficina do Linho: Tecer o Futuro a 100%, onde foram já aplicados mais
de 18 mil euros. A intervenção proposta pretendeu assegurar a qualificação, diferenciação e promoção do
património, recursos e produto, acrescentando notoriedade e contemporaneidade ao linho de Várzea de
Calde, potenciando a dinamização da comunidade local e a atratividade turística.
Seguimos para a Casa das Memória, que pretende trazer à memória dos viseenses e dos que a
colocam no seu roteiro turístico, figuras emblemáticas, espaços e lembranças. Neste lugar, o ano de 2017
caraterizou-se pela apresentação de exposições temporárias,
nomeadamente, “Memórias de Engrácia Carrilho” (29/09/2016 a
26/02/2017) e “Rodrigues da Costa” (26/03 a 05/11), pela
realização de visitas guiadas e livres às exposições e ainda pela
participação em diversas festividades e dinamização de atividades lúdico-pedagógicas. Face a esta
atividade, o número de visitantes ascendeu aos 1.615, dos quais 152 foram estrageiros. De salientar que
atendeu ainda 1.002 turistas, visto que funciona como um posto de turismo municipal.
Outro ponto de paragem é a Casa da Ribeira. Este lugar emblemático apresenta-se como um
museu etnográfico, fazendo eco de uma extensa história que alia as “Memórias da Ribeira” aos vários
ofícios ligados às artes tradicionais da região. É um espaço cultural evocativo de múltiplas memórias de
Viseu e da história recente do lugar, pelo que em 2017, apresentou exposições intituladas de “Olarias da
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Região”, “Burel – A Metamorfose” e “Rodrigues da Costa”. Agregados à Casa da Ribeira estão os antigos
e seculares Moinhos da Balsa, então designados por CMIA (Centro de
Monitorização e Interpretação Ambiental), onde a etnografia local se complementa
com a educação ambiental, dadas as condições geográficas do espaço. Além das
exposições, a Casa da Ribeira promoveu diversas atividades lúdico-pedagógicas,
não só direcionadas para o público escolar, mas também para o público geral, e
fez parte de datas festivas comemoradas pela museologia. Em 2017, a Casa da
Ribeira recebeu 5.529 visitantes, dos quais 877 eram estrangeiros, sendo que,
acolheu ainda em si outras valências, designadamente, o posto de turismo
municipal, onde atendeu 1.404 turistas, e balcão de apoio/informação ao Caminho
Português Interior de Santiago.
Mais um ponto de interesse de visita é a designada Coleção Arqueológica José Coelho, guardada
na Casa do Miradouro, e que mostra o resultado da atividade de um dos pioneiros da arqueologia da
região. Além das visitas guiadas e livres à exposição permanente “A Paixão pelo Passado”, a Coleção
Arqueológica José Coelho promoveu oficinas lúdico-pedagógicas, em torno de
um tema relacionado com a Arqueologia, a História e o Património; iniciou o
projeto “A Escola vai ao Museu, o Museu vai à Escola”, assente na colaboração,
ativa e continuada, entre a Coleção e as escolas do concelho e integrou outros
eventos culturais. A Coleção Arqueológica esteve presente na Festa dos
Museus, com a palestra “Os escravos do Valle da Gafaria: recuperar a identidade
através dos ossos” por Maria Teresa Ferreira – FCTUC; participou na
comemoração do Dia Mundial da Criança; integrou as Jornadas Europeias do
Património, com a conversa “Retrato natural do passado: Arqueologia à descoberta da paisagem e do
território” e participou no Mercado de Natal – Casinha dos Sonhos. O seu dinamismo traduziu-se pela
contabilização de 3.091 visitantes, dos quais 810 foram de nacionalidade estrangeira.
Viajamos agora para o Museu Almeida Moreira, criado na casa de Francisco Almeida Moreira. A
sua atividade tem como objetivo fazer perpetuar a memória e o legado desta figura impar da sociedade
viseense do século XIX. Deste modo, a sua ação desenvolveu-se em torno da
exposição permanente da colecção privada de Almeida Moreira, mas também pela
realização de exposições temporárias. Organizou visitas guiadas e livres ao
Museu, assim como atividades lúdico-pedagógicas (com particular dinâmica nas
férias escolares) e interveio ainda na Festa dos Museus, no Dia Mundial da
Criança, nas Jornadas Europeias do Património, no Mercado de Natal, etc.. No
campo das descobertas e investigações, foram desenvolvidos trabalhos no âmbito
do espólio documental e artístico, tratamento e organização da biblioteca,
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atualização de inventário, inventário do espólio da família Keil do Amaral e acompanhamento do projeto
museográfico. No ano de 2017, o Museu Almeida Moreira recebeu 5.396 visitante, sendo 1.075
estrangeiros.
Seguimos para o Museu do Quartzo, local mais visitado no ano de 2017, com 8.197 visitantes.
Define-se como o único museu no mundo dedicado exclusivamente a um mineral, o quartzo, pelo que se
destina a promover o reconhecimento do património geológico como parte importante do património
natural,

promovendo

a

sua

proteção,

preservação

e

valorização. Deste modo, toda a sua atividade se encontra
direcionada para o quartzo, pelo que para além da exposição
permanente dedicada ao mineral, o Museu apresentou as
exposições temporárias “O Mundo dos Minerais em Selos” (de 24/11/2016 a 15/04/2017) e “ÓÊ! Histórias
de Ciência” (18/05 a 10/09), efetuou visitas guiadas às exposições, dinamizou diversas atividades lúdicas
dentro desta temática e participou em múltiplas festividades. Promoveu a palestra “Olhar o Universo: de
Aristóteles aos nossos dias”, a VI Feira de Minerais, Gemas e Fósseis e recebeu o XXXVII Curso APG “O
ensino das ciências da Terra como motor de desenvolvimento”.
Por fim chegamos ao local mais verde de todos os espaços, a Quinta da Cruz. Criada com a
finalidade de se converter numa mansão de arte, de cultura e de lazer para a fruição pública, este espaço
verde de excelência define-se como um centro de cultura. Assim, ao longo de 2017, a Quinta da Cruz
apresentou uma grande variedade de exposições, donde se destacam
“Fragmentos

–

Fernando

Lanhas”;

“Cadernos

Artivistas”;

“Karingana

a

Karingana”; “Na véspera de não partir nunca”; “Nostra Damos”; “Mwatho Muno”;
“A minha Casa é a tua Casa”, além das esculturas no exterior de João Loureiro e
Robert Schad. Além disso, a sua atividade pautou-se ainda pelas visitas guiadas,
pelas atividades pedagógicas desenvolvidas, oficinas para as famílias e ainda
pela execução de um projeto intitulado “Colour State of Mind” por Francesco
Zavattari. Toda esta panóplia de eventos e muitos outros realizados, no ano de
2017, levou a que a Quinta da Cruz fosse visitada por 6.746 visitantes.

III.12.

Desporto, Juventude, Recreio e Lazer

A prática desportiva é um meio imprescindível à melhoria da saúde e do bem-estar, ao mesmo
tempo que funciona como um recurso qualificado de ocupação dos tempos livres, servindo ainda objetivos
de integração social. Contudo, não só nesta vertente o desporto ganha pontos, pois, para além do referido,
a atividade física pode ser considerada como um dos fatores de promoção e desenvolvimento económico
de uma cidade ou até mesmo do país.
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Numa perspetiva de “Desporto para todos”, o Município de Viseu tem proporcionado e reforçado o
apelo à prática de atividades físicas e desportivas, ao mesmo tempo que desenvolve iniciativas regulares,
em cooperação com diferentes entidades do concelho, com a finalidade de sensibilizar a comunidade para
a necessidade de fazer exercício físico, associado à criação de hábitos de vida saudáveis.
Este reconhecimento do desporto enquanto motor de melhoria da qualidade de vida tem-se
incrementado ao longo dos tempos, pelo que em 2017, a aposta do Município de Viseu nesta vertente de
atuação foi superior a 2,9 milhões de euros, o que representa um crescimento acentuado de 46,8% em
comparação com o ano de 2016. Esta forte aposta na promoção da atividade física orientada para as
diversas camadas etárias e acessível a todos, sem exceção, teve como destino principal a manutenção e
requalificação das instalações e equipamentos de recreio, lazer e de desporto e ainda a promoção de
atividades desportivas de elevado interesse municipal e até nacional. Relativamente a este último ponto, é
de salientar que o Município procura, desde sempre, organizar e captar grandes eventos desportivos, de
forma a aliar a componente da promoção do desporto base com os impactos sentidos aos mais diferentes
níveis (social, económico, cultural, etc.), tendo como última finalidade aumentar a eficácia do investimento
efetuado nesta área. Ainda no que se refere ao apoio a atividades desportivas, é importante olhar para o
programa Viseu Ativo, que no ano de 2017 consumiu sensivelmente 88 mil euros, o que em termos
comparativos se firma num aumento de 12 mil euros face a 2016.
Fazendo uma referência particular às instalações de recreio e lazer que consumiram, em 2017, 1,1
milhões de euros, o ponto alto de investimentos aconteceu na requalificação do Parque Urbano de
Santiago que absorveu mais de 574 mil euros do total gasto nesta função social. Este montante foi
empregue na aquisição de materiais e equipamentos necessários ao normal funcionamento desta
estrutura, particularmente, o apetrechamento do parque infantil, o fornecimento e montagem de estruturas
metálicas, a colocação de tapete de relva sintética e também a substituição das luminárias com o objetivo
de reduzir o consumo e aumentar a eficiência energética.

Ainda nesta rubrica é de evidenciar as transferências de capital no valor de 447 mil euros para as
freguesias, nomeadamente, o investimento realizado no Parque Ambiental da freguesia de Cavernães, na
construção da Ecovia entre Santa Eufémia e Cavernães, na implementação de parques infantis e de lazer
em diferentes locais do concelho como São João de Lourosa, Calde, Bodiosa, Ranhados (Urbanização da
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Misericórdia), entre outros, na criação de um centro de treino na freguesia de Santos Evos, o FitCross Trail
Natura e ainda em diversos apoios financeiros na requalificação de infraestruturas já existentes.

III.12.1. Programa de Promoção da Atividade Física Desportiva
O Município de Viseu é um parceiro ativo na implementação da atividade física enquanto hábito de
rotina. Deste modo, tem-se intercedendo no sentido de promover mais e melhor desporto, e,
consequentemente, a saúde e o bem-estar dos cidadãos, combatendo a inatividade física e as
desigualdades socioeconómicas. Neste seguimento, a aposta do Município procurou chegar aos vários
segmentos da população, incidindo com maior relevância nos estratos que se encontravam mais
fragilizados e mais abstraídos desta prática.
Neste sentido, a atividade desenvolvida em 2017 pautou-se por eventos como:
Atividade Sénior – 11.ª Edição;
Manhãs Desportivas -17.ª Edição;
Feira do Desporto de Viseu – 9.ª Edição;
Fitness Welcome Summer – 6.ª Edição;
Xmas Run – 5.ª Edição;
3.º Seminário de Desporto Adaptado;
2.º Congresso de Envelhecimento Ativo;
Percursos Pedestres.

III.12.2. Programa de Organização e Captação de Grandes Eventos Desportivos
Tal como já foi referido anteriormente, a vontade de captar eventos de alto retorno mediático
encontra-se bastante patente na ação deste executivo, visto que a execução dos mesmos tem
consequências vantajosas em todas as áreas, desde o incremento do turismo ao desenvolvimento da
atividade económica. Assim, em 2017 procedeu-se à realização de eventos como:
Jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo Ténis de Mesa 2017;
Viseu Police Challenge;
5.º Campeonato do Mundo de Futsal INAS 2017;
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II Meeting Internacional de Atletismo Integrado;
Grande Prémio de Ciclismo do Dão;
Fontelo Cup 2017;
79.º Volta a Portugal em Bicicleta – o ciclismo é uma
modalidade desportiva de grande impacto junto da população em geral, o
qual tem evidenciado uma crescente popularidade nas camadas mais
jovens, sendo aos eventos com ele correlacionados dispensada grande
cobertura mediática e uma forte adesão popular.

III.12.3. Programa de Construção, Requalificação e Gestão de Instalações

Desportivas Municipais
Dotado de um leque variado de instalações desportivas, o Município de Viseu desenvolveu a sua
ação no sentido de requalificar e conservar as já existentes, ao mesmo tempo que se preocupou em
modernizar os espaços de promoção da atividade física de acesso livre a toda a população. Tendo em
conta o exposto, o montante despendido no ano de 2017 espelha o enunciado, visto que, para as
instalações e equipamentos de desporto foram encaminhados 353 mil euros. Este valor encontra
explicação, especialmente, na requalificação e manutenção das estruturas desportivas de ar livre, com um
gasto de 144 mil euros, mas também nas transferências de capital para as freguesias, no montante de 199
mil euros, que visaram a reparação e o apetrechamento de polidesportivos e outras estruturas.

Face às atribuições que congrega em si, as instalações desportivas municipais intervencionadas
pela CMV, no ano de 2017, foram:
Ecopista de Viseu/Dão;
Pavilhão Desportivo Viriato;
Pavilhão da Cidade de Viseu;
Circuitos de Manutenção – Gerações Ativas;

71

Relatório de Gestão

Rede Municipal de Percursos Pedestres – foram gastos mais de 74 mil euros na manutenção e
na execução deste tipo de atividade física, que tem registado elevados níveis de procura e que abrange
vários escalões etários e segmentos socioeconómicos;
Rede Municipal de Circuitos Seniores;
Parque Desportivo do Fontelo – considerado o pulmão da cidade, constitui-se como uma área
privilegiada para a prática de desporto e lazer. Toda a sua envolvente e diversificação de instalações
transformam este espaço num complexo desportivo de elevada procura pelos viseenses. No ano de 2017,
foram aplicados cerca de 81 mil euros na manutenção e modernização deste ponto estratégico na cultura
desportiva, particularmente, na substituição do piso de relva sintético (Campo de Futebol 1.º de Maio e
Campo de Futebol de 7), na aquisição de 2 escadas metálicas e respetiva vedação para o Estádio
Municipal, na requalificação de diferentes locais (balneários, bar, cobertura e torre fotofinish) e ainda na
compra de equipamentos para o Circuito Sénior;
Campo da Quinta da Cruz – intervenções ao nível do campo de futebol, nomeadamente,
execução de túnel, vedação e colocação do piso sintético, culminando num investimento de 61 mil euros.

III.12.4. Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo
Os clubes desportivos definem-se cada vez mais como um parceiro estratégico na promoção do
desporto no seio da população viseense, uma vez que incutem, especialmente nos escalões mais jovens,
o gosto pela prática da atividade física. De acordo com o enunciado, o Município de Viseu procurou, tal
como se tem vindo a verificar, reconhecer o papel dinamizador insubstituível que os clubes reúnem, pelo
que, no ano de 2017, foram transferidos cerca de 1,1 milhões de euros no sentido de apoiar estes
embaixadores do desporto. Se se estabelecer uma comparação com 2016, conclui-se que a aposta foi
superior em 163 mil euros, o que em termos relativos se figura numa variação de 18,3%. Deste total, mais
de 934 mil euros foram aplicados no desenvolvimento das atividades dos clubes, tendo o remanescente
sido alocado a investimentos em instalações desportivas. Estes valores são resultado da assinatura de 42
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo (CPDD), 2 Contratos de Patrocínio e 1 Contrato de
Colaboração.
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III.12.5. Juventude
A juventude de hoje será o futuro de amanhã, pelo que, proporcionar a este estrato populacional
projetos e programas direcionados para uma participação ativa na sociedade é um dos objetivos da CMV.
Nesta procura constante de estimular uma sociedade politicamente ativa e fornecer oportunidades de
participação na vida do Município, o ano transato caraterizou-se pela continuidade de projetos como:
Salas de Estudo – compostas pelo Pórtico do Fontelo e pelas Escadinhas de Santo Agostinho,
no ano de 2017 totalizaram 5 683 e 3 544 utilizadores, respetivamente;
Centro Municipal Jovem – espaço aberto a toda a comunidade, que tem como desígnio a
promoção de serviços especialmente destinados a jovens, pelo que dispõe de uma sala de estudo e um
espaço internet;
Conselho Municipal da Juventude – define-se como um órgão consultivo do Município de Viseu
em matérias relacionadas com as políticas de juventude, e visa estimular a participação cívica dos mais
jovens nas tomadas de decisões. Conforme o definido no Regulamento e Regimento Interno do Conselho
Municipal de Viseu, em 2017, na Escola Profissional Mariana Seixas, foi realizado um plenário (Plenário
13) em que o tema abordado residiu nas Políticas Municipais de Juventude;
Cartão Municipal da Juventude: a instituição deste mecanismo visa o desenvolvimento e a
formação da juventude através de iniciativas que visam o seu bem-estar e a realização pessoal. Assim, no
ano de 2017, foram emitidos 305 novos cartões;
Conferência Teen - Empreendedorismo nas Escolas CIM Dão Lafões;
Parlamento Jovem;
Escolíadas;
Concurso Municipal de Ideias - Empreendedorismo nas Escolas CIM Dão Lafões.
Com a preocupação em fazer chegar a toda a população a cultura e o desporto, os verdadeiros
momentos de fruição e de prazer, o Município de Viseu tem em si o objetivo de melhorar os níveis de
reconhecimento e notoriedade dos mais novos, privilegiando quem mais e melhor trabalha. Dando
continuidade ao já implementado em anos anterior, no âmbito das iniciativas de apoio aos jovens talentos
do concelho e ao desenvolvimento cultural, o Município de Viseu atribuiu 10 bolsas de estudo a alunos do
concelho para frequência do Conservatório Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão (área da
música) e da Escola Lugar Presente, da Companhia Paulo Ribeiro (área da dança).

III.13.

Desenvolvimento Económico e Energia

O quadro do programa de governo do Município de Viseu intitulado de “Viseu Primeiro 2013/2017”
coloca a competitividade da economia concelhia na primeira linha das preocupações da CMV, pois dela
depende a possibilidade de criação de riqueza e de emprego no concelho. A autarquia tem-se concentrado
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na afirmação da sua posição de centralidade na Beira Alta, na Região Centro e até mesmo no país. Assim,
no exercício das suas funções, procurou manter a aposta numa política vocaciona para o desenvolvimento
económico e empresarial, centrada na geração de condições que auxiliem não só a criação e a atração de
novas empresas mas também a internacionalização, a expansão e a inovação das existentes.
Na atualidade, a captação de investimentos é cada vez mais uma prioridade do Executivo
Camarário, o que levou a que em 2017 se desse continuação ao programa Viseu Investe, um regime
municipal de incentivos ao investimento, que se dedica à disponibilização de infraestruturas, à criação de
serviços de apoio à implementação das unidades e ainda à atribuição de estímulos fiscais. Face à real
importância que este desígnio representa para a vitalidade do nosso concelho, no ano de 2017, foram
aplicados mais de 1,6 milhões de euros no Viseu Investe. A aposta neste programa mais do que duplicou
em relação ao despendido no ano de 2016, pois cresceu cerca de 1,2 milhões de euros, o que em termos
percentuais se traduz numa variação de 259,1%. A quase totalidade deste montante destinou-se à
execução do programa em si, com especial destaque para os investimentos na compra de terrenos e na
requalificação de edifícios estratégicos neste setor, assim como num apoio concedido à Casa de S.
Mateus em virtude da concretização de um investimento para a ampliação e remodelação desta unidade,
no montante de 146 mil euros. Resumidamente, no quadro da intenção do Executivo Municipal de
promover uma oferta qualificada e competitiva do solo económico do concelho, 2017 caraterizou-se por
alguns investimentos de elevada envergadura com a finalidade de dinamizar a economia local e potenciar
o emprego.
Ainda na ótica do desenvolvimento económico, também o Centro Histórico da cidade foi alvo de
atenção. É no coração da cidade que encontramos muitos dos recursos e oportunidades para o
desenvolvimento de Viseu. É aqui que residem as qualidades que nos identificam, o nosso caráter único e
distintivo, pelo que, no decorrer de 2017, foram alocados à revitalização e requalificação do centro da
cidade cerca de 617 mil euros, repartidos pelo programa “Reabilitar para Arrendar”, pela requalificação e
valorização do Centro Histórico e ainda pela execução de Contratos-Programa com a Viseu Novo SRU,
para a reabilitação de diferentes espaços.
Para que o este “coração” não adoeça, foi instituída a Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU)
Viseu Novo, com o objetivo de responder às necessidades de reabilitação urbana de zonas emblemáticas
da cidade, tais como, o Centro Histórico, a Cava de Viriato, o Bairro Municipal e a Zona da Ribeira, a fim
de promover a revitalização social, física e económica destes locais. O ano de 2017 significou para a Viseu
Novo SRU a continuidade da ação de reforço na implementação das estratégias constantes no “Plano de
Ação para a Revitalização do Centro Histórico – Viseu Viva”, designadamente:
Criação de mais (e melhor organizada) oferta de estacionamento no Centro Histórico, sendo
concedida a possibilidade de ocupação de lugares, isenta de custos, aos moradores locais, nos termos
das “Condições gerais para atribuição de dísticos de residentes”. Esta medida foi ainda complementada
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com a disponibilização de lugares de estacionamento, no Parque de Estacionamento S. Lázaro,
devidamente requalificado e protegido por um sistema de videovigilância, tendo sido adotados valores
moderados na atribuição das avenças de estacionamento contemplando não só os residentes, mas
também as atividades económicas inseridas no Centro Histórico da cidade;
Mobilização do investimento privado nos processos de reabilitação do Centro Histórico,
verificando-se que 2017 foi o ano em que mais edifícios se transacionaram, quer quanto ao número de
imóveis (64 prédios), quer no que se refere ao volume de investimento envolvido (cerca de 5,6 milhões de
euros), superando o registo verificado em 2016, que já apontava para valores surpreendentes;
Desenvolvimento de diversos projetos para os quais se estimam que os concursos para a
realização das respetivas obras, que visam dinamizar a ARU de Viseu, venham genericamente a ocorrer,
durante o ano de 2018, estando inclusivamente alguns deles já lançados, dos quais destacamos:
- Requalificação do Bairro Municipal de Viseu;
- Arranjo urbanístico no Largo da Prebenda;
- Arranjo urbanístico na Travessa de S. Lázaro;
- Arranjos urbanísticos no Largo Pintor Gata, Largo da Misericórdia e Praça D. Duarte;
- Ampliação do Teatro Viriato;
- Revitalização da Praça 2 de Maio.
Divulgação dos diversos apoios e benefícios disponíveis à reabilitação urbana;
Acompanhamento ativo dos diversos processos privados, relacionados com a requalificação do
edificado.

A atividade desta empresa não se restringiu ao supra mencionado, tendo intervindo em outros
pontos de atuação, como, por exemplo, através do programa “Reabilitar para Arrendar”, que no ano de
2017 absorveu, sensivelmente, 357 mil euros. Das cinco obras desenvolvidas no âmbito deste programa,
três delas foram dadas como concluídas em 2016. A Viseu Novo acompanhou, desta forma, no decurso de
2017, os trabalhos de empreitada da Casa da Calçada e da Rua Direita 275, pormenorizando:
Edifício na Rua Direita 275 – desta obra, adjudicada pelo valor global de 322.500,00€ e
terminada em novembro de 2017, resultaram 5 frações habitacionais (todas ocupadas) e um espaço
comercial, tendo sido desenvolvidos todos os procedimentos administrativos necessários para a emissão
das licenças de utilização do imóvel, designadamente, ao nível
das respetivas certificações das frações, em termos acústicos e
energéticos. Posteriormente, uma vez que a empreitada se
encontra em período de garantia de obra, a Viseu Novo SRU
mantém

o
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diligenciando na resolução de anomalias que possam surgir.

Casa da Calçada - depois de declarada a insolvência da empresa adjudicatária, os trabalhos
foram retomados pelo consórcio formado pelas empresas “Arqueohoje-Jomanor”, no decorrer do 3º
Trimestre de 2016. Estima-se, face aos contratempos ocorridos, que a empreitada fique concluída até ao
final do 1º trimestre de 2018, sendo o imóvel afeto a um equipamento cultural/espaço museológico.

Paralelamente a estas ações, a Viseu Novo SRU participou ainda noutros programas de
requalificação e valorização de diferentes locais, com um investimento de 69 mil euros, dado que
representam um importante valor para o desenvolvimento do Município, nomeadamente:
Reabilitação do Bairro Municipal da Cadeia - composto por 92 casas (87 originais e 5 préfabricadas), o Bairro Municipal de Viseu será alvo de uma requalificação integral das 87 casas, por forma a
serem garantidas melhores condições de habitabilidade, enquanto as 5 casas pré-fabricadas serão
demolidas por serem dissonantes das restantes.
Também ao nível do espaço exterior, todas as
infraestruturas

existentes

do

bairro

requalificadas,

organizada

estacionamento,

instalado

mobiliário

criados

espaços

verdes

novos

a

serão

oferta

e

urbano

de
e

percursos

diferenciados para transeuntes e circulação automóvel. A reabilitação global deste Bairro Municipal está
considerada no PEDU, tendo o concurso para a elaboração dos projetos sido iniciado em 2017, e que se
prevê conclusivo até ao 1º trimestre de 2018, de forma a que as obras de reabilitação possam ser iniciadas
ainda durante o ano de 2018 (admitindo-se uma intervenção faseada quer quanto aos edifícios, quer
quanto ao espaço público).
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Edifício Casa das Bocas na Rua João Mendes – a intervenção nesta estrutura pretende
converter o edifício numa Unidade de Saúde Familiar para prestação de cuidados de saúde primários,
promovendo a inclusão social e o combate à pobreza e a qualquer tipo
de discriminação. Alvo de uma candidatura já aprovada no âmbito do
Portugal 2020, esta operação tem uma adoção indicativa prevista no
PEDU de Viseu, correspondente a um investimento elegível de
1.627.867,02€,

com

a

consequente

dotação

de

FEDER

de

1.383.686,97€, tendo sido, no final de 2017, lançado o concurso público
para a empreita.

Edifício na Rua Direita, n.º 149 (Antigo Orfeão de Viseu) - Face à especificidade e
complexidade técnica e construtiva da situação que se verificou durante a elaboração dos projetos, este
empreendimento só deverá estar concluído durante o 2º semestre de 2018, devendo o procedimento
concursal, para a execução da obra, ser desenvolvido no 3º trimestre, prevendo-se um prazo de execução
de 18 meses. Será também submetida uma candidatura ao programa Portugal 2020 para apoio financeiro
(ainda que parcial) desta obra.

Edifício na Rua do Comércio/Travessa S. Domingos (Águas de Viseu) – a requalificação do
edifício em causa visa transformar o mesmo na sede dos
Serviços Municipalizados “Águas de Viseu”. Este projeto só
deverá estar concluído durante o 2º semestre de 2018, sendo
também submetida candidatura ao Portugal 2020 para apoio
(parcial) financeiro desta obra.
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Também o espaço público foi objeto de intervenção, através da requalificação de arruamentos,
particularmente:
Rua João Mendes (Rua das Bocas) - esta intervenção pretende eliminar as anomalias
existentes no pavimento e infraestruturas, garantir a diferenciação entre a circulação automóvel e pedonal,
melhorar a acessibilidade aos edifícios, substituir ou reabilitar todas as infraestruturas, reforçar a
iluminação pública e incluir caldeiras com árvores para harmonizar o ambiente. Alvo de uma candidatura
ao Portugal 2020, esta intervenção tem um prazo previsto de execução para 12 meses, sendo que o
concurso público para a empreitada foi lançado no final de 2017.

Rua Cónego Martins, Soar de Cima e Largo Almeida Moreira - o projeto de requalificação
dos 3 arruamentos, submetido a candidatura ao programa Portugal 2020 e cuja intervenção se preconiza
nos moldes apresentados na figura seguinte, procura garantir a diferenciação entre a circulação automóvel
e pedonal, a substituição ou reabilitação de todas as infraestruturas, a inclusão de caldeiras com árvores
para harmonizar o ambiente e ainda o reforço da iluminação pública.

Arranjos Exteriores no Centro Histórico - este projeto consubstancia os arranjos exteriores de
cinco espaços públicos do centro da cidade, designadamente, a Praça D. Duarte, o Largo da Misericórdia,
o Largo Pintor Gata, o Largo da Prebenda e Largo S.
Lázaro. Para o efeito, foi contratado o serviço externo
de um arquiteto paisagista, sendo que, dois dos cinco
projetos foram já aprovados e inclusivamente lançados
a concurso público, no final de 2017 (Largo da
Prebenda e Largo S. Lázaro). Os restantes projetos
deverão ficar concluídos no decorrer do 1º trimestre de
2018, variando os prazos de execução entre 60 a 90
dias.
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Dada a envolvência da sua atuação, foram também concedidos apoios financeiros no âmbito de
Contratos-Programa entre o Município de Viseu e a Sociedade de Reabilitação Urbana Viseu Novo, cujo
gasto rondou os 176 mil euros, no ano de 2017. Na sequência destas parcerias, desenvolveram-se ainda
as seguintes atividades:
Conclusão do relatório final referente ao concurso de ideias com vista à revitalização da Praça 2
de Maio. Prevê-se que este projeto esteja concluído até ao final do 2º semestre de 2018 de modo a que a
obra seja executada a partir do início de 2019 (evitando perturbar o movimento próprio das épocas de
Verão e de Natal);
Continuação do estudo para definição de mais lugares de estacionamento no Centro Histórico,
especialmente, para aproveitamento dos espaços existentes junto à estação do funicular e da Avenida
Capitão Silva Pereira, além da criação de um parque na Rua Silva Gaio;
Monitorização dos imóveis municipais reabilitados (situados na ARU), com vista ao eventual
acionamento de garantia, execução de obras de manutenção e liberação de cauções;
Apoio à iniciativa privada, consubstanciado no acompanhamento de diversos projetos e obras
de particulares, na emissão de pareceres diversos no âmbito do licenciamento de obras de reabilitação de
edifícios (incluindo a coordenação com os Técnicos da Direção Regional da Cultura do Centro), na
informação sobre pedidos de exercício do direito de preferência, nos pareceres sobre esplanadas, nas
ocupações da via pública e publicidade e na realização de vistorias em conjunto com a CMV e outras
entidades;
Difusão dos programas municipais direcionados para a reabilitação do Centro Histórico, entre
eles, o Programa de Incentivos Financeiros à Recuperação de Fachadas, o Programa de Correção
Acústica e Programa de Incentivos à Recuperação de Edifícios na ARU;
Levantamento cadastral dos imóveis da ARU, para efeitos de atualização da Base de Dados
cadastral e aplicação de taxas de majoração/minoração do IMI, (tendo sido abrangidos cerca de 941
edifícios, no universo de 1200 edifícios cadastrados);
Apoio às diversas candidaturas realizadas no âmbito do programa Portugal 2020;
Fornecimento de informações para atribuição dos vários benefícios fiscais no âmbito das ações
de reabilitação do edificado, nomeadamente devolução do IMT e isenção do IMI, conforme o exposto no
Estatuto dos Benefícios Fiscais.
O Centro Histórico é o coração da cidade e as pessoas são o coração do Centro Histórico, pelo que
para este coração bater forte não só nas memórias mas também na capacidade de alojar novas famílias e
criar novos empregos, a revitalização deste local é uma das prioridades já estabelecidas e um desígnio de
compromisso a satisfazer.
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Ainda no âmbito do capítulo do Desenvolvimento Económico, é de evidenciar o total de incentivos
alocados à requalificação do edificado no montante de 48 mil euros, destinados essencialmente à
recuperação e reabilitação de alçados/fachadas e caixilharias.
Há semelhança do verificado em anos anteriores, a conservação e a reconstrução do Património
Municipal mereceu também atenção da CMV, com a aplicação de 348 mil euros, o que corresponde a um
aumento de 54 mil euros, relativamente ao valor gasto em 2016. A intervenção nesta rubrica pautou-se
pela realização de diversas obras/empreitadas, tais como:
Empreitada contínua de conservação e reconstrução de infraestruturas – destacaram-se,
especialmente, as intervenções ao nível dos muros;
Empreitada contínua de construção civil – trabalhos de construção civil de natureza diversa,
executados em diferentes edifícios do Município, especialmente, nas escolas do concelho;

Aplicação de produtos fitofarmacêuticos em diversos pontos do concelho, dada a forte aposta na
limpeza dos espaços que nos envolvem;
Reparação e trabalhos de manutenção na Casa da Lavoura e Oficina do Linho – correção de
patologias existentes no edifício ao nível das paredes exteriores, interiores, cobertura e pavimentos;

Requalificação ambiental das margens do Rio Dão, nas Termas de Alcafache – requalificação
do espaço público para correção das deficiências docorrentes das cheias de 2016;
Reparação dos equipamentos de ar condicionado (sistema AVAC) no Solar do Vinho do Dão e
em outros pontos municipais.
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Por fim, importa ainda destacar, outras ações efetuadas ao longo de 2017 que tiveram impacto no
desenvolvimento económico do concelho e que foram realizadas no cômputo do programa Viseu Investe,
designadamente:
Aquisição de terreno na zona industrial de Mundão, no valor de 700 mil euros, para alargamento
do Parque Empresarial de Mundão, a fim de promover a instalação de novas empresas e um solo
industrial mais competitividade e moderno;
Centro Nearshore IBM/Softinsa – a instalação deste centro de inovação tecnológica em Viseu,
declara-se como uma grande oportunidade para o desenvolvimento da cidade como Smart City, pelo que,
no ano de 2017, foram aplicados nestas instalações, sensivelmente, 93 mil euros;
Requalificação de edifício para instalação do Centro de Inovação e Incubação – ao totalizar um
investimento de 608 mil euros, procura tornar-se numa âncora de inovação para a cidade e de atração de
novos empreendedores e investidores.

III.13.1. Energia
Atualmente, a energia é um dos bens essenciais de que a sociedade dispõe para a realização do
seu dia-a-dia. Deste modo, ainda no cômputo da função económica anteriormente analisada, e dada a
importância que a energia reveste, é relevante fazer uma breve análise à componente energética. No ano
de 2017, o gasto com a iluminação pública e energia foi de sensivelmente 2,3 milhões de euros, o que em
termos comparativos se traduz numa redução de 20,4% em relação ao despendido no ano de 2016,
tradução exata da vontade de minimizar os custos por parte da autarquia.
À semelhança dos anos anteriores, o consumo de energia do Município de Viseu, no ano de 2017,
repartiu-se, essencialmente, entre dois grandes grupos, isto é, entre a iluminação pública e o edificado
(escolas, serviço, etc.). A iluminação pública foi, uma vez mais, a infraestrutura de maior consumo de
energia elétrica e, por conseguinte, a que acarretou maiores custos para a CMV, seguindo-se os edifícios.
Por outro lado, e dando continuidade a que se tem verificado, os sistemas de consumo de menores
encargos foram os sistemas semafóricos e os sistemas de rega. De forma concreta, a iluminação pública
albergou aproximadamente 74% dos consumos totais de energia elétrica do Município. Os restantes 26%
encontraram-se repartidos entre os consumos do edificado municipal (23%), os sistemas semafóricos, com
2,4%, e os sistemas de rega, com apenas 0,6%.
A comercialização de energia foi realizada em mercado livre, tendo sido contratualizado o seu
fornecimento com o comercializador Galp-Power. No mercado livre, o valor reconhecido a pagar por
tarifário de energia teve por base a realização do acordo comercial, tendo sido obtidas melhores condições
de preço de tarifa de energia do que as contratualizadas para o ano de 2015 e 2016.
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Gráfico 10 – Gastos de energia

Fonte: Divisão de Execução de Obras

No programa municipal “Viseu Primeiro 2013/2017”, a eficiência energética foi definida como uma
preocupação central da CMV. A qualidade ambiental foi (e é) protegida, pelo que a autarquia tenta
generalizar, quer através das suas ações quer junto da sua comunidade, uma cultura de eficiência
energética com altos padrões de sustentabilidade.
Tal como se sucedeu no ano de 2016, no ano em apreço, deu-se continuidade ao compromisso
assumido com a adesão ao Pacto dos Autarcas, que visa a redução da emissão de gases de efeito de
estufa (GEE) em 20% até ao ano de 2020. Em 2017, a substituição de luminárias de vapor de sódio por
luminárias LED foi feita em diversos arruamentos do interior da circunvalação, permitindo a substituição de
715 luminárias, o que conduziu a uma redução de 275.000 kWh, traduzindo-se na economização de 39 mil
euros na fatura energética de iluminação pública do Município.
A aposta na sustentabilidade é uma marca da ação municipal e da estratégia que vigora até então.
Assim, no sentido de promover uma utilização racional dos recursos, também ao nível dos edifícios
escolares foram implementadas medidas de eficiência energética que visaram a substituição de 2.985
lâmpadas pouco eficientes por outras de tecnologia LED, bem como a instalação de um equipamento
automático para correção do fator de potência. Estas medidas foram realizadas na Escola Prof. Rolando
de Oliveira, no JI e 1.º CEB do Viso, 1.º CEB de Jugueiros e 1º CEB da Ribeira, totalizando um
investimento superior a 82 mil euros.

III.14.

Mobilidade

Com o selo de “Melhor Cidade para Viver”, Viseu tem apostado em domínios estratégicos, em
atividades multifacetadas, em diversos projetos, isto é, em serviços que promovem a qualidade de vida de
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quem vive e de quem chega a este concelho. Num contexto de forte competição entre os diferentes
centros urbanos do nosso país, o Município de Viseu procura um reforço das condições de mobilidade
urbana, no sentido de criar uma rede viária fácil, prática e com as melhores condições de acessibilidade,
tanto para os peões como para os veículos. Preocupada em melhorar as estruturas que possibilitam as
deslocações, a autarquia, no ano de 2017, canalizou para esta função económica um total de 4,4 milhões
de euros. A quase totalidade deste montante foi empregue em intervenções coerentes e eficazes na rede
viária do concelho, especialmente na construção e reabilitação de pavimentos/vias municipais e em
transferências (correntes e de capital) para as freguesias. De salientar ainda que se deu continuidade à
implementação do MUV – Mobilidade Urbana de Viseu, que preconiza uma mobilidade sustentável e
eficiente para todos. Ao traduzir-se numa transformação e numa melhoria muito significativa da condição
de mobilidade em Viseu, no ano em estudo, foram aplicados 479 mil euros nesta rubrica, mais do dobro do
despendido em 2016.
Fazendo agora uma análise mais pormenorizada à ação da autarquia na rede viária, é possível
afirmar que o seu cuidado com esta área tem-se afirmado cada vez mais, pois de 2,1 milhões de euros
gastos em 2016, passamos para 3,5 milhões de euros consumidos em 2017. Em jeito de comparação,
verificou-se um acréscimo de 66,5%, o que em termos absolutos se traduz em mais 1,4 milhões de euros,
do que o dispendido no ano anterior. O espelho destes números encontra-se patente numa panóplia
diversificada de intervenções ao nível da construção e reabilitação das vias municipais, onde foram
aplicados 566 mil euros, mas especialmente na reabilitação de pavimentos, cujo gasto rondou os 1,1
milhões de euros. A título exemplificativo da atuação do Município de Viseu na sua rede viária, no ano de
2017, destacaram-se:
Requalificação da Avenida da Liberdade em Fragosela e da Estrada Velha do Caçador
(550.473,24€) - requalificação de pavimentos em betão betuminoso; execução de ramais de esgotos e de
abastecimento de água; colocação da sinalização horizontal e vertical; realização de trabalhos para
alimentação elétrica de futuro abrigo de passageiros; aplicação de sistema semafórico e execução de
passeios e passadeiras elevadas com a aplicação de sistema semafórico;

Intervenções na Rua de Casal Meão a Silvares, em Silgueiros (9.300,00€);
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Empreitada contínua de pavimentação em betuminoso e em calçada – trabalhos de
pavimentação e repavimentação de natureza diversa, executadas em diversos locais do concelho, de
forma a assegurar boas condições nas vias de circulação pedonais e rodoviárias;

Empreitada contínua de sinalização horizontal e vertical no concelho – pintura e repintura da
sinalização de Viseu;
Empreitada contínua de execução e manutenção de valetas – trabalhos de limpeza e
desmatação de bermas, valetas, taludes e aquedutos que impeçam a circulação pedonal ou rodoviária
com segurança; execução de valetas (não) revestidas com betão ou meia manilha.

Contudo, a sua intervenção neste campo é também preconizada por intermédio das freguesias,
pelo que, no ano de 2017, foram transferidos mais de 1,5 milhões de euros, se adicionarmos as
transferências correntes com as transferências de capital. No lado da despesa corrente, os 607 mil euros,
foram canalizados, na sua maioria, para ações de limpeza de espaços públicos, sarjetas e sumidouros. No
que respeita aos investimentos, o montante de 977 mil euros teve como destino, entre outros, o(a):
Requalificação da EM 585, em Alto do Pinheiro – Remonde (freguesia de Santos Evos –
128.054,22€);
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Requalificação da estrada entre a Ponte Seca e Magarelas, em Torredeita (União das
Freguesias de Boaldeia, Farminhão e Torredeita – 114.116,63€);
Requalificação da Rua da Torre, em Mundão, e da Rua Luís Coelho, em Britamontes (freguesia
de Mundão – 74.386,19€);

Pavimentação da estrada de Couto de Cima a Masgalos (freguesia de Coutos de Viseu –
56.033,99€);
Requalificação da Rua Romana, em Moselos (freguesia do Campo);
Execução de passeios na Avenida 11 de Junho, em Povolide (71.924,86€);
Requalificação dos passeios entre a escola e a Igreja de São Salvador (freguesia de Repeses e
São Salvador – 36.538,20€);

Requalificação da estrada da Póvoa, em Mundão (53.561,24€);
Execução de passeios na Rua Principal, em Lustosa (freguesia de Ribafeita – 87.523,53€);
Perante o descrito é de realçar que o Município se foca na criação de ligações mais facilitadas
entre as aldeias e a cidade, de modo a que um padrão de qualidade de vida elevado chegue a todos os
seus cidadãos. Assim, no sentido de modernizar ainda mais o concelho, a autarquia apostou mais de 438
mil euros na sinalização, sendo que 419 mil euros destinaram-se à modernização sinalética, em especial,
ao desenvolvimento do programa Viseu Seguro. Dentro deste, importa particularizar:
Viseu Seguro: passadeiras da circunvalação (195.770,74€) - o principal objetivo deste projeto é
o reforço da segurança dos peões nos atravessamentos efetuados nas passadeiras das rotundas da
circunvalação. Estas passadeiras estão integradas em zonas onde muitas vezes os condutores não
respeitam a velocidade mínima de circulação, pelo que, estas correspondem a atravessamentos
potencialmente perigosos. Para além da sinalização horizontal e vertical das passadeiras, fazem ainda
parte deste projeto a sinalização vertical luminosa de proibição de exceder velocidades máximas em
alguns troços da circunvalação e nas entradas do Túnel Viriato;
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Viseu Seguro: passadeiras nas escolas (154.816,20€);
Viseu Seguro: passadeiras elevadas (59.313,63€) - este projeto tem como objetivo o reforço da
segurança dos peões nos atravessamentos efetuados nas passadeiras situadas em vias de
atravessamento de localidades e vias onde as velocidades de circulação praticadas são bastante acima do
permitido. O projeto prevê o reforço da segurança através da elevação de 18 passadeiras, obrigando os
veículos a diminuírem drasticamente a velocidade na aproximação e atravessamento das mesmas.

III.15.

Turismo

O ano de 2017 testemunha um momento de especial relevância na promoção da marca Viseu e na
eleição do concelho enquanto destino turístico, de visita e investimento. Com este objetivo estratégico foi
lançada, com caráter pioneiro e de forma inédita, a campanha “2017, Ano
Oficial para Visitar Viseu” e iniciativas-satélite como a “1ª Cidade Nacional
Convidada da BTL”. Uma campanha multidisciplinar que visou acrescentar
notoriedade, reputação, relevância e atratividade a Viseu. Mais do que uma
nova agenda de eventos, a iniciativa visou despertar uma atitude coletiva de
hospitalidade e suscitar um forte apelo de redescoberta de uma das mais
históricas e culturais cidades do país, no turismo interno. A aposta e o
investimento foram coroados pelo melhor indicador turístico de sempre: 2017
terá registado, segundo indicadores disponibilizados pelo Turismo do Centro,
um recorde do número de dormidas, mais concretamente acima dos 200 mil
visitantes, traduzindo um incremento de quase 100% face ao ano de 2013.
Assim, na esteira estratégia de marketing territorial que vem sendo desenvolvida desde 2014, foi
incrementado significativamente o plano de organização, promoção, ativação e informação de Viseu
enquanto destino de excelência nos segmentos da cultura, património e eventos, gastronomia e vinhos,
natureza e bem-estar, afirmando-se cada vez mais como uma das principais alternativas de vida, de visita
e de investimento fora do eixo litoral e dos grandes centros urbanos. Munícipes e residentes, turistas e
visitantes (no contexto do chamado mercado interno), empresas e potenciais investidores constituíram-se
como principais destinatários da estratégia de comunicação e marketing territorial desenvolvido pelo
Município, em parceria com a associação sua participada “Viseu Marca”. Instrumentos como o portal “Visit
Viseu” e a ampliação das suas redes sociais; iniciativas de envolvimento como a formação de anfitriões, a
criação dos “Embaixadores de Viseu” (com nomes representativos de diversos setores da vida social,
económica e cultural como Paulo Sousa, Paulo Ferreira, Diogo Rocha, Inês Mendes da Silva, Mário
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Trindade, Nuno Bico, Moullinex e Frederico Draw) e as visitas com história; parcerias como os Instameets
Viseu e a Evasões Viseu são apenas exemplos das ações e recursos postos em execução.
O turismo dá um “empurrão positivo” no reconhecimento e no desenvolvimento económico da
cidade vinhateira que é Viseu. Somos uma cidade feliz, considerada a “Melhor Cidade para se Viver e
Visitar”, sempre de braços abertos para quem vive e visita esta cidade no coração de Portugal.
O ano de 2017 ficará conhecido como um ano de viragem nesta rubrica, onde o investimento
chegou aos 663 mil euros, o que em termos comparativos se manifesta num acentuado crescimento de
593,6%, ou seja, mais 568 mil euros do que o total despendido no ano de 2016. Nos dias de hoje, e face a
toda a ação desenvolvida, Viseu não se pode definir como um destino de um só atributo mas sim por uma
compilação de diversas ofertas que respiram identidade e autenticidade. A veia turística do Município
ganhou poder e transformou-se numa componente fundamental de incremento da Cidade-Jardim. Os 180
mil euros aplicados na animação turística, adicionados aos 381 mil euros gastos na promoção desta
atividade culminaram num imenso leque de projetos e programas, entre os quais se refere:

Europeade Turku 2017 - em 2017, realizou-se entre os dias 26 e 30 de julho, o Festival
Europeade na Finlândia, na cidade de Turku. Viseu, como cidade anfitriã do Festival em 2018, deu
continuidade ao processo de preparação e divulgação da cidade, através da participação no Fórum,
apresentação formal do seu programa e promoção da Cidade/Região ao Comité Internacional. Elementos
da Comissão Organizadora Local (COL) estiveram presentes, realizando visitas técnicas de
reconhecimento aos locais de registo, atuações e performances de rua, acomodação e alimentação,
serviço ecuménico e receções oficiais, marcando presença nos principais eventos coletivos.

Observatório do turismo - o Turismo do Centro de Portugal, numa parceria com o Instituto
Politécnico de Leiria, criou o Sistema de Monitorização da Atividade Turística do Centro de Portugal
(SMAT), do qual faz parte o Observatório do Turismo do Centro. Integrando este Observatório, o Município
iniciou, em 2017, o inventário de todas as atrações turísticas, incluindo património cultural e histórico,
atrações naturais, eventos e recursos etnográficos, gastronómicos e de artesanato.

Sistema de Informação Geográfica – a autarquia de Viseu está a criar a plataforma de
Sistema de Informação Geográfica, onde serão carregadas informações de várias áreas, nomeadamente
turismo e cultura. No ano em análise, foi iniciado o levantamento das informações a incluir neste sistema:
alojamento local, operadores turísticos, agentes turísticos e culturais, serviços culturais, atrações turísticas,
património, etc..
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Percurso turístico acessível - em colaboração com o Instituto de Cidades e Vilas com
Mobilidade, foram analisadas as condições de acessibilidade do espaço público de Viseu, ficando definido
um percurso turístico que garantiu condições para a prática de uma experiência segura, confortável e
acessível a todos, sendo atribuído a este percurso um certificado de acessibilidade de espaço urbano, pela
primeira vez, em 2017.

“7 Maravilhas Aldeias” - a eleição das 7 Maravilhas Aldeias, um projeto de caráter privado,
foi organizada pela sociedade denominada EIPWU, Lda, entidade detentora dos direitos exclusivos de
marca das 7 Maravilhas a nível internacional. O Município candidatou, no ano de 2017, as aldeias de
Várzea de Calde à categoria de Aldeias Rurais e Ribafeita à categoria de Aldeias Autênticas.

Linha de Apoio ao Turismo Acessível - no âmbito do Programa Valorizar, o Turismo de
Portugal criou a Linha de Apoio ao Turismo Acessível, à qual o Município apresentou a candidatura
“Museus Municipais e Percurso Turístico Acessível – visitas para todos”, com o objetivo de adaptar a
oferta turística a uma experiência turística inclusiva, desenvolvendo uma aplicação interativa (APP) com
conteúdos áudio em vários idiomas (português, inglês, francês e espanhol) e áudio descrição e conteúdos
em vídeo com línguagem gestual e para público infantil.

Caminho Português Interior de Santiago - com o objetivo de adaptar o Caminho
Português Interior de Santiago, permitindo a oferta de uma experiência turística inclusiva, foi apresentada
uma candidatura conjunta dos oito Municípios às Linhas de Apoio ao Turismo Acessível e à Valorização
Turística do Interior.

Ações de comunicação/divulgação - a comunicação institucional e a comunicação de
serviços junto dos munícipes foi melhorada, quer no plano digital (através de um reforço significativo de
conteúdos online e de interações, no site municipal, na plataforma Viseu Net e nas redes sociais), quer na
dimensão de eventos e relações públicas (com a aquisição de novas ferramentas de bases de dados e
mailing direto), e ainda na dimensão editorial (onde se destacam as edições da Revista Municipal e da
Agenda Mensal Link Viseu). Também, numa ótica de uma política de transparência e escrutínio público, a
disponibilização sistemática de dados e conteúdos aos órgãos de comunicação social, tem sido
preocupação do Município.
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“2017, Ano Oficial para Visitar Viseu” – a estratégia desta iniciativa pautou-se pela
comunicação de um conceito forte, com denotações e conotações muito positivas. Para além do já referido
inicialmente, esta campanha de marketing territorial fez-se através de duas vertentes, uma interna e outra
externa, que promoveram a participação da comunidade local e elevaram os atributos do destino e as suas
propostas de experiência mais distintivas.

Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL – 15 a 19 de março) – Viseu foi a “Cidade Nacional
Convidada da BTL” no ano de 2017, tornando-se a primeira cidade a ocupar esta posição numa das mais
emblemáticas feiras que se realizam na atualidade. Com 45 horas de programação e mais de 60 eventos e
experiências, contou com a presença de 35 mil visitantes, tendo 96% manifestado vontade de visitar
Viseu. A cidade foi não só a primeira a usufruir deste novo estatuto como recebeu ainda a menção
honrosa de “melhor stand público”;
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Como é possível verificar, em relação a 2016, a aposta no turismo foi intensificada através de
inúmeras campanhas e eventos de comunicação e envolvimento comunitário, de promoção e experiência
turística. A vontade de elevar Viseu como cidade de visita “obrigatória” foi conseguida face aos resultados
apresentados no ano em estudo. Contudo, ao nível interno, o dinamismo turístico foi também influenciado
por:

Realização de visitas guiadas – no ano de 2017, estas iniciativas tiveram particular
destaque, com a concretização de 37 visitas e a participação de 1.534 visitantes, sendo maioritariamente
realizadas em português mas também em inglês e espanhol. O foco principal das visitas guiadas foi o
Centro Histórico, sendo o seu público essencialmente sénior.

Circulação do Comboio Turístico - o Comboio Turístico transportou em 2017 um total de
12.632 viajantes, entre adultos e crianças, que viajaram individualmente com as suas famílias ou em grupo
com as escolas. Este veículo turístico fez uma pausa, nos meses de outubro e novembro, retomando as
viagens em dezembro, aquando do início do programa Viseu
Natal 2017/2018. Durante a programação de Natal, o número
de viagens e de passageiros aumentou, sendo dezembro o
mês com maior número de passageiros a viajar no Comboio
Turístico pela Cidade de Viseu. Estas viagens incluíram ainda
animação e um percurso especial pela iluminação de Natal.

Postos de turismo municipais - em 2017, os postos de turismo
municipais (Rossio, Casa das Memórias e Casa da Ribeira) prestaram informações
a um total de 12.503 visitantes, que se dirigiram a estes balcões para obter
informações. O posto de atendimento situado no Rossio foi aquele que teve maior
fluxo (81%), seguido do posto de atendimento da Casa da Ribeira (11%),
ocupando o posto de informação da Casa das Memórias uma posição pouco
significativa (8%). Deste total, 8.379 visitantes eram estrangeiros, sendo
maioritariamente originários da Espanha (2.842), seguidos dos visitantes vindos de
França (1.446) e também do Brasil (1.223).
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C APÍTULO II
A NÁLISE O RÇAMENTAL
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I. A N ÁL I S E O R Ç AM E N T AL

I.1. Receita
As receitas definem-se como um recurso indispensável ao exercício das nossas funções, visto que
delas depende a nossa capacidade de realizar despesa.
À semelhança do verificado nos anos de 2015 e 2016, também em 2017 foi observado um
crescimento da receita, tendo este aumento expressão num total de 1,4 milhões de euros. Tal ocorrência
deveu-se, em grande parte, ao comportamento da receita corrente, o qual passamos agora a analisar.

I.1.1. Receita Corrente
As receitas correntes incidem sobre o património não duradouro do Município de Viseu, pelo que se
esgotam no período de um ano.
Em 2017, a receita corrente cobrada ostentou um montante de 47,8 milhões de euros, o que
demonstra uma execução muito próxima dos 100%. Este valor reflete também um acréscimo face ao
arrecadado em 2016, uma vez que passamos de 45,6 milhões de euros de receitas em 2016 para um
valor total de 47,8 milhões de euros, no ano em estudo. Este resultado deriva de uma previsão real,
transparente e verdadeira aquando da elaboração do orçamento anual e, ainda, do cumprimento das
regras previsionais no momento da sua preparação. Uma vez mais as receitas correntes resultaram, na
sua esmagadora maioria, dos impostos diretos e das transferências correntes, cujo peso se fixou nos
47,1% e 34,8%, respetivamente. Por sua vez, foram também as duas rubricas onde o montante da receita
liquidada foi inteiramente cobrado, o que permitiu à rubrica dos impostos diretos arrecadar 22,5 milhões de
euros e, no caso das transferências correntes, a sua execução foi de 16,6 milhões de euros.
Quadro 12 – Estrutura da Receita Corrente (2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Tendo por base o quadro anterior, é de destacar a elevada taxa de execução alcançada na maioria
das rubricas, com especial destaque para os agrupamentos onde a mesma foi superior a 100%, tais como,
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os impostos diretos (106,8%), indiretos (120,2%), taxas multas e outras penalidades (177,5%) e ainda as
outras receitas correntes (115,7%).
As receitas fiscais, ao representarem mais de 51% do total da receita corrente, são a principal fonte
de recursos correntes do Município de Viseu. Em termos comparativos, o capítulo das taxas, multas e
outras penalidades foi o que mais cresceu em relação a 2016, isto é, houve um acréscimo de 115,3%, o
que se traduziu numa cobrança superior em 627 mil euros, e, consequentemente, num total de 1,2 milhões
de euros. Também as outras duas rubricas ostentaram um crescimento, sendo que no caso dos impostos
diretos a variação foi de 12,1% (mais 2,4 milhões de euros do que no ano anterior) e nos impostos
indiretos o acréscimo residiu nos 25,1%.
No que respeita aos rendimentos de propriedade, o seu lugar no ranking do total das receitas
correntes permaneceu inalterado, conservando-se na terceira posição, com um total cobrado de 3,5
milhões de euros, o que levou a que o seu peso se fixasse nos 7,2%.
A venda de bens e serviços correntes apresentou uma execução superior a 3,1 milhões de euros,
ocupando assim o quarto lugar no total da receita corrente, com uma representatividade de 6,7%. Tal
como ocorrido nos anos anteriores, este valor encontrou, sobretudo, explicação na venda de serviços
correntes, mais concretamente, em prestações específicas da autarquia como a recolha e o tratamento de
resíduos sólidos (1,3 milhões de euros), os parques de estacionamento (529 mil euros), as refeições
escolares (524 mil euros), entre outras.
Por fim, é de referir ainda a rubrica das outras receitas correntes, cuja taxa de execução foi acima
dos 100%, isto é, 115,7%, o que se traduziu numa realização para além do total previsto, e assim um
montante de 131 mil euros.
Até aqui, e no decorrer da análise, foi feito um estudo detalhado dos diversos agrupamentos que
constituem a receita corrente. Contudo, é também relevante focar a nossa atenção na variação ocorrida
entre os valores de 2016 e 2017. Conforme se demonstra no quadro seguinte, o total da receita corrente
foi incrementado em 4,8%, o que significa um aumento de 2,2 milhões de euros, em relação ao ano
anterior. Tal como já foi referido de forma particular, foram as receitas fiscais as que mais contribuíram
para este efeito, visto que todas as suas componentes cresceram e no seu conjunto perfizeram mais de
50% da receita corrente total.
Para este desfecho, ainda que de forma reduzida, também as transferências correntes tiveram
impacto no montante conseguido, isto porque usufruíram de um peso elevado no conjunto das receitas
correntes. Com uma taxa de execução de 98,4%, conseguiram um ligeiro acréscimo de 0,5%, mais 77 mil
euros do que o recebido em 2016.
Em sentido oposto, e com um contributo negativo, temos os rendimentos de propriedade com uma
queda de 784 mil euros, e também o agrupamento da venda de bens e serviços correntes que decresceu
cerca de 8,7%, o que em termos absolutos se traduziu numa redução de 304 mil euros.
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Quadro 13 – Variação da Receita Corrente (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Toda a explanação atrás realizada teve repercussões positivas na poupança corrente que o
Município de Viseu conseguiu obter no decurso do ano de 2017. A boa forma das contas da autarquia
encontra-se espelhada no cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental consagrado no ponto 3.1.1.
do POCAL (que será objeto de estudo mais à frente) e também na já referida realização de poupança
corrente. Do gráfico que agora se apresenta é possível reter que, no ano de 2017, a diferença entre a
receita corrente e a despesa corrente foi de, sensivelmente, 10,5 milhões de euros. Este montante
economizado permitiu à CMV a formação de poupança corrente, sendo a mesma utilizada no
financiamento de despesas de capital, somente possível porque se cumpriu o princípio já enunciado. No
entanto, apesar do esforço meritório do Município em conseguir amealhar o máximo de recursos
possíveis, no ano em apreço, houve uma pequena redução da poupança corrente de, aproximadamente,
1%, comparativamente ao verificado em 2016.
Gráfico 11 – Comportamento da Poupança Corrente (2010/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Analisamos agora a poupança corrente do exercício que permite um estudo mais rigoroso da
capacidade de financiamento da CMV. Se à poupança corrente executada acrescentarmos o valor da
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dívida corrente transitada do exercício anterior bem como o montante da receita corrente liquidada e não
cobrada no exercício e se retirar o valor da dívida corrente transitada para a gerência seguinte obtem-se a
poupança corrente do exercício que, em 2017, foi de, aproximadamente, 8,5 milhões de euros.
Este montante de poupança corrente do exercício não só traduz o bom desempenho financeiro do
Município de Viseu mas também a sua elevada capacidade orçamental, pelo que tal resultado permitiu a
libertação de meios para aplicar, especialmente, em despesas de capital.
Quadro 14 – Poupança Corrente do Exercício (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Para além do já referido, esta poupança corrente permitiu, ainda, que no último dia do ano, o
Município de Viseu exibisse um saldo de gerência superior a 28,8 milhões de euros. Ao traduzir-se na
diferença entre as importâncias arrecadas e os pagamentos ocorridos no decorrer de um determinado
exercício económico, o saldo de gerência é outro indicador que reforça a boa saúde das contas
municipais. Apesar do ligeiro decréscimo relativamente ao ano anterior, o valor alcançado foi o segundo
mais elevado desde o ano de 2010, conforme se mostra no gráfico abaixo.
Gráfico 12 – Evolução do Saldo Gerência (2010/2017)

Fonte: Serviços Financeiros
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I.1.2. Receita de Capital
As receitas de capital são cobradas pontualmente, pelo que as mesmas têm efeitos no património
duradouro da autarquia.
No decorrer de 2017, o total das receitas de capital foi de 2,2 milhões de euros, o que se refletiu
numa execução percentual de 12,7%, ficando abaixo das expetativas do Município de Viseu, no momento
da elaboração do seu orçamento. Todavia, apesar de esta componente da receita revestir um caráter
transitório, é de evidenciar o montante de 2,1 milhões de euros arrecadado com as transferências de
capital.
Como se pode observar no quadro que se segue, a quase totalidade dos recursos de capital
derivou da rubrica acima mencionada, pois esta assumiu um peso de, aproximadamente, 95% do valor
total. Em relação ao ano de 2016, este agrupamento registou um decréscimo de 25%, ou seja, menos 695
mil euros do que o recebido no ano transato. Face ao contributo que representa, o seu comportamento
teve efeitos imediatos na receita de capital.
Quadro 15 – Estrutura da Receita de Capital (2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Os restantes capítulos, ao representaram apenas 5% do montante de capital recebido, tiveram
pouco impacto nos resultados finais. De uma análise breve é possível concluir que a segunda fonte de
receita de capital foi a rubrica das outras receitas de capital, que alcançaram um total de 47,9 mil euros, e
por isso, um peso de 2,2%, o que se refletiu na maior taxa de execução sentida (53,5%). Seguidamente
encontraram-se as vendas de bens de investimento com uma receita cobrada de 41,7 mil euros e uma
representação de 1,9% em relação ao montante total. Por fim, resta o agrupamento dos passivos
financeiros, cuja execução se fixou nos 20,9 mil euros.
Fazendo agora uma análise comparativa com os montantes recebidos em 2016, pode-se concluir
que as receitas de capital, no ano em apreço, sofreram um decréscimo de 26,5%, principalmente devido à
redução das transferências de capital, como havia sido já referido, mas também por influência da redução
de 122 mil euros verificada no capítulo da venda de bens de investimento, o que contraria o observado no
ano transato, no que respeita à oscilação sentida nesta última rubrica.
Através do quadro n.º 16, é também possível examinar a oscilação positiva sentida no
agrupamento das outras receitas de capital. Em termos percentuais, o seu aumento atingiu os 8,2%, o que
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significou uma variação absoluta de 3,6 mil euros. No caso dos passivos financeiros, o valor conseguido
colocou, novamente, esta rubrica na estrutura da receita de capital (em 2016 o seu valor foi nulo), tendo
este montante origem num empréstimo contraído pela CMV para assegurar a contrapartida nacional de
investimentos candidatados.
Quadro 16 – Variação da Receita de Capital (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Posteriormente ao estudo da composição da receita de capital, e no seguimento do que já foi
referido, conclui-se também que as receitas de capital não são suficientes para cobrir as despesas de
capital. À semelhança dos anos anteriores, em 2017, a despesa de capital voltou a superar a receita de
capital em 13,8 milhões de euros, o que significa que apenas 13,8% da despesa de capital foi financiada
por receitas de capital. Todavia esta situação foi, em grande parte, ultrapassada em virtude de o
Município, no ano em estudo, dispor de uma poupança corrente. As despesas correntes foram cobertas na
sua totalidade pelas receitas correntes, representando 78% das mesmas, pelo que o remanescente desta
execução foi aplicado em gastos de capital.
Tal como já foi referido no início desta análise, a receita é um ingrediente chave para o
prosseguimento das atribuições específicas da autarquia, pois só através destes recursos é possível
satisfazer as necessidade e as obrigações que são assumidas. É por isso fundamental olhar para a
execução da receita conseguida ao longo do ano de 2017.
Em termos gerais, no ano em estudo, voltou-se a dar continuidade à trajetória ascendente que se
iniciou em 2015, o que culminou numa receita de 50 milhões de euros. Daqui se conclui que houve um
acréscimo de 1,4 milhões de euros, em comparação com o verificado no ano de 2016, cujo contributo foi,
essencialmente, dado pela execução da receita corrente. A tradução exata das conclusões enunciadas
encontra-se no gráfico subsequente, o qual espelha o crescimento de 2,9% das receitas municipais e
ainda a contribuição de cada componente (corrente e de capital) para o resultado conquistado.
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Gráfico 13 – Evolução das Receitas executadas (2011/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Partindo ainda para uma análise mais alargada no campo da receita, da análise ao gráfico
subsequente retira-se a conclusão que a execução da receita global (soma das receitas correntes, com as
receitas de capital, reposições não abatidas e saldo de gerência anterior), no ano de 2017, atingiu os 76,3
milhões de euros, o que significa um aumento de 2,6% em relação a 2016, traduzido num total de 1,9
milhões de euros. Assim sendo, a receita global correspondeu a 143,3% da despesa global, tendo-se, uma
vez mais, verificado um excedente orçamental nas contas do Município de Viseu.
Gráfico 14 – Receita Total (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros
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Por fim, para uma perceção mais exata do tipo de capitais (internos e/ou externos) que auxiliam a
execução dos investimentos globais da autarquia de Viseu, é agora realizado um pequeno estudo às
principais fontes de financiamento, no ano de 2017.
Gráfico 15 – Fontes de financiamento do investimento realizado pelo Município de Viseu (2011/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Tal como consta no gráfico acima, são as receitas próprias que continuam a ocupar o primeiro
lugar no conjunto das principais fontes de financiamento do investimento autárquico. A estrutura dos
nossos recursos aqui estudada não sofreu grandes alterações face ao observado nos anos anteriores. As
receitas próprias alcançaram 31,3 milhões de euros, pelo que retrataram 62,6% do total das nossas fontes.
Comparativamente a 2016, este capítulo registou ainda um crescimento de 6,8%, reforçando a sua
posição no ranking. Seguiram-se as transferências correntes, que com um total de 16,6 milhões de euros,
foram a segunda rubrica que mais contribuiu para o financiamento das nossas despesas. Estes dois
agrupamentos, quando analisados em conjunto, perfazeram um total de 47,9 milhões de euros, o que se
refletiu num peso de 95,8% no total das receitas da autarquia.
Com uma percentagem inferior no global das principais fontes de financiamento, surgem as
transferências de capital que, em 2017, ascenderam aos 2,1 milhões euros, e por isso pesaram 4,2% no
valor total. Aqui destacaram-se, particularmente, as verbas decorrentes de fundos comunitários. Resta
mencionar o reduzido contributo dos passivos financeiros, 20,9 mil euros, decorrente de um empréstimo já
anteriormente referido.
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I.2. Despesa
Depois uma análise pormenorizada à estrutura da receita segue-se um estudo minucioso à
despesa realizada pelo Município de Viseu, no decurso de 2017.
No sentido de satisfazer as necessidades e interesses dos seus residentes e de quem chega e
visita o concelho, a autarquia desenvolveu um conjunto de atividades que implicaram incorrer numa série
de gastos. De olhos postos na marca anteriormente atribuída de “Viseu a Melhor Cidade para Viver”, 2017
caraterizou-se por uma execução da despesa num montante global de 53,3 milhões de euros, o que se
refletiu numa taxa de execução de 57,5%. Deste total, 37,3 milhões de euros foram aplicados em gastos
correntes, pelo que representaram 70% do total pago, sendo os restantes 16 milhões de euros destinados
a despesas de capital (30%).
Em termos gerais, no ano de 2017, a despesa averbou um volume de compromissos na ordem dos
73,9 milhões de euros, retratando assim 79,7% da despesa orçada. Quanto à despesa realizada, a sua
execução alcançou um total de 56 milhões de euros, o que corresponde a uma percentagem de 60,4% do
total do orçamento que vigorou no ano de 2017.
Quadro 17 – Estrutura da Despesa Total (2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Em termos concretos, e com base no quadro anterior, as despesas correntes observaram um
comportamento idêntico ao que se sucedeu nos anos anteriores. O total corrente pago firmou-se nos 37,3
milhões de euros, o que originou um desvio de aproximadamente 10,6 milhões de euros face à previsão
do orçamento. Deste modo, a sua taxa de execução rondou os 77,8%, o que contribuiu de forma muito
positiva para o reforço da poupança corrente do Município de Viseu. A contenção na despesa corrente foi
verificada em todos os capítulos, sendo sentida com maior intensidade nas rubricas de aquisição de bens
e serviços, que observaram um desvio de 8,2 milhões de euros, e também nas transferências correntes
que se reduziram em 1,9 milhões de euros face ao previsto.
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No lado da despesa de capital, o montante global pago foi cerca de 16 milhões de euros,
correspondendo a 30% da despesa total paga. A despesa comprometida alcançou um total de 27,9
milhões de euros, sensivelmente 62,4% do investimento orçado, e registou uma faturação de 36,1%.
Relativamente à diferença entre o total executado e o montante previsto, verificou-se uma diferença de
28,8 milhões de euros, explicada essencialmente pelos desvios de 15,6 milhões de euros na aquisição de
bens de capital, e de 13,1 milhões de euros na rubrica das transferências de capital.

I.2.1. Despesa Corrente
As despesas correntes refletem, genericamente, os gastos em bens e serviços consumidos no
decurso de um ano e visam a satisfação de necessidades por intermédio da execução dos compromissos
assumidos.
No ano de 2017, a composição dos gastos correntes não sofreu grandes alterações em relação ao
que se tem verificado em anos anteriores.
A aquisição de bens e serviços, ao absorver um montante de 15,9 milhões de euros, continuou a
ser a rubrica com maior peso no total da despesa corrente, sendo também esta a que apresentou um
maior desvio face ao valor previsto, isto é, menos 8,2 milhões de euros. Com uma taxa de execução de
65,9%, o valor verificado em 2017 espelha, uma vez mais, o esforço da autarquia em reduzir os seus
custos correntes ao longo do ano. Em termos representativos importa evidenciar a posição de destaque
que esta rubrica assumiu não só no total da despesa corrente, com um peso de 42,7%, mas também no
valor global da despesa, ao representar 29,9%. No que concerne à variação face ao ano de 2016, a
aquisição de bens e serviços registou um ligeiro aumento de 4,7%, em resultado da deterioração dos
equipamentos utilizados e da necessidade de executar serviços de competência própria do Município.
Gráfico 16 – Variação da Despesa Corrente (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros
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Os gráficos anteriores espelham a repartição da despesa corrente pelas diferentes rubricas que a
compõem, para o ano de 2017 e 2016. Incidindo a análise sobre a representação gráfica do ano de 2017,
é percetível que o segundo agrupamento com maior peso nos gastos correntes foi a despesa com o
pessoal (33,6%), que consumiu 12,5 milhões de euros, e consequentemente alcançou uma taxa de
execução de 97,7%. Em termos comparativos com o ano anterior, também esta rubrica sofreu um
pequeno acréscimo de 5,2%, que teve reflexos no total da despesa corrente em virtude do seu peso e da
sua realização.
No global, tendo em conta os valores verificados no ano de 2016, a despesa corrente paga registou
um crescimento na ordem dos 2,3 milhões de euros, consequência do aumento de todas as rubricas que
dela fazem parte.
Da análise gráfica é ainda possível concluir que grande parte do montante da despesa corrente se
destinou à aquisição de bens e serviços e às despesas com o pessoal, conforme já foi referido. Quando
analisadas no conjunto da despesa total, o seu peso é superior a 53%, pelo que mais de metade do
montante dirigido para a despesa foi canalizado para estas duas rubricas.
Quanto às outras despesas correntes, foram o capítulo que mais cresceu comparativamente a
2016, isto é, 20,9%, o que culminou num total de 280 mil euros e numa execução de 86,9%. Contudo,
tiveram um peso muito reduzido na estrutura dos gastos correntes (0,8%) e da despesa total (0,5%), pelo
que este resultado pouco influenciou os valores globais.
Ainda na ótica da despesa corrente é importante fazer uma breve análise às transferências
correntes, cuja distribuição, pelos seus subcapítulos, se encontra no quadro seguinte.
Quadro 18 – Estrutura das Transferências Correntes (2017)

Fonte: Serviços Financeiros

No ano em apreço, as transferências correntes foram o terceiro capítulo com maior representação
no total da despesa corrente (22,4%) e também a segunda rubrica que mais aumentou em relação a 2016,
pois obteve um incremento de 12,5%, o que em termos absolutos se expressa numa variação de 928 mil
euros. Ao alcançar uma execução de 81,5%, foram aplicados neste agrupamento cerca de 8,4 milhões de
euros, menos 1,9 milhões de euros do que o montante previsto, que era de 10,3 milhões de euros. De
acordo com o quadro anterior, que particulariza o destino das transferências correntes, e à semelhança
dos anos anteriores, os montantes mais avultados foram transferidos para a Administração Local (4,6
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milhões de euros) e para as Instituições Sem Fins Lucrativos (2,8 milhões de euros). Todos os
subagrupamentos apresentaram elevadas taxas de execução, sendo que, nos dois casos atrás
mencionados este valor é superior a 80% e no seu conjunto representaram mais de 87% do total gasto em
transferências correntes.

I.2.2. Despesa de Capital
A realização de despesa de capital por parte do Município de Viseu origina a criação ou o aumento
do seu património.
Face ao referido é de grande importância analisar o comportamento da componente de capital da
despesa global. No ano de 2017, a despesa de capital ascendeu aos 16 milhões de euros, o que se
espelhou num peso de 30% no total da despesa e numa taxa de execução de 35,7%. Em relação ao ano
transato, o total da despesa de capital cresceu sensivelmente 5,1 milhões de euros, o que em termos
relativos se expressa numa variação de 46,7% e mostra a forte aposta da autarquia em novos e potenciais
investimentos.
Dando continuidade ao anteriormente verificado, é a aquisição de bens de capital a rubrica que
assume a liderança nesta componente da despesa, com um peso de 46,9%, o que se traduziu num
consumo de 7,5 milhões de euros e numa taxa de execução de 32,5%. Se comparar com o montante pago
em 2016, verifica-se um aumento de 3,7 milhões de euros, que em termos percentuais se figura em mais
98,6%. Esta (quase) duplicação encontra explicação nos investimentos realizados em diversos terrenos e
instalações e ainda na aquisição de bens de domínio público. Em resumo, na composição das despesas
de capital, a aquisição de bens foi a rubrica que mais cresceu e que mais peso teve, sendo ainda a que
apresentou o maior desvio face ao valor orçado, o que culminou numa representatividade de 14,1% no
total da despesa paga.
Gráfico 17 – Variação da Despesa de Capital (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros
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O gráfico acima expressa o atrás enunciado e permite analisar o comportamento dos
agrupamentos da despesa de capital. Em traços gerais, e dando continuidade ao observado nos anos
transatos, foi o capítulo da aquisição de bens de capital e o agrupamento das transferências de capital
onde os gastos foram mais elevados. No seu conjunto traduziram 25% da despesa total e 83,4% da
despesa de capital.
Fazendo agora referência às transferências de capital, em 2017, o seu valor foi de 5,8 milhões de
euros, o que significa um desvio de 13,1 milhões de euros face ao valor orçado. É, dentro da despesa de
capital, a segunda rubrica onde o Município de Viseu mais investiu, consumindo 36,6% do valor total
destinado a investimentos. Comparativamente ao ano anterior, a tendência de crescimento observada em
2016 voltou a verificar-se em 2017, tendo este capítulo aumentado, aproximadamente, 55,4%, o que se
traduziu num incremento de 2,1 milhões de euros, cujo destino residiu, sobretudo, em investimentos
realizados por via de Contratos Programa com as freguesias e com a Viseu Novo SRU, conforme se pode
observar no quadro que se segue.
Quadro 19 – Estrutura das Transferências de Capital (2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Tal como ocorreu nas transferências correntes, as transferências de capital destinaram-se, em
grande parte, à Administração Local, que, no ano em estudo, absorveu um total de 4,2 milhões de euros,
tendo assim um peso de 71,5% no valor global da rubrica da despesa de capital aqui analisada. A taxa de
execução de 30,9% adquirida pelas transferências de capital resultou, tal como nos anos anteriores, do
desvio registado no capítulo das Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras e na rubrica da
Administração Local, de 3 milhões de euros e 9 milhões de euros, respetivamente. O esforço do Município
em apresentar na coluna da despesa realizada e não paga um valor nulo está patente no quadro atrás,
pois apenas no subcapítulo da Administração Local se encontra um valor, ainda que reduzido. Na análise
desta rubrica importa ainda destacar as transferências de capital para as famílias, tendo o montante
ascendido aos 685 mil euros, mais 45,9% do que o valor transferido no ano de 2016. Este acréscimo de
215 mil euros exprime uma preocupação bem patente nas principais linhas de intervenção do Município de
Viseu, pois estas transferências destinaram-se a uma melhoria das condições de vida dos residentes do
concelho, com especial destaque para o investimento nas habitações.
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Voltando à análise da despesa de capital, também os passivos financeiros merecem destaque,
uma vez que absorveram 2,2 milhões de euros e alcançaram uma taxa de execução de 97,2%. Quanto à
variação face ao ano transato, esta rubrica registou um decréscimo de 8,6%, o que se figurou num peso
de 14,1% no total dos gastos de capital. No que respeita aos ativos financeiros, nada há a acrescentar
relativamente ao apurado no ano de 2016. A maior diminuição foi sentida no agrupamento das outras
despesas de capital, que se reduziram em 99,7%, o que em termos absolutos significa um consumo menor
de 504 mil euros, culminando numa despesa paga de 1.711,44€.
Após a realização de um retrato detalhado do comportamento da despesa corrente e da despesa
de capital, passamos agora para uma análise da despesa no seu cômputo geral, estabelecendo uma
comparação entre os resultados obtidos em 2017 e os valores apresentados no ano de 2016. Assim, e
para auxiliar esta análise, segue-se um quadro através do qual é possível examinar as oscilações que a
despesa observou.
No ano de 2017, a despesa paga atingiu um total de 53,3 milhões de euros, mais 7,4 milhões de
euros do que o montante gasto em 2016. Este aumento de cerca de 16,1% derivou, essencialmente, do
incremento da despesa de capital em 5,1 milhões de euros, mas também pelo aumento de 2,3 milhões de
euros da despesa corrente. A despesa de capital paga cresceu 46,7%, fruto do aumento observado na
rubrica da aquisição de bens de capital e nas transferências de capital, cujo análise se efetuou nas linhas
precedentes. No caso das despesas correntes, para o seu aumento contribuíram todos os capítulos, com
especial destaque para as três rubricas com maior peso na estrutura dos gastos correntes.
Fazendo uma breve referência à despesa orçada, comprometida e realizada, todas sofreram um
aumento em relação ao ano passado sendo que o mesmo teve maior expressão no caso da despesa
comprometida, visto que houve um acréscimo de 28,9% quando comparado com o valor total
comprometido para 2016. Seguidamente, encontra-se a despesa orçada que verificou um crescimento na
ordem dos 20,7 milhões de euros, ou seja, mais 28,7% do que no ano anterior. As despesas correntes
orçamentadas para 2017 (47,9 milhões de euros) foram superiores ao valor previsto para 2016 (43 milhões
de euros) em cerca de 11,5%. Esta mesma tendência de crescimento foi também verificada nos valores
correntes comprometidos, cujo aumento foi de 5,4 milhões de euros, e nos valores faturados, onde se
registaram mais 4,7 milhões de euros do que o montante realizado no ano de 2016. Também as despesas
de capital foram alvo de crescimento nas três constituintes da despesa atrás referidas, sendo que o
mesmo foi mais intensificado no caso das despesas comprometidas (+66,3%), seguidas pelas despesas
orçadas (+54,2%), e por fim a despesa realizada (+48,1%).
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Quadro 20 – Variação da estrutura da Despesa (2016/2017)

Ano

Capítulos

Despesa
Orçada
1

Despesa
Comprometida

Despesa
Realizada

Despesa Paga

Taxa de
Execução

Realizada e
Não Paga

2

3

4

5=4/1

6=3-4

Despesa Corrente
2016
01 - Despesas com o pessoal
2017
Variação

12.091.312,97 € 11.957.888,98 € 11.916.952,01 € 11.916.952,01 €
12.831.472,91 € 12.594.874,95 € 12.540.003,02 € 12.540.003,02 €
740.159,94 €
636.985,97 €
623.051,01 €
623.051,01 €

98,56%
97,73%
-0,83%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2016
02 - Aquisição de bens e serviços
2017
Variação

20.592.443,03 € 18.998.899,30 € 15.431.517,84 € 15.201.798,36 €
24.135.640,39 € 23.012.910,28 € 18.492.437,67 € 15.911.967,55 €
3.543.197,36 € 4.014.010,98 € 3.060.919,83 €
710.169,19 €

73,82%
65,93%
-7,89%

229.719,48 €
2.580.470,12 €
2.350.750,64 €

2016
03 - Juros e outros encargos
2017
Variação
2016
04 - Transferências correntes
2017
Variação
2016
06 - Outras despesas correntes
2017
Variação
2016
2017

Total Despesas Correntes
Variação

256.250,00 €
376.440,00 €
120.190,00 €

228.058,58 €
212.427,12 €
-15.631,46 €

196.394,81 €
196.419,39 €
24,58 €

196.394,81 €
196.419,39 €
24,58 €

76,64%
52,18%
-24,46%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

9.786.262,00 €
10.255.027,00 €
468.765,00 €

9.094.532,32 €
9.840.707,79 €
746.175,47 €

7.430.771,83 €
8.374.873,41 €
944.101,58 €

7.429.677,10 €
8.358.151,91 €
928.474,81 €

75,92%
81,50%
5,58%

1.094,73 €
16.721,50 €
15.626,77 €

264.000,00 €
322.500,00 €
58.500,00 €

253.416,53 €
287.364,85 €
33.948,32 €

232.081,06 €
280.329,88 €
48.248,82 €

231.793,59 €
280.329,88 €
48.536,29 €

87,80%
86,92%
-0,88%

287,47 €
0,00 €
-287,47 €

42.990.268,00 € 40.532.795,71 € 35.207.717,55 € 34.976.615,87 €
47.921.080,30 € 45.948.284,99 € 39.884.063,37 € 37.286.871,75 €
4.930.812,30 € 5.415.489,28 € 4.676.345,82 € 2.310.255,88 €

81,36%
77,81%
-3,55%

231.101,68 €
2.597.191,62 €
2.366.089,94 €

Despesa de Capital
2016
07 - Aquisição de Bens de Capital
2017
Variação

16.279.600,00 € 6.640.093,82 €
23.067.234,00 € 12.525.929,50 €
6.787.634,00 € 5.885.835,68 €

3.774.196,67 €
7.615.301,71 €
3.841.105,04 €

3.769.734,61 €
7.485.415,39 €
3.715.680,78 €

23,16%
32,45%
9,29%

4.462,06 €
129.886,32 €
125.424,26 €

2016
08 - Transferências de Capital
2017
Variação

9.290.724,00 € 6.755.601,82 €
18.920.333,70 € 12.711.083,32 €
9.629.609,70 € 5.955.481,50 €

3.765.291,37 €
5.883.833,64 €
2.118.542,27 €

3.757.611,37 €
5.840.250,06 €
2.082.638,69 €

40,44%
30,87%
-9,58%

7.680,00 €
43.583,58 €
35.903,58 €

2016
09 - Activos Financeiros
2017
Variação

488.453,00 €
461.653,00 €
-26.800,00 €

441.653,00 €
441.653,00 €
0,00 €

398.453,00 €
398.453,00 €
0,00 €

398.453,00 €
398.453,00 €
0,00 €

81,57%
86,31%
4,74%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2016
10 Passivos Financeiros
2017
Variação

2.458.223,00 €
2.310.195,00 €
-148.028,00 €

2.458.221,50 €
2.245.660,85 €
-212.560,65 €

2.457.756,55 €
2.245.642,85 €
-212.113,70 €

2.457.756,55 €
2.245.642,85 €
-212.113,70 €

99,98%
97,21%
-2,78%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

528.500,00 €
25.000,00 €
-503.500,00 €

505.324,16 €
6.845,76 €
-498.478,40 €

505.324,16 €
1.711,44 €
-503.612,72 €

505.324,16 €
1.711,44 €
-503.612,72 €

95,61%
6,85%
-88,77%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

29.045.500,00 € 16.800.894,30 € 10.901.021,75 € 10.888.879,69 €
44.784.415,70 € 27.931.172,43 € 16.144.942,64 € 15.971.472,74 €
15.738.915,70 € 11.130.278,13 € 5.243.920,89 € 5.082.593,05 €

37,49%
35,66%
-1,83%

12.142,06 €
173.469,90 €
161.327,84 €

72.035.768,00 € 57.333.690,01 € 46.108.739,30 € 45.865.495,56 €
92.705.496,00 € 73.879.457,42 € 56.029.006,01 € 53.258.344,49 €
20.669.728,00 € 16.545.767,41 € 9.920.266,71 € 7.392.848,93 €

63,67%
57,45%
-6,22%

243.243,74 €
2.770.661,52 €
2.527.417,78 €

2016
11 - Outras Despesas de Capital
2017
Variação
2016
2017

Total Despesas de Capital
Variação

2016
2017

Total Geral
Variação

Fonte: Serviços Financeiros
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A abordagem pormenorizada à estrutura da receita e da despesa é por si só indicativa da boa
saúde das contas do Município de Viseu. Os números não enganam e é neste caminho sem ilusões que a
autarquia procura manter e até mesmo melhorar o equilíbrio das finanças locais. A capacidade
superavitária voltou, uma vez mais, a afirmar-se. Desde o ano de 2011 que a CMV consegue ter uma
receita total superior à despesa total, e 2017 não foi exceção. O valor do Município, em termos
orçamentais, foi novamente reforçado, sendo a receita superior à despesa em 23,1 milhões de euros, o
que significa que, no ano em estudo, a receita total representou 143,3% da despesa total, como se mostra
no gráfico abaixo. Esta trajetória tem sido conseguida através de um planeamento transparente e realista,
norteado pelo princípio da contenção da despesa e da execução da receita. Fazendo uma breve análise
retrospetiva, é possível concluir que as contas do Município de Viseu tornam-se cada vez mais sólidas e
robustas, consequência de uma gestão eficiente e eficaz dos recursos de que dispomos para fazer face
aos compromissos que assumimos.
Gráfico 18 – Evolução da Receita Total e da Despesa Total (2010/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Depois de realizado um estudo pormenorizado às rubricas da receita e da despesa, focamos agora
a atenção nos resultados conseguidos em diversos indicadores orçamentais, os quais nos transmitem uma
imagem real e correta da execução orçamental do Município de Viseu. O controlo orçamental é um
princípio incutido na persecução das nossas funções, visto que se atua no sentido de maximizar a receita
e conter a despesa.
De uma forma breve, no ano de 2017, a receita total (excluindo as reposições não abatidas nos
pagamentos e saldo de gerência anterior) registou um incremento de cerca de 1,4 milhões de euros,
resultado da tendência crescente mantida nas receitas correntes, em especial nas rubricas que compõem
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as receitas fiscais (impostos diretos, indiretos e taxas, multas e outras penalidades). Para este efeito
destacou-se também o ligeiro acréscimo sentido nas transferências correntes (mais 0,5% do que o
verificado em 2016), dado o peso que as mesmas assumem na estrutura da receita corrente (34,8%). Tal
como já foi mencionado atrás, as receitas fiscais em conjunto com as transferências correntes são as
principais fontes de financiamento do Município, pois traduzem mais de 85% do montante total da receita
corrente e 82,1% da receita total.
Posto isto, com recurso à análise do quadro que se segue, examinamos os rácios da estrutura da
receita. A receita corrente representa 95,6% da receita total, pelo que grande parte dos nossos recursos
derivaram da componente corrente, com especial destaque para os impostos diretos e para as
transferências correntes. O indicador seguinte, que relaciona as receitas próprias com a receita total,
mostra, de algum modo, a independência financeira do Município de Viseu na perspetiva orçamental. Ao
assumir uma percentagem de 62,6%, este rácio, reflete a consistência e a solidez orçamental da
autarquia, uma vez que, grande parte da nossa receita deriva de recursos próprios e não de “ajudas
externas”, como transferências ou empréstimos.

Quadro 21 – Indicadores Económicos (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros
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De referir também que, no ano de 2017, o peso das receitas próprias no total da receita foi
reforçado em 2,3%, em comparação com 2016. Por fim, dentro da estrutura da receita, apesar de ter sido
já objeto de análise, salientamos o peso de 51,1% alcançado pelas receitas fiscais no total da receita
corrente. Quando analisadas no âmbito da receita total este valor percentual firma-se nos 48,8%. No ano
em apreço, as receitas fiscais deram um grande contributo para os resultados atingidos, tendo
incrementado o seu peso em 5,2%, em virtude do crescimento observado nas três rubricas que as
constituem.
No cômputo da despesa total, o ano em análise caraterizou-se por um acréscimo de 16,1%,
comparativamente a 2016. Este desfecho decorreu de um aumento nas despesas correntes e nas
despesas de capital em 6,6% e 46,7%, respetivamente.
No que respeita aos rácios da estrutura da despesa, em 2017, verificou-se uma redução do peso
das despesas correntes e da aquisição de bens e serviços correntes na despesa total e uma diminuição
das despesas com o pessoal na despesa corrente. Relativamente à representatividade da despesa de
capital na despesa total, o valor subiu para os 30%, um crescimento de 6,3% em relação a 2016, o que
significa que a CMV reforçou a aposta em investimentos, a fim de transportar para a realidade os
compromissos assumidos na sua governação municipal.
Para além do já referido, a boa forma da execução orçamental da autarquia é espelhada pelos
rácios de financiamento da despesa, cuja análise se segue. À semelhança dos anos anteriores, a receita
corrente satisfez toda a despesa corrente, sobrando ainda um remanescente. Isto é, a receita corrente
representou 128,3% da despesa corrente, o que conduziu à formação de uma poupança corrente, no
montante de 10,5 milhões de euros. Em sentido oposto, a receita de capital não foi suficiente para fazer
face à despesa de capital, visto que os gastos de capital pesaram 727,5% nos recursos de capital. Este
resultado foi consequência de um aumento nas despesas de capital não compensado por uma subida nas
receitas de capital, cuja tendência foi exatamente contrária, ao decrescerem 26,5%. Também aqui
destacamos o rácio entre as receitas próprias e a despesa total, que nos indica o grau de cobertura da
despesa total pelos recursos próprios controlados diretamente pelo Município. Isto é, 58,8% da despesa
total foi paga através de receitas exclusivas da CMV, refletindo assim a robustez das nossas contas e dos
esforços realizados. No seguimento do explano, se às receitas próprias adicionarmos as transferências
obtidas (correntes e de capital), deixando de fora os passivos financeiros, obtemos o grau de
financiamento da despesa pela receita total com exceção dos fundos decorrentes de empréstimos. Assim,
em 2017, este rácio fixou-se nos 93,9%, ou seja, a quase totalidade da nossa despesa foi coberta por
recursos não provenientes de empréstimos. Quanto aos restantes indicadores, que retratam o peso de
algumas rubricas da despesa na receita, refere-se que os mesmos não sofreram grandes alterações,
permanecendo em linha com o verificado no ano de 2016.
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Por último abordamos o peso da dívida da autarquia no total da despesa e também no conjunto das
receitas correntes. Relativamente ao peso da despesa com os custos financeiros (juros e amortizações) na
despesa total, no ano em estudo, este rácio diminuiu para os 4,6%, tendo em 2016 assumido um valor
percentual de 5,8%. No que concerne ao peso do serviço da dívida nas receitas correntes, voltou-se, uma
vez mais, a observar uma redução, fixando-se nos 5,1%, o que mostra a vontade de minimizar os custos,
em especial, os decorrentes de empréstimos.

I.3. Equilíbrio Orçamental
Conforme o disposto no ponto 3.1.1 do POCAL, na elaboração e execução do orçamento deve-se
verificar o princípio do equilíbrio, isto é, devem-se prever os recursos necessários para cobrir todas as
despesas, sendo que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. Face ao
exposto, sem prejuízo do princípio do equilíbrio orçamental consagrado no POCAL, nos termos do n.º 2 do
artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais
e das entidades intermunicipais, a receita cobrada bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente
acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.
Quadro 22 – Equilíbrio Orçamental (2017)

Ano

2017

Receita Corrente
Bruta
47.835.976,00 €

Despesa Corrente

Amortizações Médias de
Empréstimos de MLP

37.286.871,75 €

2.087.120,56 €

Margem
8.461.983,69 €

Fonte: Serviços Financeiros

Tal como consta no quadro anterior, no ano de 2017, o Município de Viseu voltou a cumprir a regra
do equilíbrio orçamental, sendo a receita corrente bruta superior à despesa corrente acrescida das
amortizações médias de empréstimos de MLP, em 8,5 milhões de euros.

I.4. Execução das Grandes Opções do Plano (GOP)
O Município de Viseu norteia a sua ação na criação e defesa de um elevado padrão de qualidade
de vida para todos, sem exceção. As Grandes Opções do Plano (GOP), definem-se como um instrumento
fundamental no exercício das suas competências, pelo que se procura, através da sinergia entre os seus
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diversos objetivos, criar um concelho mais evoluído e mais moderno, orientado para o progresso
económico, social, cultural e ambiental.
2017 foi um ano de grandes apostas em setores estratégicos, o que levou a que a autarquia
assumisse um posição cada vez mais preponderante na Região, não só ao nível turístico, cultural e
desportivo, mas também ao nível económico e social. Deste modo, no ano em análise, as Grandes
Opções do Plano conseguiram alcançar uma taxa de execução de 50,2%, o que em termos absolutos se
traduziu num montante executado superior a 37,8 milhões de euros. Este resultado mostra um
crescimento relativamente ao valor realizado em 2016, em sensivelmente, 22,1%. O acréscimo de 6,8
milhões de euros deveu-se, essencialmente, ao aumento obtido nas duas funções com maior expressão
no total das GOP, as funções sociais, secundadas pelas funções económicas. Dentro das mesmas, o
maior contributo adveio da educação, do ordenamento do território, da cultura, do desporto, da mobilidade
e do turismo.
Em termos gerais, também o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais
Relevantes (AMR), viram o seu total executado crescer face a 2016, em 98,6% e 11,5%, respetivamente.
No que respeita ao PPI, instrumento que planifica os investimentos a realizar, a sua execução rondou os
7,5 milhões de euros, mais 3,7 milhões de euros do que no ano anterior, o que se refletiu numa taxa de
execução de 32,5%. Quanto às AMR, ao espelharem as ações mais pertinentes a efetuar, ostentaram um
montante de 30,3 milhões de euros, o que em termos relativos se traduziu em 58% face ao montante
previsto para o ano em apreço.
Posteriormente à análise detalhada da classificação funcional da despesa, pormenoriza-se agora a
sua aplicação em cada uma das funções, que são competência da CMV.
Conforme se tem observado nos anos transatos, a função prioritária do Município de Viseu, no
decorrer de 2017, foi a função social, com um peso de 51,7% no total das GOP. O montante de 19,6
milhões de euros aqui aplicado, mais não foi do que a tradução exata dos compromissos que o Executivo
Camarário assumiu no sentido de criar uma “Comunidade atrativa para viver, investir, trabalhar, educar,
estudar e visitar”. Para além de ser a função com mais destaque nas GOP, foi também a que mais se
evidenciou no Plano Plurianual de Investimentos e nas Atividades Mais Relevantes, visto que representou
49,5% do PPI, ao absorver 3,7 milhões de euros, e 52,2% das AMR, com 15,9 milhões de euros. Importa
ainda referir que, em termos comparativos com o ano de 2016, esta foi a função que mais cresceu no
âmbito das GOP (35,4%) e também no PPI, onde o incremento atingiu os 168,1%, motivado pelo aumento
acentuado na educação, nos resíduos sólidos e na cultura. Nesta função destacaram-se múltiplas áreas,
sendo que a educação foi a rubrica que mais peso teve no total executado ao absorver 5,5 milhões de
euros (14,5%), fruto da forte aposta no parque escolar da autarquia a fim de assegurar a requalificação e
modernização das nossas escolas e ainda na concretização de despesas inerentes ao bom funcionamento
da rede escolar. A educação é um motor de desenvolvimento, merecedor de um investimento forte e
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consistente, pelo que, no cômputo das GOP, a sua aposta cresceu 29,2%, e no caso do PPI, os
investimentos foram incrementados em 471,5%, com especial destaque para a reabilitação das
infraestruturas educativas (Escola Básica Grão Vasco, Escola Secundária Viriato, Escola Básica da Póvoa
de Abraveses, Escola Básica Mestre Arnaldo Malho e o Centro Escolar da Ribeira – J. Infância e 1.º CEB).
A subfunção que ocupou o segundo lugar foi, uma vez mais, os resíduos sólidos, ao consumirem 3,5
milhões de euros (9,3%). Este valor resultou do cumprimento das incumbências que o Município agrega
em si em matéria de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Seguidamente, importa também
referir o ordenamento do território, rubrica que mais cresceu no âmbito das funções sociais, em relação a
2016, isto é, 80,1%, o que culminou numa execução de 3,1 milhões de euros e, consequentemente, num
peso de 8,2% no valor total executado das GOP.
Quadro 23 – Mapa da Estrutura e Execução das GOP (2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Por fim, ainda dentro das funções sociais, é adequado evidenciar o montante absorvido pela cultura
e pelo desporto, juventude, recreio e lazer. Ao representarem 13,6% do total das GOP, ostentaram um
gasto de 5,1 milhões de euros, sendo 2,2 milhões de euros endereçados à cultura e 2,9 milhões de euros
para a subfunção do desporto. Aqui há que referir a importância das duas rubricas no desenvolvimento e

112

Relatório de Gestão

no reconhecimento da cidade, pois são ambas potenciadoras de um forte dinamismo e causadores da
criação de interligações a vários níveis, entre diversos locais e pessoas. São dois setores chave em que a
aposta se mantém, tendo em 2017 crescido em 25,8% no agrupamento da cultura e 46,8% no caso do
desporto. De salientar ainda que a cultura foi uma das subfunções que mais cresceu no PPI, derivado a
investimentos na requalificação da Biblioteca Municipal e no Museu Municipal de Viseu.
Em segundo lugar no ranking das funções, surgem, com um peso de 29%, as funções económicas.
No ano de 2017, estas consumiram 11 milhões de euros, o que significou um crescimento de 31,6% face
ao ano de 2016. No âmbito do PPI e das AMR, as funções económicas viram também o seu peso
aumentar, pois em ambos houve um crescimento de 62,1% e 23,7%, relativamente ao total executado no
ano anterior. No conjunto das subfunções que esta função comporta, o capítulo do desenvolvimento
económico e energia voltou a assumir a liderança ao absorver 5,6 milhões de euros, e um peso de 14,9%
no total das GOP, destinado, especialmente, ao programa Viseu Investe, e ainda à iluminação pública e à
conservação e reconstrução do património municipal, onde se evidencia o Centro Histórico, local onde
reside a alma e o coração de Viseu. Seguiu-se a subfunção da mobilidade, que no ano em apreço registou
um incremento de 86,5% nas GOP, 145,8% no PPI e 71,5% nas AMR. Em consequência do enunciado, a
autarquia investiu 4,4 milhões de euros, atingindo assim uma representatividade de 11,7% no total
executado nas GOP. Neste capítulo a aposta direcionou-se, sobretudo, para a rede viária do concelho mas
também para o projeto MUV (Mobilidade Urbana de Viseu), que visa instituir em Viseu uma mobilidade
sustentável e eficiente para todos. Ainda nesta função, é impreterível abordar a subfunção do turismo, o
nosso motor que aos poucos e poucos vai trabalhando, cada vez, com mais força. No conjunto das ações
desenvolvidas, absorveu 663 mil euros, o que o tornou a terceira rubrica com maior expressão nas
funções económicas (6,1%). Em termos comparativos, e dando forma ao anteriormente referido, o turismo,
no âmbito das GOP, cresceu 593,6% em relação a 2016, sendo que no caso do PPI e das AMR, os gastos
nesta área foram aumentados em 1.623,8% e 590,4%, respetivamente.
Seguidamente, com um montante executado de 4,4 milhões de euros, temos as funções gerais, o
que se traduziu num peso de 11,8% no total das GOP. Esta função integra as despesas efetuadas em
atividades de âmbito geral da administração do Município de Viseu, as quais são indispensáveis ao seu
funcionamento e modernização, e ainda o investimento na aquisição de equipamentos e materiais
informáticos. Deste modo, na administração geral, no ano de 2017, foram aplicados 4,3 milhões de euros,
o que se refletiu num peso de 11,5%. Dentro das funções gerais encontra-se também a subfunção cuja
verba se reservou às nossas forças de intervenção, ou seja, a rubrica da Proteção Civil e a luta contra
incêndios/Policia Municipal, que no ano em estudo, consumiu 113 mil euros, mais 111,3% do que em
2016.
No que concerne à última função, designada de outras funções, ao alcançar um total de 2,9
milhões de euros e, consequentemente, um peso de 7,6% nas GOP, dá-se especial atenção ao montante
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de 2,4 milhões de euros canalizados para o serviço da dívida (juros e amortizações dos empréstimos
bancários).
Toda a explanação aqui concretizada espelha a vontade de progredir em domínios chave,
satisfazendo as necessidades mais prementes da população, com um último fim de afirmar Viseu como
um pólo cultural, social e económico, ao nível nacional e até ibérico.
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C APÍTULO III
A NÁLISE F INANCEIRA
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I. S I T U AÇ ÃO E C O N Ó M I C O -F I N AN C E I R A

I.1. Análise do Balanço
Conforme o disposto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), o balanço
espelha, à data de 31 de dezembro de 2017, a situação financeira e patrimonial do Município de Viseu.
No ano de 2017, dando continuidade ao verificado no ano anterior, o balanço mostra um aumento
no total do ativo líquido e no total dos fundos próprios e passivo de cerca de 5,5%, o que em termos
absolutos se figurou num crescimento de 14,4 milhões de euros em ambos os lados.
Quadro 24 – Balanço (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Iniciamos a análise ao balanço com um estudo ao ativo total, que no ano em apreço patenteou um
montante global de 276,3 milhões de euros. O acréscimo de 5,5% que se fez sentir foi essencialmente
originado pelo ativo fixo, em concreto, pelo efeito conjugado do aumento sentido nas imobilizações em
curso, nas imobilizações corpóreas e nos investimentos financeiros.

116

Relatório de Gestão

Tendo em consideração o quadro anterior, foram as imobilizações em curso, ao crescerem 144,4%
em relação a 2016, a rubrica que mais contribuiu para este resultado, o que permitiu reforçar o seu peso
no total do ativo, representando assim 8,5% e, consequentemente, totalizar um valor de 23,5 milhões de
euros.
Ainda com uma tendência crescente sobressaiu o montante total de 84,2 milhões de euros inscrito
nas imobilizações corpóreas, que ao traduzirem 30,5% do total do ativo líquido, registaram um acréscimo
de 4,2%. Também os investimentos financeiros e os acréscimos e diferimentos contribuíram
favoravelmente para o ativo alcançado, pois ao representarem sensivelmente 15,2%, atingiram um valor
absoluto de 21,7 milhões de euros (+4,8%) e 20,2 milhões de euros (+1,5%), respetivamente. Finalmente
analisamos as existências que, contrariamente ao averiguado no ano transato, foram um dos
agrupamentos onde o aumento foi menos sentido, pesando apenas 0,2% no valor global do ativo.
Com um contributo negativo surgem os bens de domínio público (excetuando-se as imobilizações
em curso), que diminuíram 1,9%, os depósitos em instituições financeiras e caixa, com menos 7%, e ainda
as dívidas de terceiros, que no ano de 2017, caíram 0,2%. No caso das duas primeiras rubricas, importa
referir que a sua variação teve reflexos no total do ativo porque no seu conjunto traduziram quase 45%
deste valor, uma vez que os bens de domínio público totalizaram 92,5 milhões de euros e as
disponibilidades alcançaram os 30,9 milhões de euros. Quanto às dívidas de terceiros, cujos benefícios
económicos ainda se esperam, a sua reduzida variação teve pouco impacto no valor total, visto que ao
atingirem os 2,7 milhões de euros, apenas retrataram 1% do ativo total.
À semelhança dos anos anteriores, o total do ativo bruto, que no ano de 2017 somou um montante
superior a 385,3 milhões de euros, foi reduzido em 109,1 milhões de euros, valor totalizado pelas
amortizações e pelas provisões.
No que respeita aos fundos próprios e ao passivo, o total de 276,3 milhões de euros, decorreu, em
especial, dos fundos próprios da CMV que perfizeram 215,5 milhões de euros, sendo o restante valor
totalizado pelo passivo (60,8 milhões de euros). Do ponto de vista geral, para o crescimento do “lado” do
balanço aqui em análise concorreu a variação positiva no património, nas reservas e nas dívidas a
terceiros de curto de prazo.
Individualizando o estudo, os fundos próprios cresceram 7,6%, ou seja, 15,1 milhões de euros, fruto
do incremento de 17% na rubrica do património, que somou 91,4 milhões de euros e um peso de 33,1%, e
de 94,1% nas reservas, que ao ostentarem um total de 10,5 milhões de euros reforçaram o seu peso,
devido à aplicação do Resultado Líquido do Exercício do ano de 2016 em reservas legais e,
particularmente, em reservas livres. Quanto à rubrica com maior peso no total dos fundos próprios, os
resultados transitados, ao atingirem os 111,5 milhões de euros registaram um reduzido decréscimo de
0,04% e por isso passaram a representar 40,4% do valor total. De salientar ainda que o Resultado Líquido
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do Exercício no ano em estudo, ao assumir um valor positivo de 1,9 milhões de euros, também auxiliou o
resultado meritório aqui explicitado.
Relativamente ao passivo, ao totalizar 60,8 milhões de euros reduziu-se relativamente ao ocorrido
no ano de 2016, o que figura a vontade premente do Município de Viseu em minorar as suas obrigações.
Esta diferença de 719 mil euros decorreu da variação negativa sentida nas rubricas com maior expressão
no total do passivo, isto é, a queda de 3,6% sucedida nos acréscimos e diferimentos que espelharam
11,8% do montante global dos fundos próprios e passivo financeiro, e a diminuição de 15,3% das dívidas a
terceiros de médio e longo prazo, cujo peso se fixou nos 5,1%. Esta constatação foi também observada no
ano anterior, sendo que no caso das provisões para riscos e encargos, apesar de terem uma
representatividade de 0,9%, também contribuíram para este resultado, pois decresceram, sensivelmente,
1,3%.
Em sentido contrário, as dívidas a terceiros de curto prazo, ao corresponderem a 4,3% do valor
total dos fundos próprios e passivo, averbaram um acréscimo de 34,8% o que culminou num montante
total de 11,8 milhões de euros.
Através da informação fornecida pelo balanço, e que foi já objeto de estudo, passamos agora para
uma análise de diversos indicadores que nos permitem avaliar a liquidez e a solvabilidade da autarquia.
Em traços gerais, e de acordo com o quadro que se segue, a CMV deu continuidade aos bons resultados
já alcançados, tendo mantido a sua situação financeira sólida e robusta.
O ativo total, à semelhança do verificado nos anos anteriores, foi maioritariamente financiado pelo
ativo fixo (80,3%), tendo este reforçado o seu peso face ao ano transato. Consequentemente, o ativo
circulante pesou 19,7% no ativo total.
Quanto à estrutura do passivo, uma vez mais o destaque vai para a representatividade dos
recursos permanentes no passivo exigível, visto que este rácio se fixou nos 889,8%, o que mostra que
todo o passivo exigível foi coberto por este tipo de recursos, existindo ainda um excedente elevado, que
derivou do valor contraído nos fundos próprios. O passivo de médio e longo prazo foi superior ao passivo
de curto prazo, dado que o rácio entre ambos se fixou nos 118,3%. Deste modo, e com base no quadro
anterior, importa também referir que o exigível de médio e longo prazo reduziu o seu peso no passivo
exigível, tendo este rácio se fixado nos 54,2%, o que mostra que a dívida do Município está diluída ao
longo do tempo na razão proporcional da amortização dos investimentos realizados.
Relativamente ao coeficiente de endividamento, 2017 caraterizou-se por uma redução dos valores,
com exceção do notado no coeficiente de curto prazo. O total do passivo exigível apenas consumiu 12%
dos fundos próprios, sendo que, no caso do exigível a curto prazo, este rácio fixou-se nos 5,5%,
registando assim um ligeiro aumento face ao ano anterior. No que se refere ao endividamento a longo
prazo, o passivo exigível absorveu 6,5% dos fundos próprios da autarquia e 16,6% do imobilizado
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corpóreo, sofrendo assim uma variação negativa comparativamente ao ano transato, a mais significativa
para este coeficiente em análise.
Quadro 25 – Indicadores Financeiros (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Fazendo agora referência aos indicadores de liquidez, desde logo importa evidenciar o índice de
liquidez geral que, no ano em estudo, foi de 460,4%. Ao medir o grau em que os débitos de curto prazo
estão cobertos pelo ativo circulante, este indicador permite afirmar que a CMV preserva um equilíbrio na
sua estrutura financeira, visto que cumpre a regra do equilíbrio financeiro mínimo, que se manifesta na
existência de uma adequação entre o grau de exigibilidade das dívidas para com terceiros e o de liquidez
dos seus ativos. Também o índice de liquidez imediata apresentou um rácio elevado de 261,4%, o que nos
permite concluir que as disponibilidades do Município de Viseu são mais do que suficientes para fazer face
ao exigível de curto prazo.
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Passando agora para uma análise à sustentabilidade da CMV, o destaque vai para o reforço da
autonomia financeira da autarquia que, no ano de 2017, foi de 78%. Este indicador, ao mostrar a
representatividade dos fundos próprios no ativo total, averbou um acréscimo de 1,5% em relação a 2016.
Quanto à solvabilidade do Município, indicador que mede a capacidade financeira de liquidar a
totalidade dos compromissos, salientamos dois rácios. O coeficiente entre as dívidas a terceiros e o ativo
total, que permaneceu nos 9%, sofrendo um ligeiro decréscimo face ao ano transato, o que expressa o
esforço de reduzir o peso do total das dívidas no ativo. Olhando agora para o rácio entre os fundos
próprios e o passivo, ao atingir os 354,4% denotou um incremento face a 2016, o que fortaleceu o grau de
independência da autarquia em relação aos seus credores. Por fim, o indicador que mede o peso do ativo
líquido no total do passivo evidência uma situação líquida positiva do Município, pois fixou-se nos 454,4%.

I.2. Análise da Demonstração de Resultados
A demonstração de resultados evidência os proveitos e os custos de acordo com a natureza dos
factos que os originaram. Ao possibilitar o apuramento do Resultado Líquido do Exercício, transmite a
situação económica da autarquia e, consequentemente, o seu desempenho.
Quadro 26 – Demonstração de Resultados (2016/2017)

Fonte: Serviços Financeiros
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No ano de 2017, a demonstração de resultados exibiu um Resultado Líquido do Exercício positivo
no montante de 1,9 milhões de euros, uma vez que os proveitos e ganhos ostentaram um total superior a
51,3 milhões de euros e os custos e perdas totalizaram 49,5 milhões de euros.

I.2.1. Custos
No ano em análise, os custos e perdas atingiram um total de 49,5 milhões de euros, o que se
traduziu numa variação, face ao ano de 2016, de 7,2%. O incremento de 3,3 milhões de euros resultou do
crescimento sentido nas quatro rubricas com maior peso no total dos custos e ainda na variação de 61,9%
nos custos e perdas extraordinárias.
Particularizando o enunciado, os fornecimentos e serviços externos, ao pesarem 40% no valor
total, registaram um acréscimo de 12,1% face a 2016, relacionado, em particular, com aumentos
registados nas rubricas de rendas e alugueres, conservação e reparação, trabalhos especializados e
eventos culturais, desportivos e outros. Também os custos com o pessoal, ao corresponderem a 25,5% do
total dos custos e perdas, observaram um aumento de 4,9%, atingindo assim os 12,6 milhões de euros.
Ainda com uma variação positiva destacaram-se as amortizações do exercício (+2,3%), as transferências
e subsídios correntes concedidos (+2,3%) e os custos e perdas extraordinários (+61,9%). Efetivamente,
esta última rubrica, ao ostentar um total de 2,4 milhões de euros, cresceu 913 mil euros em relação
verificado no ano transato. Esta oscilação, encontra, fundamentalmente, explicação nas transferências de
capital concedidas para as freguesias, para as famílias e para as instituições sem fins lucrativos. Nestas
duas primeiras rubricas, a variação face ao ano de 2016, firmou-se nos 38,2% e nos 169,4%,
respetivamente. O aqui afirmado espelha, de forma exata, as prioridades da autarquia em promover a
descentralização, ao dar mais fundos paras as freguesias atuarem em diversas áreas, e na criação de um
padrão mínimo de qualidade de vida para toda a população.
No lado contrário, as provisões do exercício apresentaram, comparativamente ao ano anterior, uma
variação negativa de 83,4%, devido à menor necessidade de constituição de provisões para processos
judiciais em curso. Neste mesmo sentido, com uma diminuição do seu peso, salientou-se a rubrica dos
custos e perdas financeiros, que decresceu, aproximadamente, 31% em consequência da queda ocorrida
no montante de juros suportados, do agrupamento dos outros custos e perdas operacionais e ainda dos
custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, que caíram 6,6% e 5,8%, respetivamente.

I.2.2. Proveitos
No ano de 2017, os proveitos e ganhos voltaram a sentir um crescimento, tendo-se fixado nos 51,3
milhões de euros. Em termos comparativos com 2016, o acréscimo de 0,2% traduziu-se numa variação
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absoluta de 117 mil euros, ficando tal resultado a dever-se ao incremento sentido nos impostos e taxas
(11,6%) e nas transferências e subsídios obtidos (3,3%), rubricas com maior representatividade no total
em análise, visto que no seu conjunto pesaram cerca de 81% nos proveitos e ganhos.
No que respeita aos impostos e taxas, ao ostentarem um total de 23,6 milhões de euros,
corresponderam a 46% do total dos proveitos obtidos. O seu crescimento de 2,5 milhões de euros
decorreu, em grande parte, do montante arrecadado nos impostos diretos (22,6 milhões de euros),
particularmente no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), mas também do valor conseguido nos impostos
indiretos, rubrica que cresceu 14,5% em relação ao ano anterior e permitiu armazenar 679 mil euros.
As transferências e subsídios obtidos também contribuíram positivamente para o resultado
alcançado nos proveitos e ganhos, uma vez que registaram no ano de 2017, um aumento de 3,3%, o que
se traduziu numa execução de 17,9 milhões de euros e, consequentemente, num peso de 34,9%. Neste
campo foram as transferências do Estado, ao corresponderem a 97,9% do montante total, as que mais
auxiliaram este desfecho.
Em sentido oposto, e contrariando o verificado no ano de 2016, as vendas e prestações de
serviços, os proveitos e ganhos financeiros e os proveitos e ganhos extraordinários sofreram uma redução
de 12,6%, 3,5% e 45,1%, respetivamente. No caso dos proveitos e ganhos extraordinários, o total de 2,8
milhões de euros decorreu, particularmente, das transferências de capital da União Europeia recebidas em
anos anteriores e reconhecidas como proveitos na mesma proporção da amortização dos ativos
financiados, e de correções relativas a exercícios anteriores, sendo que a redução assinalada está
associada ao registo no ano anterior de reduções de amortizações e provisões num valor global de cerca
de 2,5 milhões de euros, pela existência de decisões judiciais favoráveis. Quanto às vendas e prestações
de serviços, ao conseguirem um total de 3,4 milhões de euros e consecutivamente um peso de 6,7%,
obtiveram um decréscimo na ordem dos 496 mil euros, devido à queda sucedida no valor das prestações
de serviços, mais concretamente na rubrica dos resíduos sólidos. Por fim, refere-se ainda a redução de
129 mil euros (-3,5%) nos proveitos e ganhos financeiros, que, no ano em análise, atingiram os 3,6
milhões de euros, retratando 6,9% do total dos proveitos.

I.3. Limite da Dívida Total
A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e
das entidades intermunicipais, procedeu à substituição da noção de endividamento municipal com a
introdução do conceito de limite de dívida total. Conforme o disposto no n.º 2 do artigo 52.º da referida lei,
a dívida total de operações orçamentais do Município engloba os empréstimos, os contratos de locação
financeira e quaisquer outras formas de endividamento. Dentro deste mesmo artigo, considerando o
referido no n.º 1, a dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas
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no artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita
corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
Face ao exposto, à semelhança do ocorrido anteriormente, em 2017, a autarquia de Viseu voltou a
cumprir o limite da dívida total, tendo ainda conseguido, no final do ano, uma margem face ao limite legal
de, aproximadamente, 59,3 milhões de euros.
Com base no quadro que se segue, depreende-se o seguinte. No início do ano em apreço, o limite
da dívida total ascendia aos 81,2 milhões de euros. Deste modo, o Município encontrava-se dentro do
limite estabelecido visto que a dívida total no princípio do ano era de 23,2 milhões de euros e por isso,
cumpríamos com o pressuposto no n.º 1 do artigo 52.º da lei anteriormente enunciada.
Consequentemente, de acordo com o estabelecido na al. b) do n.º 3 do artigo 52.º da citada lei, a CMV
podia aumentar a sua dívida em 20% da margem disponível, o que em termos absolutos se traduzia num
montante de 11,6 milhões de euros, um valor superior ao apurado em 2016.
Quadro 27 – Limite da dívida total (2017)

Milhões de €

Fonte: Serviços Financeiros

No final do ano, a dívida total das operações orçamentais do Município de Viseu (incluindo a das
entidades relevantes para efeitos de apuramento do montante) reduziu-se para os 21,9 milhões de euros,
o que se expressou numa queda de 1,3 milhões de euros face à dívida inicial. Tal resultado significou que
a CMV não utilizou qualquer montante da margem disponível, uma vez que o nosso endividamento
reduziu-se comparativamente ao esperado.
Do explanado conclui-se que a autarquia procura, de forma progressiva, reduzir o seu
endividamento, sendo os resultados alcançados reflexo disto mesmo, pois, 2017 caraterizou-se por uma
redução da dívida e, consequentemente, pela não recorrência à margem utilizável.
Nos termos do previsto na alínea c) do ponto 13 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro
(POCAL), é necessário efetuar referência à evolução do total da dívida de curto e de médio e longo prazo,
tanto no lado do ativo como no lado do passivo, nos últimos três anos.
Relativamente às dívidas de terceiros a curto prazo, ao totalizarem um montante superior a 2,6
milhões de euros, registaram um ligeiro decréscimo, face a 2016, de 0,2%. Conforme já foi referido na
análise ao balanço, esta variação pouco influenciou o valor total do ativo, visto que esta rubrica apenas
retratou 1% deste montante.
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Quadro 28 – Evolução das dívidas de e a terceiros (2015/2017)

Fonte: Serviços Financeiros

Fazendo agora referência à dívida de médio e longo prazo a terceiros, também ela expressa a
nossa preocupação na redução do endividamento, pois, em comparação com o ano transato, esta reduziuse em 15,3%. Tal resultado encontra explicação tanto no decréscimo de 14,3% da dívida global às
instituições de crédito, que se fixou nos 12,8 milhões de euros, como na descida de 398 mil euros sentida
nas outras dívidas a terceiros (onde se encontra o Fundo de Apoio Municipal).
No curto prazo, para o período em análise, as dívidas a terceiros assinalaram um acréscimo
relativamente ao analisado no ano de 2016.

I.4. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
Nos termos da al. e) do ponto 13 do POCAL, existe um facto relavante ocorrido após o termo do
exercício, relacionado com a diminuição na participação no capital do Fundo de Apoio Municipal. Tal
decorre do previsto no artigo n.º 303 da Lei do Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 114/2017, de 29
de dezembro) que altera o artigo n.º 19 da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, através do qual a subscrição
do capital social foi modificada por redução dos montantes anuais a realizar pelo Estado e pelos
municípios. Com base no disposto nesta alteração, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 o valor das
prestações anuais a realizar pelos municípios será reduzido em 25%, 50%, 75% e 100%, respetivamente.
Desta forma, em 2018 irá-se proceder ao ajustamento acima referido, passando a dívida subscrita do
capital do FAM a representar o montante de 597.681,00€, obedecendo-se à redução gradual do valor em
dívida ao longo dos anos.
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I.5. Proposta de Aplicação de Resultados
Conforme o disposto no ponto 2.7.3 do POCAL, a existência de um Resultado Líquido do Exercício
(RLE) positivo possibilita que o mesmo seja repartido em reforço do património e/ou constituição ou
reforço de reservas. Este mesmo diploma refere no seu ponto 2.7.3.4 que apenas é obrigatório reforçar o
património caso o peso do mesmo seja inferior a 20% do ativo líquido total. Uma vez que o rácio entre o
património (conta 51) e o total do ativo se figura nos 33,1%, a CMV sugere o fracionamento do RLE entre
reservas legais e reservas livres. Sem prejuízo do anteriormente enunciado, o ponto 2.7.3.5 do POCAL
impõe um reforço anual das reservas legais (conta 571) no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do
Exercício.
Face ao exposto, o Município de Viseu propõe que o RLE, no valor de 1.897.156,69€ apurado no
exercício de 2017, seja repartido da seguinte forma:
Reservas legais – 94.857,83€
Reservas livres – 1.802.298,86€

I.6. Declarações da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
Nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º
22/2015, de 17 de março, encontram-se em anexo ao presente relatório as seguintes declarações:
Declaração de compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2017;
Declaração de recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2017;
Declaração de pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2017.
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