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I. I N T R O D U Ç ÃO
De acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), instituído pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, é obrigação das autarquias locais submeter o inventário e os
documentos de prestação de contas à aprovação do órgão executivo e, subsequentemente, à apreciação
e votação pelo órgão deliberativo.
Nos termos do n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, a partir do
exercício de 2002, a elaboração das contas segundo o novo Plano aprovado, passou a ser obrigatória
para todas as autarquias locais.
O presente relatório traduz de forma real e concisa a intervenção do Município de Viseu nas suas
diversas áreas de atuação, sendo também espelho da situação económica e financeira que carateriza as
nossas contas municipais. Neste seguimento, submete-se o mesmo a aprovação da Câmara Municipal e a
apreciação da Assembleia Municipal, juntamente com os documentos de prestação de contas e o
inventário geral.
A atividade da Câmara Municipal de Viseu manteve-se fiel às premissas e prioridades do
orçamento

aprovado

para

2016,

manifestando

a

consolidação das

apostas

estratégicas

de

desenvolvimento lançadas no programa autárquico “Viseu Primeiro 2013/2017”.
No sentido de fortalecer as apostas centrais de política local, as prioridades agregaram-se no
investimento e desenvolvimento económico, na solidariedade, inclusão, educação e cultura, na
revitalização do centro histórico e na coesão territorial do concelho.
Foi nesta perspetiva que o Município de Viseu se empenhou numa agenda cultural e desportiva
eclética e vibrante, benéfico tanto em termos económicos como para a população viseense. Concentrados
em manter um elevado padrão de vida, caminhámos na promoção de uma comunidade inclusiva e com
igualdade de oportunidades, pelo que o investimento em áreas como o ambiente e a ação social foi
também substancial.
Ao conquistar o selo de “água segura”, Viseu carateriza-se por uma água de primeira!
No campo económico, procurámos melhorar a nossa situação financeira, pelo que alcançamos um
resultado meritório ao obter uma poupança corrente de sensivelmente 10,7 milhões de euros. O relatório
que se segue, procura ainda ser um instrumento clarificar quanto às origens das receitas e despesas do
Município.
Com uma política de rigor, o controlo da dívida global e a seletividade da despesa municipal, em
comunhão com o desenvolvimento social, económico, cultural e ambiental, continuaram a ser os principais
vetores de atuação do orçamento municipal.
Na prossecução de uma gestão eficiente e eficaz, também o ano de 2016 se distinguiu por um
excedente, que reforçará a boa forma das contas da autarquia e permitirá enfrentar novos desafios nas
mais diversas áreas de atuação.
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II. A N ÁL I S E

RESUMO
Quadro 1 – Execução da Receita 2016

Fonte: Serviços Financeiros

A receita total, excluindo as reposições não abatidas e o saldo da gerência anterior, ao alcançar
uma taxa de execução próxima dos 100% (98,2%), ostentou um montante total superior 48,6 milhões de
euros, traduzindo-se num crescimento de cerca de 5% face ao ano de 2015.
Quadro 2 – Execução da Despesa 2016

Fonte: Serviços Financeiros

No ano de 2016, a execução da despesa total paga registou um montante na ordem dos 45,9
milhões de euros, resultado de uma taxa de execução de sensivelmente 64%. Acrescenta-se ainda que,
uma vez mais, a diferença entre as receitas correntes e as despesas correntes foi positiva, pelo que o
Município conseguiu uma poupança corrente superior a 10,5 milhões de euros.
Quadro 3 – Execução das Grandes Opções do Plano 2016

Fonte: Serviços Financeiros

Com um crescimento de 8%, as Grandes Opções do Plano perfizeram um total de 31 milhões de
euros, expressado por uma taxa de execução de sensivelmente 56%.
Quadro 4 – Demonstração de Resultados 2015/2016

Fonte: Serviços Financeiros

No ano de 2016, o Resultado Líquido do Exercício ascendeu aos 5,1 milhões de euros,
consequência de um aumento de cerca de 10% nos proveitos e ganhos que permitiu arrecadar 51,2
milhões de euros. Em relação aos custos e perdas, o Município de Viseu registou um ligeiro acréscimo de
2,1% que culminou num total de 46,1 milhões de euros.
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A T I V I D AD E M AI S R E L E V AN T E D E S E N V O L V I D A E M 2016
A conjuntura económica que carateriza a economia nacional, não tem sido favorável à obtenção de

bons resultados a todos os níveis. No entanto, apesar das oscilações económicas, no ano de 2016, o
Município de Viseu registou um resultado meritório, evidenciando o reforço da consolidação do equilíbrio
financeiro nos anos transatos.
Depois de uma rápida análise ao comportamento da receita e da despesa da Câmara Municipal de
Viseu, é importante, no cômputo geral das contas da autarquia, destacar outros indicadores pertinentes.
Na ótica patrimonial há dois resultados que merecem ser destacados, sendo eles a capacidade de
endividamento face à lei e o Resultado Líquido do Exercício.
No que concerne à capacidade de endividamento em relação à lei, a política financeira do
Município continuou direcionada para uma redução planeada e progressiva do endividamento. Face ao
exposto, é de referir que a autarquia cumpriu o limite da dívida total, apresentando ainda uma margem
superior a 57,1 milhões de euros relativamente ao limite.
Em relação ao Resultado Líquido do Exercício, evidenciamos o montante alcançado na ordem dos
5 milhões de euros, distribuído entre as reservas legais e as reservas livres.
Segue-se agora um quadro que, de forma sumaria, nos mostra os destinos das nossas verbas
pelas diferentes funções.
No sentido de concretizar as obrigações transatas e os novos compromissos assumidos, as
despesas por funções, no decurso de 2016, totalizaram cerca de 36 milhões de euros.
A missão que o Município de Viseu tem vindo a colocar nas suas raízes, foi uma vez mais
concluída com sucesso. Focados na procura constante de melhores condições e na aposta de um
concelho mais moderno e evoluído, é na função voltada para a sociedade que o investimento assume um
montante significativo.
Posto isto, ao representarem 57,4% do total da despesa, são as funções sociais que adquirem a
prioridade do Município. No seu conjunto consomem cerca de 20,8 milhões de euros, destinados,
especialmente, à educação, ao ambiente e à vertente cultural e desportiva, tal como se sucedeu no ano de
2015.
No caso da educação, os custos ascenderam aos 5,9 milhões de euros, uma vez que esta área é
um dos pontos estratégicos de atuação da autarquia. Este montante foi basicamente aplicado em
encargos associados à gestão corrente, de equipamentos e de projetos, fundamentais ao bom
funcionamento da rede escolar, tais como custos com pessoal, refeições escolares, transportes escolares,
melhoria e apetrechamento do parque escolar, limpeza, segurança, etc..
Outro vetor estratégico que merece destaque é o ambiente. Aqui evidenciamos a proteção do meio
ambiente e a conservação da natureza que, ao assumir um peso de 9,3%, totaliza gastos no total de 3,4
milhões de euros, aplicados na manutenção dos nossos espaços verdes, quer diretamente, quer através
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de contratos estabelecidos com as freguesias. Se a esta rubrica adicionarmos os resíduos sólidos,
verificamos que é no ambiente que a aposta é mais acentuada. Isto porque, o agrupamento dos resíduos
sólidos absorve 3,1 milhões de euros, isto é 8,6% dos custos totais, canalizados fundamentalmente para a
recolha e tratamento dos mesmos.
Quadro 5 – Despesas por funções

Fonte: Serviços Financeiros (contabilidade de custos)

Por último, dentro das funções sociais, salientamos também os custos com a Cultura e o Desporto.
Em conjunto perfazem um total de 5,7 milhões de euros, o que se traduz num peso de 15,7% nos custos
totais. Pormenorizando o destino destes fundos, importa dizer que, no caso da cultura, as despesas
ascendem aos 3 milhões de euros, resultado da constante aposta em eventos culturais nas mais diversas
áreas e para todas as gerações, com vista a transformar Viseu num importante pólo cultural. No que
respeita ao desporto, recreio e lazer, os custos diretos e indiretos totalizaram cerca de 2,6 milhões de
euros, encaminhados, sobretudo, para os contratos programa de desenvolvimento desportivo e para a
manutenção das instalações desportivas e de lazer. Nesta área, a aposta continua a ser avultada porque o
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Município de Viseu assumiu como premissa a promoção de uma vida saudável sustentada em elevados
padrões de qualidade.
Contrariamente ao verificado em 2015, são as funções gerais que ocupam o segundo lugar no total
da despesa. Nestas funções, os custos suportados atingem os 8,9 milhões de euros, o que em termos
relativos se espelha num peso de 24,7% no total despendido. Grande parte deste montante foi canalizado
para a rubrica com maior expressão no total da despesa, a administração geral. Ao representar 21,2% do
total, assume um valor de 7,7 milhões de euros em termos absolutos, aplicados essencialmente em custos
com os serviços administrativos do Município.
Por fim, restam-nos as funções económicas que absorveram aproximadamente 6,5 milhões de
euros, procuraram atuar em áreas direcionadas ao desenvolvimento do concelho. De entre as várias
rubricas, as que mais se destacam são a indústria e a energia e os transportes rodoviários, com 3,1
milhões de euros e 2,3 milhões de euros, respetivamente. No primeiro caso, os custos residem
especialmente na iluminação pública, enquanto que no segundo caso, a despesa é resultado da procura
consecutiva em melhorar a rede viária que atravessa o concelho.
Em jeito de conclusão, Viseu distingue-se não só pelas diferentes áreas em que atua, mas também
pela importância que coloca em cada uma delas. A base de qualquer intervenção está na procura de uma
comunidade feliz.
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Modernização Administrativa

O cuidado em prestar os melhores serviços aos munícipes tem-se norteado por objetivos de
simplificação, transparência, eficácia e eficiência, só possíveis através de um constante processo de
modernização administrativa.
Dando continuidade ao processo de modernização administrativa e técnica, o Município de Viseu,
ciente de que a prestação de um serviço público de qualidade assenta não só no planeamento e na gestão
eficiente dos recursos disponíveis, mas também na boa definição dos procedimentos, implementou a
reorganização de metodologias de trabalho.
Com o objetivo de redesenhar os processos e minimizar os custos, procedeu-se a um ajustamento
em diversos serviços municipais aumentando assim a satisfação e confiança dos munícipes bem como a
motivação e o envolvimento dos colaboradores municipais.
À semelhança das ações realizadas em anos anteriores, no ano de 2016 manteve-se o foco na
simplificação, desburocratização e racionalização dos processos, pelo que foram despendidos
sensivelmente 580 mil euros nesta área. Grande parte deste montante destinou-se a software, tendo-se
gasto um valor superior a 242 mil euros com a aquisição de produtos e mais de 248 mil euros nos
contratos de manutenção e assistência técnica. Nesta onda de desmaterialização, a aquisição de
hardware foi também relevante, tendo sido canalizados cerca de 67 mil euros para este fim. Ainda dentro
do programa de modernização levado a cabo pelo Município, foram aplicados cerca de 23 mil euros na
compra de equipamento administrativo e técnico.
No que respeita à função de administração geral, importa ainda evidenciar a verba que se destinou
à aquisição de equipamento e mobiliário, visto que a mesma atingiu um total que rondou os 135 mil euros.
Pretendeu-se com a atividade desenvolvida responder mais eficazmente às necessidades dos
munícipes, atuando de uma forma simples, ágil, transparente e capaz de dar uma resposta ao desafio de
transformar Viseu num concelho mais atrativo, dinâmico e com elevado padrão de qualidade de vida.
Assim, além do já referido, foram também realizadas várias iniciativas internas com vista à melhoria
do atendimento e da comunicação com o munícipe, bem como a qualificação das interações deste com os
diferentes serviços municipais. No âmbito do Portal de serviços online “ViseuNet”, aos 51 serviços online já
disponibilizados anteriormente, foram acrescentados mais 11 na área da gestão urbanística, com
possibilidade de submissão automática. Para além das melhorias verificadas ao nível desta alternativa
sustentável, eficiente e económica, também na área da educação se deu continuidade à utilização da
Plataforma de Gestão de Conteúdos Educativos (EDUBOX), permitindo o acompanhamento mais próximo
e simples da vida escolar de cada educando.
No seguimento da modernização administrativa, ao nível das comunicações, foi dada continuidade
à rentabilização dos investimentos feitos na plataforma de comunicações unificadas, aumentando em 30%
o número de periféricos em uso nos diferentes serviços municipais.

11

2016

RELATÓRIO DE GESTÃO

Integrou igualmente a modernização administrativa e técnica municipal o desenvolvimento do
sistema de informação territorial e a criação de infraestruturas de dados espaciais com vista ao
desenvolvimento de produtos e serviços de E-government.
Por último, considerando que a dinâmica tecnológica deve estar acessível a todos os
colaboradores, no decorrer de 2016, foi dada especial atenção à atualização do parque informático
municipal.
Aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pelo Município de Viseu no seu
relacionamento com os cidadãos e as empresas, alinhado com os normativos nacionais de qualificação do
serviço público e de uma administração pública eficiente e de qualidade, reduzindo custos públicos
operacionais e promovendo o uso intensivo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), são as
grandes linhas orientadoras do caminho que a autarquia, tanto no passado como no presente, se propõe a
seguir.
Prossegue-se um processo de reengenharia nos mais diversos níveis ancorado à procura
constante da redução dos “custos de contexto”!

III.2.

Recurso Humanos

O Orçamento de Estado para o ano de 2016 aprovado pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março,
prorrogou os efeitos das restrições salariais referentes às progressões nas carreiras e às revalorizações
remuneratórias. Contudo, este orçamento procede ao levantamento das limitações ao recrutamento de
novos trabalhadores, sem prejuízo do respeito pelas regras do equilíbrio orçamental, do cumprimento dos
limites de endividamento e demais obrigações de sustentabilidade das respetivas finanças locais.
Não obstante a redução registada no total de efetivos do Município face ao ano anterior, justificada
pelas aposentações e a rescisão de alguns contratos de trabalho, assinala-se a contratação de 14 novos
trabalhadores com especial impacto no setor de cultura, onde ingressaram 13 Assistentes Técnicos da
área de Museologia. A diferença entre as saídas e as novas admissões cifra-se em menos 3
trabalhadores, conforme veremos mais à frente através da análise aos indicadores de gestão. Porém, esta
diminuição de efetivos não foi acompanhada por uma redução da despesa com salários, uma vez que no
ano em análise foram repostos os salários objeto de redução (reversão salarial). Por este facto, há a
registar um aumento da despesa em 189 mil euros, relativamente à verificada no ano de 2015.
Os dados recolhidos a partir do Balanço Social do ano de 2016, com referência a 31 de dezembro,
suportam a análise aos recursos humanos que nos propomos realizar no presente capítulo e permitem
sustentar as seguintes conclusões:
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O número de trabalhadores ao serviço continua a evidenciar uma redução, ainda que pouco
expressiva, como já foi referido;
Seguindo a tendência dos anos anteriores, registou-se uma maior concentração de
colaboradores em escalões etários e níveis de antiguidade mais baixos, revelando um Mapa de Pessoal
relativamente jovem e consequentemente um universo de trabalhadores com um nível superior de
habilitações literárias e de qualificação;
No que se refere aos processos desenvolvidos no decurso do ano de 2016, no âmbito da gestão de
recursos humanos, cumpre destacar os seguintes procedimentos:
Plano Anual de Medicina no Trabalho: no decorrer do ano transato, foi implementado o
programa de controlo de alcoolemia, pelo que, numa fase inicial foram ministradas 13 ações de
Sensibilização e de Prevenção do Consumo de Álcool dirigidas aos trabalhadores de todos os serviços do
Município. Posteriormente, deu-se início à realização dos testes que envolveram de forma aleatória 45
colaboradores; foram realizadas visitas a 24 instalações dos serviços municipais para verificação do
cumprimento das normas de segurança e higiene; procedeu-se à instalação de sinalética e de extintores
em diversas instalações, designadamente no Edifício dos Paços do Município; foi ministrada formação
subordinada aos temas “Primeiros Socorros” e “Higiene e Segurança no Local de Trabalho”, totalizando 66
horas, e foram submetidos ao médico de medicina no trabalho 22 trabalhadores para avaliação e
atribuição de tarefas compatíveis com o grau de incapacidade deliberado pelas juntas médicas;
Ocorreram 16 acidentes de trabalho: com uma incapacidade temporária absoluta (ITA)
registaram-se 9 processos e 3 com incapacidade temporária parcial (ITP). Nos restantes 3 acidentes não
resultou qualquer incapacidade para os trabalhadores, sendo que todos os casos foram acompanhados
pelo serviço de medicina do trabalho;
Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho (SIADAP): em 2016 concluiu-se a
avaliação de alguns serviços no âmbito do SIADAP 1 e em novembro deste mesmo ano, dentro do prazo
legalmente estipulado para o efeito, foram apresentados os QUAR para o ano de 2017. Realizaram-se 3
ações de formação internas dirigidas aos avaliadores, com o objetivo de aperfeiçoar os processos de
avaliação nos três subsistemas (SIADAP 1, 2 e 3) e preparar, adequadamente, o processo de avaliação
dos trabalhadores que teve início em janeiro de 2017;
Procedimentos concursais: ao longo do ano em estudo, foram abertos 2 procedimentos
concursais para Engenharia do Ambiente (1 lugar) e Fiscal Municipal (4 lugares), e concluiu-se o
procedimento concursal para a admissão de 13 Assistentes Técnicos da área de Museologia. Do ano de
2015 transitou o procedimento concursal de Engenharia Civil (2 lugares).
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III.2.1. Caraterização dos Recursos Humanos - Balanço Social

III.2.1.1. Total de trabalhadores por modalidade de vinculação
Como se pode observar no gráfico seguinte, em 31 de dezembro de 2016, o Município contava
com 724 trabalhadores, distribuídos segundo a modalidade de vínculo jurídico, o que se traduz numa
redução de 3 trabalhadores (-0,4%), comparativamente ao ano de 2015. Apesar das saídas e da admissão
de novos trabalhadores conforme foi sublinhado em cima, o número de trabalhadores com contrato de
trabalho por tempo indeterminado não sofreu alteração, mantendo-se nos 483 efetivos.
Gráfico 1 – Total de trabalhadores por modalidade de vinculação

Fonte: Recursos Humanos

Em linha com o registo do ano anterior, é notória a simetria no número de homens e de mulheres,
visto que dos 724 trabalhadores 354 são do sexo feminino e 370 são do sexo masculino.
A distribuição dos efetivos por carreira revela que, no cômputo geral, para o ano de 2016, é o grupo
dos Assistentes Operacionais que mais se destaca com 458 trabalhadores (63,3%), seguido dos
Assistentes Técnicos com 113 trabalhadores (15,6%) e dos Técnicos Superiores com 70 trabalhadores
(9,7%).

III.2.1.2. Trabalhadores por escalão etário
Pelo terceiro ano consecutivo, o grupo com maior peso na estrutura etária situa-se entre os 50 e os
54 anos de idade, integrando 137 trabalhadores (18,9% do total da estrutura). O segundo escalão etário
com maior expressão conta com 119 colaboradores (16,4%) e refere-se ao grupo entre os 40 e os 44
anos. Fazendo agora referência aos extremos, e como se pode visualizar no gráfico 2, nos três primeiros

14

2016

RELATÓRIO DE GESTÃO

escalões da estrutura, o Município conta com 71 trabalhadores, representando 9,8% do total, ao passo
que entre os 60 e os 70 anos (últimos três escalões etários), registam-se apenas 67 colaboradores (9,3%).
Gráfico 2 – Recursos humanos por escalão etário

Fonte: Recursos Humanos

III.2.1.3. Distribuição de efetivos por antiguidade na função pública
Tal como está representado no gráfico subsequente, que exprime o apuramento de trabalhadores
por nível de antiguidade, é o grupo dos trabalhadores entre os 5 e os 9 anos de antiguidade com 226
efetivos (31,2%) que se destaca de uma forma muito clara na estrutura, secundado pelo grupo entre os 10
e os 14 anos de serviço (133 trabalhadores). Tal como vem sucedendo nos últimos anos, a carreira
profissional que determina estes resultados é a de Assistente Operacional.
Por último, é ainda de referir que o grupo entre os 15 e os 19 anos de antiguidade inclui 87
trabalhadores (12%) e com mais de 30 anos de serviço apenas se contam 95 (13,1%).
Gráfico 3 – Recursos humanos por nível de antiguidade

Fonte: Recursos Humanos
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III.2.1.4. Trabalhadores segundo o nível de escolaridade
De acordo com o gráfico que figura abaixo, no ano de 2016 verificou-se um aumento do número de
trabalhadores detentores de licenciatura, visto que em 2015 registavam-se 135 licenciados e em 2016, o
número ascendeu aos 144, o que se traduz numa representação de 19,9% no universo dos trabalhadores
do Município. Com o 12º ano de escolaridade, habilitação literária com maior expressão neste indicador,
temos 24,6% dos trabalhadores, isto é, 178 empregados. Com o 9º ano ou com nível de habilitações
inferior, inscrevem-se 363 efetivos (50,1%) integrados nas carreiras de Assistente Operacional.
Gráfico 4 – Nível de escolaridade

Fonte: Recursos Humanos

III.2.1.5. Formação Profissional
Enquadradas no “Plano de Formação do Município”, aprovado para o biénio de 2015/2016,
realizaram-se 78 ações de formação que envolveram 140 trabalhadores. Em virtude do programa
comunitário “Portugal 2020” se encontrar na fase de implementação, a formação profissional promovida
em 2016 foi realizada com recurso a entidades externas, desta feita sem o envolvimento preponderante da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL) verificada nos anos anteriores. A formação atrás
referida totalizou 996 horas e envolveu colaboradores de todos os grupos profissionais: 7 Dirigentes; 44
Técnicos Superiores; 44 Assistentes Técnicos e 45 Assistentes Operacionais.

III.2.1.6. Absentismo
No que concerne ao absentismo, começamos por fazer referência ao aumento global das
ausências em 279,5 dias, comparativamente ao ano de 2015 (0,9%). Pormenorizando, nas ausências por
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motivo de férias, o chamado “absentismo positivo”, registou-se um aumento de 186 dias e as ausências ao
abrigo do estatuto do trabalhador estudante, tiveram uma redução de 36 dias. Realçamos o facto de as
faltas por gravidez de risco terem aumentado 233 dias o número total, contrariamente às ausências no
âmbito das parentalidades que diminuíram 384 dias. A doença continua a ser o segundo motivo de
ausência ao serviço com maior expressão, representando 30,3% do total do absentismo, o que se traduz
num aumento de 7,6% relativamente ao ano anterior. Salientamos, por último, as faltas para assistência à
família que totalizaram 554 dias e as faltas resultantes de acidentes em serviço que perfizeram um total de
613 dias, significando isto uma redução de 264 dias de ausência.

III.2.1.7. Plano de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL)
Em 2016 concluíram-se com sucesso 19 dos 22 estágios do PEPAL, atribuídos ao Município de
Viseu através do Despacho nº 1402/2015, de 11 de fevereiro. Na sequência dos procedimentos, o estágio
na área de Engenharia Mecânica ficou deserto nas duas ofertas públicas realizadas pelo Município, sendo
que transitaram para 2017 os estágios na área da Psicologia e na área da Arquitetura, como se pode
constatar no seguinte quadro.
Quadro 6 – Distribuição de Estagiários PEPAL

ÂMBITO
DA
MEDIDA

PEPAL – 5.ª Edição
Nº. DE ESTAGIÁRIOS / NIVEIS DE QUALIFICAÇÃO
Nº. DE
ESTAGIÁRIOS

TÉCNICO SUPERIOR
(Estágios que terminam em 2017)

1

Psicologia

1

Arquitetura
Estágios que ficaram desertos

1

Engenharia Mecânica
Fonte: Recursos Humanos

III.2.1.8.

Estágios Curriculares

O Município de Viseu, sensível à inserção na vida ativa de jovens qualificados, tem vindo a
promover, em parceria com os estabelecimentos de ensino superior, secundário e profissional,
oportunidades de formação e desempenho em contexto de trabalho, através dos designados estágios
curriculares. Mediante a celebração dos respetivos protocolos, em 2016, o Município acolheu 29
estagiários nas seguintes áreas de formação:
Licenciatura em Serviço Social – 1
Licenciatura em Política Cultural Autárquica – 1
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Licenciatura em Segurança Comunitária – 1
Licenciatura em Proteção Civil – 1
Licenciatura em Turismo – 2
Licenciatura em Administração Pública – 1
Licenciatura em Gestão Financeira (ERASMUS) – 1
Curso Profissional na área de Turismo – 10
Curso Profissional de Multimédia – 2
Curso Profissional de Gestão de Programas e Sistemas Informáticos – 1
Curso Profissional de Gestão – 1
Curso Profissional de Desporto – 3
Curso Profissional de Aeronáutica – 1
Formação em Contexto de Trabalho (trabalhadores com deficiência) – 3

III.2.1.9. Responsabilidade Social
No domínio da responsabilidade social, o Município deu continuidade à implementação dos
programas de integração de desempregados. No ano de 2016, a Divisão de Recursos Humanos realizou
11 candidaturas aos Programas de Emprego Inserção (CEI) e Emprego Inserção Mais (CEI+). Tal medida
permitiu a persecução de uma política de integração de cidadãos que se encontravam nas várias
situações de desemprego, fomentando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento das suas competências
profissionais, de forma a viabilizar uma célere e efetiva integração no mercado de trabalho. Através destes
programas foram colocados 65 colaboradores, distribuídos pelos vários níveis de qualificação, conforme
se ilustra no quadro 7.
Quadro 7 – Distribuição de trabalhadores pelos diferentes programas

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

CEI
7
(Serv. Social, Psicologia, Ens. Básico)
10
44
(Carpinteiros, Canalizadores, Trolhas,
Calceteiros, Serralheiro, Pintor, Cantoneiros
de Limpeza, Jardineiros, Coveiro, Auxiliar de
Serv. Gerais)

CEI
+

CEI + (candidatos
portadores de
incapacidade)

-

-

2

2
(Jardineiro, Carpinteiro)

-

Fonte: Recursos Humanos
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No que respeita ao trabalho a favor da comunidade, a colaboração que o Município vem mantendo
com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), possibilitou a colocação de 3
cidadãos no Setor de Desporto (Parques Desportivos) e no Setor de Parques e Jardins. Tal parceria teve
em vista a realização de trabalho em prol da sociedade, em substituição de pena, tendo totalizado 760
horas.
Ainda no âmbito da responsabilidade social, as prestações sociais e familiares pagas aos 56
trabalhadores do Município ascenderam, no ano em análise, ao montante de 48.279,64 €, englobando os
seguintes subsídios:
Abono de família a crianças e jovens – 35.091,32€;
Abono de família adicional – 171,18€;
Bonificação a jovens deficientes – 11.867,10€;
Subsídio de assistência a terceira pessoa – 1.150,04€;

III.3.

Proteção Civil e Luta Contra Incêndios

A atividade do Corpo de Bombeiros Municipais de Viseu (CMBV), responsável operacional pela
Proteção Civil neste concelho, centra-se em dar uma resposta eficaz no socorro a pessoas, ao património
e ao ambiente.
Face à missão que lhes é incumbida, no ano de 2016, o Município apostou cerca de 53 mil euros
na Proteção Civil e Luta Contra Incêndios, destinados, essencialmente, à modernização e apetrechamento
destas brigadas.
Embora durante as 24 horas do dia estes “salvadores” sejam solicitados para diversas ocorrências
inerentes à sua atividade, existem épocas que requerem esforços acrescidos, com destaque para a época
do verão, devido aos incêndios florestais e à altura do inverno, onde se verifica um aumento substancial de
acidentes de viação e de incêndios em habitações. As inevitáveis intempéries, que, por vezes, se
traduzem em quedas de árvores e inundações, requerem também esforços acrescidos, visto que na maior
parte das vezes são causadoras de grandes e graves prejuízos materiais.
O ano de 2016 destacou-se por um crescimento da atividade do CBMV, com um total de 2.791
saídas para ocorrências, o que significa um aumento de 14,4% em comparação com o ano de 2015. Este
acréscimo é justificado, sobretudo, pela prevenção feita diariamente à carreira aérea (que teve o seu início
no final de 2015) e também por um número significativo de incêndios florestais ocorridos na primeira
quinzena do mês de agosto do ano em análise, e que teve como consequência um total de 1.113.321
hectares de área ardida em 2016.
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No entanto, face à variabilidade dos campos de atuação a que são chamados a interceder, seguese um gráfico que representa as suas áreas de intervenção, com o respetivo total de saídas realizadas no
ano em análise.
Gráfico 5 – Número total de saídas

Fonte: Bombeiros Municipais

É de todo sua missão e desejo, pela inerência da mesma, dar a melhor resposta possível em
qualquer ocorrência que sejam solicitados a intervir, salientado, desde já, que a formação contínua dos
operacionais, aliada à sua permanente disponibilidade, contribuiu decisivamente para o efeito.
Caminhando neste sentido, no decurso de 2016, o Município de Viseu, transferiu ainda mais de
51.000,00€ para a Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Viseu.
Por fim, ainda nesta rubrica, é importante realçar outras ações de proteção do meio ambiente, um
lugar que é de todos!
Ao longo do ano de 2016, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI)
reuniu duas vezes, com aprovação do POM 2016 – Plano Operacional Municipal e ainda com a
apresentação e a aprovação das alterações ao Caderno II do Plano Municipal da Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI).
Ainda no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, numa ação conjunta com a Guarda
Nacional Republicana (GNR/SEPNA e GNR/GIPS), foram efetuadas ações de sensibilização em diversos
pontos do Município.
Foi também levado a cabo um projeto de fiscalização preventiva no âmbito do Sistema de Defesa
da Floresta Contra Incêndios (DL n.º 124/2006, de 28 de junho) do GIPS/UI/GNR, em colaboração com o
Município de Viseu, realizado nas freguesias de Bodiosa, Povolide, Santos Evos, S. Cipriano e Vil de
Souto, resultando na elaboração de aproximadamente 135 notificações.
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Polícia Municipal

No decurso do ano de 2016, o serviço de Polícia Municipal de Viseu (PMV) desenvolveu a sua
missão nas diversas valências que constituem as respetivas atribuições legais.
Considerando o manancial das suas áreas de responsabilidades, no ano em apreço, foram várias
as missões que fizeram parte da rotina deste serviço. Neste leque de intervenção, o serviço de remoção
de viaturas em estado de abandono na via pública, é a atividade que merece maior destaque no ano em
estudo. O Município de Viseu assistiu, nos últimos anos, a uma expansão considerável do seu parque
urbano, o que implica consequências, nomeadamente, ao nível do trânsito com o aumento progressivo do
parque de viaturas. Por desleixo, negligência ou mesmo intencionalmente, há proprietários que
abandonam, na via pública e zonas adjacentes, veículos que deixaram de utilizar por envelhecimento,
avaria ou inutilidade dos mesmos, traduzindo-se tal comportamento em consequências ao nível do
estacionamento, de insalubridade e ocupações indesejáveis. Assim, no que concerne ao grande número
de veículos em estado de abandono, a “limpeza” da cidade e do concelho, foi estabelecida como uma das
prioridades para o ano de 2016. Neste contexto, a partir do dia 28 de abril de 2016, data em que foi
rebocado o primeiro veículo, e até 31 de dezembro, foram retiradas da via pública 283 viaturas. De referir
que deste número, apenas foram rebocadas para depósito municipal 83 veículos, em virtude de os
restantes terem sido retirados a expensas dos respetivos proprietários/detentores legais. Esta operação
teve uma importantíssima projeção de imagem social positiva, tanto para a autarquia como para o serviço
de Polícia Municipal. Foi a primeira do género em Viseu e uma das pioneiras no país, pela sua
organização e sistematização, contribuindo para o incrementar da segurança de todos os munícipes, da
manutenção da salubridade da via pública e da qualidade ambiental da cidade.
Ao longo do ano em análise, no que toca ao restante serviço da Polícia Municipal de Viseu, há a
referir ainda outras funções em áreas que se especificam nas linhas ulteriores.
Relativamente ao serviço de notificações, foram efetuadas as participações com certidão positiva
ou negativa, maioritariamente a pedido do serviço de fiscalização da autarquia. Contudo, foram também
executadas algumas notificações a pedido da Habisolvis.
A Feira Semanal, realizada todas as terças-feiras, foi (e é) uma das incumbências laborais
permanentes deste serviço, pelo que foi prestado o apoio possível, a nível humano, em termos de controlo
de acessos e fiscalização.
Foi também desenvolvido um esforço importante no serviço de trânsito. No que concerne à
organização processual, pode-se afirmar que o serviço foi finalmente regularizado no ano de 2016,
pautando-se agora pela inexistência de atrasos significativos de processos, devendo-se tal medida à
alocação de 1 agente municipal para o efeito, coadjuvada muitas vezes pela funcionária administrativa que
aqui se encontra ao abrigo de parceria com o IEFP. Relativamente ao serviço exterior, há a salientar a
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fiscalização de parcómetros e algumas ações de fiscalização pontuais, quando a disponibilidade da
missão o permitiu.
Ainda em cooperação com os distintos setores da autarquia, houve grande empenho humano e
material, ao longo de 2016, por esta força de segurança. Apoiou eventos diversos, através da sua
presença em cortes de trânsito e missões de salvaguarda de segurança de edifícios e pessoas em provas
desportivas, feiras, espectáculos de rua, etc.. Auxiliou ainda os serviços camarários em missões
específicas, como o apoio a podas de árvores, realização de obras na via pública, posse administrativa de
imóveis, entre outras. De destacar aqui a importante missão da PMV para o sucesso no realojamento de 7
famílias de etnia cigana, no fim do ano.
Por fim, mas não menos importante, é crucial evidenciar ainda o empenho em missões exteriores
ao serviço, como a presença de 2 elementos, duas vezes por semana, cada um, no Aeródromo Municipal,
bem como o empenho de um agente municipal na Feira de São Mateus em regime de quase permanência
efetiva.

Educação

III.5.

É na educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da Humanidade.
O desígnio de tornar Viseu “uma comunidade atrativa para investir, trabalhar, educar, estudar e
visitar”, vocacionada para um elevado padrão de qualidade de vida e um forte desenvolvimento
económico, confere às esferas da educação e formação de crianças e jovens, uma especial relevância e
centralidade.
A educação, a formação cultural, a empregabilidade e a adaptação aos diversos contextos ao longo
da vida, constituem um dos maiores desafios do “Viseu Educa”, um compromisso estratégico do programa
“Viseu Primeiro 2013/2017”.
O Município, por força das suas atribuições, e por opção estratégica, estabelece como sua
prioridade a intervenção junto do universo escolar, que no ano de 2016, ascendeu aos seguintes números:
47 Jardins de Infância, com uma totalidade de 1.380 alunos;
54 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, com um universo de 3.399 alunos;
235 Assistentes Operacionais;

O capital humano é a chave para o sucesso a todos os níveis.
Assim, com a tónica no fomento de uma oferta educativa de qualidade, multidisciplinar e atual,
integral e inclusiva, para todos, e para os desafios do presente e do futuro, no ano de 2016, a aposta na
função educação ascendeu aos 4,2 milhões de euros. Este montante destinou-se, essencialmente, a
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atividades diretamente relacionadas com a educação, como seja, o transporte, as refeições, entre outros
gastos necessários ao funcionamento, como se demonstra nos quadros que se seguem.
Dando continuidade à máxima de “Viseu a melhor cidade para estudar”, os nossos domínios de
atuação centraram-se na gestão corrente, na gestão de equipamentos e serviços, e na gestão de projetos.

III.5.1.

Competências associadas à gestão corrente

No que concerne às competências associadas à gestão corrente, importa evidenciar o montante
transferido para este domínio de atuação. Com o olhar direcionado para uma política de equidade,
promoção e igualdade de oportunidades no acesso à educação, são vários os apoios fornecidos pelo
Município. Começando por analisar a rubrica dos transportes escolares, uma vez que a oferta deste
serviço é gratuita para os estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória, o custo global para o Município,
em 2016, foi superior a 914 mil euros. De salientar que, são também abrangidos pelo transporte escolar os
alunos do Ensino Secundário, com comparticipação de 50% por parte destes no custo do transporte.
Incluiu-se ainda, no âmbito de um Protocolo celebrado com a Associação de Paralisia Cerebral de Viseu
(APCV), o transporte adaptado aos alunos com mobilidade condicionada.
Quadro 8 – Competências aliadas à gestão corrente

Fonte: Serviços Financeiros

Sem nunca descurar a componente de apoio às famílias, as prestações no âmbito da ação social,
adicionadas ao Programa de Refeições Escolares, fornecidas gratuitamente ou de forma comparticipada,
no ano em análise, perfizeram um total de 1,1 milhão de euros. Neste sentido, a autarquia despendeu
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ainda um total superior a 56 mil euros na promoção de componentes não pedagógicas, designadamente
no prolongamento de horário no Pré-Escolar.
Para dar cumprimento às suas funções e competências, o Município de Viseu necessitou ainda de
proceder ao arrendamento de instalações, tendo o investimento ascendido aos 68.000,00€, como se pode
observar no quadro acima. Ainda no seguimento dos seus esforços em construir um espaço de excelência
para a ação educativa, foram aplicados, em material e equipamento pedagógico, mais de 25 mil euros.
Perante o exposto, os números aqui espelhados são a tradução do esforço em manter a educação
como um pilar de desenvolvimento e modernização da sociedade viseense.

III.5.2.

Competências associadas à gestão de equipamentos e serviços

No seguimento do raciocínio atrás apresentado, quanto à gestão dos equipamentos e dos serviços,
a preocupação do Município fixou-se em manter as boas condições técnicas e na boa qualidade dos
serviços prestados. Para prosseguimento das suas atribuições e faculdades, a autarquia fez uma forte
aposta nos assistentes operacionais, ascendendo os custos a um montante que ultrapassa 1,3 milhões
euros.
Ainda neste domínio, é importante salientar os encargos com as despesas correntes, visto que, em
2016, a autarquia canalizou um total de 375 mil euros distribuídos entre energia e combustíveis de
aquecimento e um montante de 90.150,00€ para a limpeza dos estabelecimentos de ensino, como se
encontra reproduzido no quadro abaixo.
Quadro 9 – Competências aliadas à gestão de equipamentos e serviços

Fonte: Serviços Financeiros/Gabinete de Educação

À semelhança do ano anterior, o encargo anual com a Plataforma de Gestão de Conteúdos
Educativos (EDUBOX), absorveu um montante de cerca de 14 mil euros. Esta possibilitou a gestão das
áreas da educação de responsabilidade municipal, como as refeições, lanches, prolongamento (AAAF),
transportes escolares e ação social escolar.
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Por fim, reforçando o esforço de assegurar as melhores condições físicas e humana, a autarquia
transferiu para as freguesias cerca de 126 mil euros, destinados, essencialmente, à realização de
atividades e despesas correntes.

III.5.3.

Gestão de projetos

A aposta na educação estende-se também ao domínio da gestão de projetos. Nesta área, a
autarquia procurou levar a cabo alguns programas direcionados sobretudo à alimentação das crianças, de
modo a garantir as melhores condições e a fazer frente à carência alimentar.
Focados na prossecução de hábitos alimentares saudáveis e benéficos para a saúde da população
mais jovem, a autarquia investiu cerca de 28 mil euros no Programa do Regime da Fruta Escolar, tal como
se pode observar no quadro 10. Através do mesmo, também se pode concluir que, no que respeita ao
Programa de Fornecimento de Lanches Escolares, o custo total atingiu um valor de quase 72 mil euros.
Este projeto visou reforçar o apoio à Família, promovendo a redução dos custos sociais e económicos
inerentes a regimes alimentares menos saudáveis.
Ainda dentro dos projetos escolares, é de destacar a preocupação em oferecer segurança e
qualidade alimentar, pelo que o Município, no decorrer de 2016, levou a cabo a monitorização das
refeições, encargo que assumiu um total de 24.620,00€.
Quadro 10 – Gestão de projetos

Fonte: Serviços Financeiros

III.5.4.

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

Viseu é uma “cidade educadora”, pelo que, no desenrolar de 2016, a aposta na requalificação da
rede escolar que compõe o Município esteve patente na linha de ataque. A educação é um ingrediente
primário no desenvolvimento de uma sociedade bem formada, o que leva a que a autarquia coloque o
investimento na manutenção das escolas e espaços circundantes, numa posição de destaque. Afinal,
conhecimento é poder!
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Face ao anteriormente enunciado, no ano de 2016 a intervenção do Município fez-se através de
administração direta, Contratos Programa com as freguesias e, ainda, através da aquisição de bens e
serviços, tais como:

Obras realizadas por Administração Direta:
Reparação da vedação e pintura do muro da escola do 1º CEB da Ribeira;
Substituição de pavimento nas 5 salas da escola do 1º CEB de Abraveses e pintura dos
vestíbulos de entrada;
Reparação da cobertura da cantina da escola do 1º CEB de Loureiro de Silgueiros;
Reparação da cobertura da escola do 1º CEB de Calde;
Assentamento de porta e aro na sala nova da escola do 1º CEB de Massorim;
Limpeza, pintura e reparação do soalho das salas de aula da escola do 1º CEB de Passos de
Silgueiros, sendo que numa sala realizou-se a substituição do pavimento para mosaico de grés cerâmico;
Reparação da vitrine do Centro Escolar Arnaldo Malho;
Reparação do pavimento e paredes da escola do 1º CEB da Ribeira, mudança e recuperação
(pintura) da guarita de entrada;
Substituição de telhas na cobertura e pintura da porta e da caixilharia exterior da escola do 1º
CEB de Massorim;
Limpeza de coberturas nas escolas do 1º CEB da Avenida, 1º CEB de Oliveira de Baixo, 1.º
CEB de S. Miguel e 1.º CEB da Ribeira;
Reparações de infiltrações e consequentemente arranjo de pavimentos em madeira na escola
do 1º CEB de Bigas;
Reparações várias na escola do 1º CEB de Fragosela: colocação de prateleiras no arrumo,
colocação de canaletes na parte frontal do logradouro escolar, reparação de equipamentos lúdicos de
exterior e espalhamento de pó de pedra no logradouro;
Reparação de muro na escola do 1º CEB de S. Miguel;
Reparação de estores do piso térreo da escola do 1º CEB de Jugueiros;
Reparação de caixilharias exteriores e de um estore do Centro Escolar Rolando de Oliveira;
Fornecimento e assentamento de duas palas de proteção das entradas da escola do 1º CEB de
Mundão;

Obras realizadas por Empreitada:
Requalificação da Escola do Paçô (Lordosa) – apesar de não estar escolarmente ativa, houve a
necessidade de se investir aproximadamente 13 mil euros no edifício, visto que nestas instalações
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decorrem aulas de ginástica sénior, atividade fomentada pela Câmara Municipal, de forma a salvaguardar
os seus utilizadores;
Reabilitação da Escola da Ribeira, escola Básico 1.º Ciclo, n.º 1 de Viseu – alteração da solução
da cobertura para melhoria das condições térmicas (148.958,00€) e modificação de caixilharias com a
colocação de isolamento nas paredes exteriores (134.793,12€);

Reabilitação de coberturas nas escolas de Povolide, Tondelinha, Zonho e Carragosela – no
sentido de otimizar a eficiência energética, procedeu-se à remoção das chapas de fibrocimento, o que se
traduziu num custo de cerca de 40 mil euros;

Requalificação das infraestruturas elétricas da Escola 1.º CEB da Portela – executou-se a
remodelação das instalações elétricas por forma a cumprir a nova legislação vigente, dado o necessário
aumento da potência, e a garantir o bom funcionamento do edifício;

III.5.5.

Programa Viseu Educa

Inserido na estratégia “Viseu Primeiro 2013/2017”, “Viseu Educa” é um programa de intervenção
municipal para a promoção do sucesso educativo, para o combate ao abandono escolar, diversificação de
qualificações culturais e desportivas, para a formação da cidadania e também para a inclusão social.
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Sendo a responsabilidade da sua execução partilhada pelo Município e por todos os agentes do
sistema educativo, sem dúvida que o bom funcionamento da comunidade educativa leva à consequente
promoção do sucesso educativo.
Este guião inovador de medidas voltadas, essencialmente, para o “software” educativo, define três
grandes áreas de intervenção que têm estado, ao longo do tempo, latentes na ação do Município de Viseu.
Assim, atua em planos como a qualificação de infraestruturas e recursos de apoio, a articulação da oferta,
apoio às famílias e modernização da gestão e, ainda, na diversificação de formação e serviços educativos
e promoção de mérito.
Face ao exposto, no ano em análise, o programa “Viseu Educa” abarcou aproximadamente 5.229
alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. E, como é na educação que se revelam as
virtudes de uma sociedade, foram diversos os projetos multidisciplinares desenvolvidos entre o Município
de Viseu, as várias Instituições Locais, os Agrupamentos de Escolas e os Colégios Particulares.
Tal como está representado no quadro seguinte, são muitos os projetos desenvolvidos que
proporcionam vivências coletivas e a participação ativa dos diversos atores, condições essenciais à
construção de uma sociedade educadora.
Quadro 11 – Principais parcerias e/ou projetos

Parcerias

Projetos

Agrupamento de Escolas de
Mundão/Associação Pais

Apoio à prática de Ténis de Mesa Federado
Crescer com a Música
Hipoterapia, Equitação com Fins Terapêuticos e Musicoterapia
Agrupamento de Escolas de Viseu Norte Dançar é Para Todos
Programa de Educação Estética e Artística - PEEA INSIDE (inglês inclusivo)
Energia para um Novo Amanhã - ENA
Agrupamento de Escolas Infante D.
Promoção da Parentalidade Positiva
Henrique/Associação Henriquina
A Escola e a Diversidade Cultural
Programa de Educação Estética e Artística - PEEA
"Sprichst du Deutsch ?" - Falas Alemão? (PEEA)
Agrupamento de Escolas do Viso
Brincar com os Avós - Jogos Tradicionais
Salas de Estudo - Alunos do 4º ano
Criação da Orquestra Instrumental Orff
Viseu IN RIO
EntRe LaÇos
Um Carinho, Um Sorriso
Viver e Aprender a Sentir + Longe
Agrupamento de Escolas Grão
2.º Rastreio da Visão: ColorADD
Vasco/Associação Grão Vasco
Viseu "Educa+"
"Educa Sempre"
Xadrez nas Escolas e nos Museus
VISEU + Intercultural
"Sprichst du Deutsch ?" - Falas Alemão?
"Ni Hão - Olá Mandarim!"

Montante
29.336,00 €
15.311,00 €

22.648,00 €

7.052,00 €

60.248,00 €

Fonte: Gabinete de Educação
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Nas palavras do Senhor Vice Presidente, “o “Viseu Educa” integra diferentes projetos,
extremamente interessantes e audaciosos que promovem a ampliação do fazer e do saber educativo para
além das questões curriculares, numa atitude de integração dos mesmos ao contexto local”.
No

seguimento

deste

programa,

pelo

2.º

ano

consecutivo, foi realizado o 2.º Fórum Viseu Educa. Neste,
participaram, durante 2 dias, cerca de 500 educadores de
infância e professores. O 1.º dia decorreu no Auditório da
Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu e constituiu um
momento de reflexão sobre os desafios da escola atual,
seguido de um dia de workshops dos diferentes projetos na Quinta da Cruz, numa iniciativa promovida
pelo Município de Viseu, em parceria com a Escola Superior de Educação de Viseu e o Centro de
Formação Visprof.

III.6.

Ação Social, Solidariedade e Família

O combate à pobreza e à exclusão assume-se cada vez mais como uma preocupação por parte do
Município. Assim, o Gabinete de Ação Social Solidariedade e Família (GASSF) tem como objetivo a
melhoria das condições de vida das pessoas e das famílias em situação de vulnerabilidade.
O Município, como instância de poder mais próximo das populações, conhecedor dos recursos,
carências e especificidades da sua comunidade, tem vindo a adotar um papel de relevo na resolução dos
problemas concretos na área da ação social, fortalecendo de forma decisiva os meios disponíveis para
combater a pobreza e exclusão social.
No ano em análise, a ação do GASSF centrou-se em levar a cabo, na plenitude, esta sua missão
que se torna cada vez mais imprescindível face à constante mudança da sociedade atual, pelo que, nesta
rubrica da ação social, solidariedade e família, foram investidos cerca de 946 mil euros. Grande parte
deste montante destinou-se a auxílios concedidos a pessoas e instituições. Posto isto, é de salientar que
no apoio a famílias e particulares foram aplicados mais de 513 mil euros, sendo que 470 mil euros tiveram
como destino o investimento na habitação. No que respeita aos apoios dados às instituições, foram
canalizados aproximadamente 217 mil euros, tendo sido distribuído de forma semelhante entre
investimentos e auxílios económicos.
O Município dispõe, hoje, de um extenso leque de programas e projetos que reforçam as políticas
sociais, dirigidos a grupos particularmente vulneráveis tais como crianças, idosos, pessoas portadoras de
deficiência ou outras vítimas de alguma fragilidade social.
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III.6.1.

Viseu Solidário

No âmbito das suas atribuições e competências, o Município de Viseu está cada vez mais
empenhado em concretizar ações e projetos de caráter social, destinados a solucionar carências
específicas, designadamente dos grupos populacionais mais vulneráveis, proporcionando-lhes melhores
condições de vida e promovendo a sua inclusão social.
O Programa "Viseu Solidário", consubstanciado no programa de apoio a pessoas e famílias, tem
como objetivo ajudar famílias carenciadas do concelho de Viseu através da conceção de apoios
extraordinários em múltiplos campos.
Focados na prossecução de uma ação social ativa, direcionada para o reconhecimento de
igualdade de oportunidades, da responsabilização das pessoas e instituições e da rentabilização dos
recursos locais, no ano de 2016 foram apoiados 300 agregados familiares. Deste total, 8 agregados
familiares foram ajudados na requalificação das suas habitações, totalizando um investimento de
26.517,00€. Relativamente à redução de taxas de ligação de água e saneamento, foram apoiados 191
agregados, o que corresponde a um emprego de 26.681,00€ nesta área. Por último, no que diz respeito
aos apoios extraordinários e saúde (tratamento dentário, tratamento oftalmológico, pagamento de
medicação e ajudas técnicas), foram apoiados 101 agregados familiares, sendo que o valor dos apoios
ascendeu a 31.270,00€.

III.6.2.

Gabinete de Apoio ao Emigrante

O Gabinete de Apoio ao Emigrante resultou de um acordo de cooperação entre a Direção Geral
dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) e a Câmara Municipal, tendo como
principal objetivo a criação de uma estrutura de apoio aos emigrantes do concelho. Procura prestar apoio
aos portugueses que estão emigrados, aos que já regressaram e ainda aos que pretendem iniciar um
processo migratório.
Deste modo, pretendendo responder às questões inerentes a esta temática nas suas diversas
vertentes (social, jurídica, económica, investimento, emprego, estudos, etc.), foram realizados 32
atendimentos em gabinete relativos aos 23 pedidos de apoio realizados.

III.6.3.

Viseu Aconchega

O projeto “Viseu Aconchega”, iniciado nos finais de 2016, procura conjugar 2 realidades patentes
na sociedade atual. Por um lado, temos os estudantes com dificuldades em encontrar alojamento a baixos
custos e por outro surge a solidão da terceira idade. Assim procurou-se criar uma simbiose entre estes
dois mundos, combatendo o isolamento e ajudando os estudantes. A medida visa promover a inclusão de
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estudantes no centro histórico, a um custo reduzido, permitindo o acompanhamento de idosos
(especialmente dos que vivem sozinhos) no contexto do dia-a-dia, fomentando a relação intergeracional.
A divulgação deste projeto foi realizada junto de diversas entidades que trabalham diretamente com
idosos e estudantes, bem como nas visitas domiciliárias aos idosos, efetuadas pelas forças de segurança
(PSP e GNR) e pelos Técnicos do Gabinete de Ação Social Solidariedade e Família.
Os responsáveis pela implementação da medida são a Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) –
Viseu Novo e o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal, que contam com o apoio da Federação
Académica de Viseu.

III.6.4.

Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

O Gabinete de Inserção Profissional, em estreita parceria com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional, concede apoio a jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu
percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, sendo objetivo primordial dar resposta às
necessidades locais como forma de assegurar uma ação mais incisiva, localizada e personalizada em prol
do emprego, procurando a melhoria dos níveis de empregabilidade e uma inserção mais rápida e
sustentada no mercado de trabalho.
No decurso do seu funcionamento, este gabinete executa um leque diversificado de atividades,
uma vez que se divide no apoio à procura de emprego, na receção e registo de ofertas de emprego, no
auxílio à apresentação de desempregados a ofertas de emprego adequadas, na integração de candidatos
em ações de formação e ainda oferece informação sobre medidas de apoio ao emprego, de qualificação
profissional e de reconhecimento, validação e certificação de competências.
Por conseguinte, estão inscritos no GIP 1.373 utentes, 205 dos quais efetuaram a sua inscrição em
2016, tendo sido elaborados 472 curriculuns vitae.
Nas atividades desenvolvidas junto do IEFP registaram-se 401 encaminhamentos de utentes para
ações de formação e 1.205 utentes participaram nas sessões de informação sobre medidas de emprego e
formação.
Foram ainda elaborados dois folhetos informativos para divulgação junto dos utentes, um com as
90 maiores PME do distrito e outro com 42 entidades que realizam formação profissional financiada.
No que toca à divulgação de ofertas de emprego, realizaram-se 2.177 ações, tendo sido colocados
82 utentes ao longo do ano.
Relativamente ao controlo da apresentação periódica dos utentes a beneficiar de subsídio de
desemprego, elaboraram-se 6.369 declarações de procura ativa de emprego e formação profissional.
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III.6.5.

Saúde

No seguimento do projeto municipal “Gerações Saudáveis”, foram difundidas e efetuadas ações de
cariz sensibilizador para os vários problemas de saúde que afetam os vários estratos populacionais. Posto
isto, no desenrolar de 2016 foram realizadas atos como:
Programa Nacional de Saúde Oral;
XXVII Jornadas de Enfermagem;
Campanha de Prevenção de Maus Tratos a Crianças e Jovens: SILÊNCIO NÃO!;
Manhãs Desportivas;
3ª Edição da Meia Maratona do Dão – Running Care;
Caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos”;
Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro;
Comemoração do Dia Mundial da Diabetes;
II Congresso sobre Comportamentos Aditivos;
Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação APER 2016;
II Seminário Internacional de Atualidades em Enfermagem de Reabilitação;
Desafio Gulbenkian “Não à diabetes!”;
Projeto Saúde na Esquina.

Importa pois acrescentar que, no sentido de materializar o apoio à comunidade em geral, o Município
de Viseu disponibilizou a Unidade Móvel de Saúde e o Centro e pista de Check-Up.

III.6.6.

Rede Social

O Conselho Local de Ação Social de Viseu – CLAS Viseu é um órgão local de concertação social e
congregação de esforços. É um elemento fundamental na Rede Social, cuja implementação procura
materializar o desenvolvimento de programas e projetos de intervenção social. Perante o enunciado,
sendo constituído por 132 instituições públicas e privadas sem fins lucrativos do concelho, promove o
trabalho em rede, tendo como objetivo a erradicação da pobreza e exclusão social através da promoção
do desenvolvimento local.
No sentido de reforçar as palavras atrás mencionadas, seguidamente são enunciadas algumas das
diversas atividades desenvolvidas por este meio, no passado ano de 2016:
Atualização do levantamento dos Idosos em situação de isolamento, em colaboração com as
Forças de Segurança e outros parceiros, tendo sido realizadas 157 visitas domiciliárias, dando
continuidade ao acompanhamento que tem sido efetuado desde 2014. Realizou-se também a divulgação
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dos principais programas municipais e foram concretizados 28 encaminhamentos de situações de carência
referenciadas. Há que salientar que, à semelhança dos anos anteriores foram disponibilizados pela Delta
Cafés 40 cabazes de Natal para agregados familiares carenciados com mais de 65 anos de idade, sendo
que na maioria dos casos estes foram entregues aos idosos referenciados nestas visitas;
Preparação de diversas iniciativas dirigidas a esta faixa etária nomeadamente, encontros,
congressos, seminários, galas, exposições, fóruns e workshops;
Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - salienta-se o projeto “Por
Delicadeza”, um projeto de dança inclusiva que envolveu 29 participantes. Este espetáculo teve áudio
descrição, interpretação em língua gestual, acessibilidade facilitada para pessoas com dificuldades
motoras e materiais de comunicação em braille;
Banco Local de Voluntariado (BLV) - o Município de Viseu foi (e é atualmente) a entidade
enquadradora deste projeto, fazendo a ligação entre voluntários e as entidades que os pretendem integrar
nos seus projetos e atividades. A implementação do BLV teve início em fevereiro de 2016 contudo, a
assinatura do protocolo, entre o Município e a Comissão Nacional para a Promoção do Voluntariado,
realizou-se em dezembro de 2016, tendo sido efetuadas ações de formação para 24 Dirigentes, 30
Técnicos e 29 Voluntários. Estão inscritas 17 instituições, envolvendo 31 técnicos nos 21 projetos de
voluntariado apresentados. Prevê-se a necessidade de integração de 140 voluntários estando inscritos,
atualmente, 54 voluntários.

III.6.7.

Outras Ações

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, foram realizadas atividades de cariz solidário, tais como:
Lançamento de 96 novos Cartões Sénior Viseu;
Realização do Baile de Reis com a participação de 455 pessoas;
Comemorações do Dia Mundial da Atividade Física
Enquadrado no Projeto Intergerações, para onde foram canalizados mais de 104 mil euros, foi
desenvolvido o Encontro Sénior Viseu - Gerês (visita ao Santuário de S. Bento da Porta Aberta, com a
presença de 25 freguesias e um total de 2.763 participantes);

33

2016

RELATÓRIO DE GESTÃO

Arraial Beirão e outras atividades lúdicas – incluído no Projeto Intergerações, esta rubrica teve o
apoio de 58.215,22€;
Natal Solidário (com a entrega de 575 cabazes de natal a pessoas carenciadas do Concelho);

Tendo na linha de combate o sedentarismo e o abandono, a autarquia procurou desenvolver
atividades diversificadas em variados campos, para que toda a população, desde a mais carenciada aos
mais idosos, pudessem ter acesso a programas produtores de bem-estar a todos os níveis.
Portanto, coloca-se ainda a tónica na referência à Atividade Sénior, um projecto municipal de Viseu
que pretende promover a prática do exercício físico, devidamente assistida, junto da população sénior do
concelho. No ano de 2016, esta iniciativa ultrapassou os números do ano anterior e conquistou o título da
mais participada de sempre, traduzindo-se isto num custo total de 93,2 mil euros para o Município, o que
significa um crescimento de 48% face ao ano anterior. Numa lógica de continuidade do “Compromisso de
Vida” que assumimos com a nossa população, a “Melhor Cidade para Viver” é cada vez mais para todos.

III.6.8.

Habitação

O Município não deixa de parte quem menos pode em termos materiais, portanto a grande
preocupação em proporcionar a toda a população um elevado padrão de vida fez com que, uma vez mais,
se estabelecessem parcerias com a Habisolvis e a Viseu Novo SRU.
A Habisolvis – E.M. – Empresa Municipal de Habitação Social de Viseu é, na área da habitação, a
principal responsável pela execução de obras. É uma empresa do Município de Viseu, responsável pela
gestão social, patrimonial e financeira dos empreendimentos e fogos de habitação social do Município.
Para além disso, é também da sua competência, a gestão dos programas habitacionais, municipais e
nacionais, nomeadamente o “Viseu Habita”, um programa de apoio à reabilitação de habitações, o “Projeto
Solidário”, “Viseu Solidário”, entre outros.
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No ano de 2016, esta entidade tinha a ser cargo 435 fogos de habitação social (renda apoiada) e
mais 15 fogos situados no Centro Histórico (renda condicionada) que serviram aproximadamente 960
pessoas.

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

Esta empresa é ainda responsável pela execução de obras em outras habitações situadas no
Bairro do Liceu, Fundação Salazar, na Quinta de Marzovelos e na Rua Silva da Vigia, totalizando cerca de
10 fogos.
No âmbito das suas competências, a Habilsovis atuou em 3 campos distintos sendo eles a gestão
social, patrimonial e financeira.
Gestão Social
Acompanhamento social das famílias residentes nos bairros sociais da Câmara Municipal de
Viseu, nas mais diversas óticas e necessidades;
Atualização de toda a informação pertinente (essencialmente informação socioeconómica)
relativa aos arrendatários e respetivos agregados familiares;
Receção, identificação e avaliação de 92 novos pedidos habitacionais efetuados pelos
munícipes em 2016;
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Atribuição de 32 habitações sociais em regime de renda apoiada a famílias carenciadas e 10
mudanças de habitação para corrigir situações de subocupação e/ou sobreocupação das habitações;
Atribuição de 10 habitações no Centro Histórico em regime de renda condicionada;
Sinalização e identificação de várias situações de precariedade habitacional e resolução das
mais prementes;
Colaboração com a Câmara Municipal de Viseu e os mais diversos Organismos da área social
na prossecução de objetivos comuns;

Gestão Patrimonial
Administração, manutenção e conservação dos empreendimentos de habitação social do
Município, salientando-se a realização de diferentes obras de reabilitação, conservação, beneficiação e
reparação no interior das habitações sociais, espaços comuns dos edifícios e zonas exteriores
circundantes dos bairros sociais, o que se expressou num investimento aproximado de 75.000,00€;
Gestão do novo edifício de habitação social situado no Bairro Municipal (20 fogos);
Gestão de 10 novos fogos de habitação social instalados no Centro Histórico, mais
concretamente na Rua Direita, nº 285-287 (4 fogos), nas Escadinhas da Sé/Largo São Teotónio (5 fogos) e
na Calçada da Vigia (1 fogo);
Alienação do edifício habitacional sito na Calçada de Viriato, nº 17;
Avaliação e atualização dos valores dos fogos de habitação social de acordo com as novas leis
da renda condicionada e do arrendamento apoiado, correspondentes respetivamente à Lei n.º 80/2014 e
Lei n.º 81/2014, ambas de 19 de Dezembro;

Gestão Financeira
Realização da cobrança de rendas dos fogos habitacionais do Município e celebração de
acordos para pagamento de dívidas de renda;
Atualização dos valores de renda das habitações sociais, bem como dos preços técnicos 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;
Revisão de rendas, consequentes de pedidos efetuados pelos inquilinos, devido a mudanças no
agregado familiar e/ou respetivos rendimentos;
Elaboração e apresentação de todos os instrumentos de gestão económica e financeira da
Empresa impostos por Lei.
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Adicionalmente às atividades referidas anteriormente, a Habisolvis opera ainda na execução de
outros programas. A gestão do parque habitacional por parte da empresa abrange também a execução
das obras necessárias à manutenção das diversas habitações.
Projeto Solidário: É um programa de ajuda a famílias carenciadas do concelho de Viseu que
pretendem reabilitar as suas habilitações mas que não têm meios financeiros para suportar os custos de
um projeto devidamente elaborado. Deste modo, o Município em parceria com diversos gabinetes de
arquitetura e engenharia, proporcionam gratuitamente ou a custo reduzido este serviço.
Viseu Habita - Prosseguindo os objetivos definidos para este programa no que diz respeito à ajuda
aos munícipes mais carenciados, ao combate às situações de maior precariedade habitacional e à
promoção da reabilitação do edificado, este programa procura (ontem e hoje) fomentar a qualidade de vida
dos munícipes menos dotados em termos materiais, através da criação de condições de habitabilidade.

Antes

Depois

Em consequência do referido, foram acompanhados, supervisionados e finalizados processos em
curso referentes a anos anteriores, tendo sido rececionados 99 novas candidaturas, donde resultaram os
dados abaixo referenciados.
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Gráfico 6 – Viseu Habita: Candidaturas deferidas 2016

Fonte: Habisolvis, E. M.

Viseu Solidário: Na sua vertente habitacional, presta apoio complementar a pessoas ou
agregados familiares, de manifesta precariedade habitacional e económica. Isto é, os requerentes do
programa “Viseu Habita” que apresentem elevada carência económica, e cuja comparticipação atribuída
pelo programa seja insuficiente para a execução das obras previstas, serão automaticamente
enquadrados no “Viseu Solidário”, para a atribuição de apoio complementar de acordo com as normas e
escalões definidos.
Gráfico 7 – Verbas atribuídas no âmbito do Viseu Habita e do Viseu Solidário

Fonte: Habisolvis, E. M.
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Desde 2014 o somatório das comparticipações do programa “Viseu Habita” atinge (e/ou atingirá)
um total de 869.600,00€. A este valor acrescem ainda as comparticipações concedidas ao abrigo do
programa Viseu Solidário que, desde 2014, obtiveram um total de 487.125,00€.
Dando cumprimento às orientações estratégicas definidas pelo Município de Viseu, nas palavras do
Presidente da autarquia “tirar as famílias e muitos idosos de uma situação de precaridade habitacional é
uma prioridade social. Esta é uma aposta que vale a pena: significa dar melhores condições de vida
particulares, mas também combater a exclusão social e fomentar a integração de quem mais precisa. Com
esta decisão, damos mais um passo em frente nesta maratona.”

Antes

III.7.

Depois

Antes

Depois

Ordenamento do Território

De acordo com a Carta Europeia do Ordenamento do Território, esta função social “é,
simultaneamente, uma disciplina científica, uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve
numa perspetiva interdisciplinar e integrada, tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à
organização física do espaço, segundo uma estratégia de conjunto”.
Face ao enunciado, o Município, consciente de que a terra em que vivemos, o seu ambiente e a
sua natureza são, fundamentalmente, património das gerações vindouras, no ano de 2016, aplicou nesta
rubrica cerca de 1,7 milhões de euros. Daqui se conclui que, face ao ano anterior, a aposta em melhorar o
espaço que rodeia a população viseense mais do que duplicou (132%). Deste montante, uma parte
significativa destinou-se aos “braços” do Município, as freguesias, que para cumprimento dos contratosprograma foram apoiadas em 951.596,00€. Mas a atenção reservou-se ainda ao Plano Diretor Municipal
(aquisição de cartografia), cujo investimento atingiu os 271 mil euros, e à continuação da missão de
requalificar as nossas ruas e praças, que culminou num gasto de 147 mil euros.
Perante os números aqui traduzidos, no decorrer de 2016, a intervenção por parte da autarquia
neste campo de atuação, fez-se através de:
Projeto para a execução do prolongamento da Avenida António José de Almeida;
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Requalificação do Bairro da Barrosa, que totalizou um investimento de aproximadamente 74 mil
euros;
Requalificação de espaços na Urbanização Quinta d’El Rei (2.º Procedimento) – melhorias na
acessibilidade, (re)plantação de espécies arbóreas e colocação de contentores semi-enterrados;

Requalificação do Edifício da Antiga Estação dos Caminhos de Ferro de Bodiosa;

Pavimentação no Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato;

Requalificação da Avenida Central em Paraduça;
Pavimentação da Rua dos Carris e Travessa dos Carris na Póvoa de Calde;
Requalificação da Rua do Sapateiro (Vila Nova do Campo), que ostentou um gasto de 63 mil
euros;
Projeto para a execução de alargamento e construção de passeios entre a ponte e o parque de
estacionamento na freguesia de Côta, para o qual foi canalizado um total de 83.632,42€;
Reparação de passeios no Bairro da Misericórdia, o que se traduziu num gasto de 16 mil euros;
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Calcetamento da Rua da Capelinha Senhora da Vitória (Carragosela);

Projeto para a execução de alargamento e construção de passeios entre a ponte e o parque de
estacionamento na freguesia de Côta, para o qual foi canalizado um total de 83.632,42€;
Requalificação da Avenida Borges da Gama para melhoria dos acessos ao hotel, na freguesia
de Fragosela;

Projeto para execução do pavimento na rua Bairro de Santa Justa em Nogueira;
Requalificação da Rua de Santo António no Lajedo e Rua Maria Luísa Moreira (2.ª Fase);
Requalificação da Travessa da Gândara na freguesia de Lordosa;
Requalificação do Largo do cemitério na freguesia de Orgens (59.786,12€);

Arranjo urbanístico do Largo do Olival em Gumiei, tendo sido aplicados cerca de 87 mil euros
para esta intervenção;
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Pavimentação do acesso a Masgalos e São Cosmado (Rua da Fonte do Casal);
Requalificação da Rua Chão do Gaio, em Santarinho, com a execução de muros e
pavimentação;

Requalificação da Rua da Barroca em Travassós de Cima;
Pequenas obras na Freguesia de Viseu, especialmente trabalhos de pavimentação, tendo o
investimento rondado os 23 mil euros;

Requalificação do Largo Capitão Almeida Moreira em Vildemoinhos;

Nesta linha de ação, o envolvimento da comunidade no desenvolvimento do futuro do concelho é
importante para a modernização dos serviços municipais e para a abertura à sociedade civil. Deste modo,
salienta-se que no ano de 2016, a iniciativa designada de Orçamento Participativo foi posta em marcha
com a execução de 2 projetos, tendo tal intervenção custado aproximadamente 60 mil euros ao Município:
Requalificação do antigo apeadeiro da CP em Moselos e zona envolvente (Campo);
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Construção de balneários públicos junto à igreja de Ribafeita;

III.8.

Saneamento e Abastecimento de Água

Os SMAS – Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, no âmbito da sua atuação
têm como principal missão satisfazer as necessidades coletivas da população do concelho de Viseu.
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.
Neste campo, é crucial evidenciar que conquistámos novamente a classificação de “água segura”,
de acordo com a Entidade Reguladora independente. Para levar a cabo este marco que tanto tem
caraterizado a nossa cidade, o Município, no decurso de 2016, canalizou um total de 24.190,42€ para os
SMAS, direcionado especialmente para investimento na rede de saneamento.

III.9.

Resíduos Sólidos

Em resultado do crescimento da sociedade (novos hábitos, maiores consumos, etc.) e do
desenvolvimento das várias atividades económicas, ambos potenciadores da produção de grandes
quantidades de resíduos sólidos, tanto no passado como no presente, o Município de Viseu procura a
proteção do meio ambiente e da saúde humana.
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Tais palavras podem ser traduzidas em números, pois no ano de 2016, o investimento no Sistemas
de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos ascendeu a um montante total que ultrapassa os 2,3 milhões de
euros. Deste modo, esta forte aposta deveu-se às 40.013,52 toneladas de resíduos urbanos
(indiferenciado e seletivo) recolhidos no Concelho de Viseu, no decurso do ano em estudo.
No que respeita aos resíduos indiferenciados, foram colocados nos devidos contentores 36.738,52
toneladas, ao passo que foram separados e depositados seletivamente, nos Ecopontos e Ecocentros,
cerca de 3.275 toneladas.
Gráfico 8 – Resíduos urbanos seletivos recolhidos no ano 2016 (Ecopontos e Ecocentros)

Fonte: Divisão de Ambiente e Transportes

Para além dos números aqui espelhados, importa acrescentar que, no ano de 2016, cada munícipe
produziu indiferenciadamente 370Kg de resíduos, e somente separou 33Kg, equivalendo isto a uma
percentagem de separação de 8,18%, reduzida face aos cuidados da autarquia.
Gráfico 9 – Separação de resíduos

Fonte: Divisão de Ambiente e Transportes
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Para aumentar a separação de resíduos no concelho de Viseu, deu-se continuidade à iniciativa
encetada em novembro de 2014, pelo que foi recolhido um total de 11.620Kg de papel/cartão aos
comerciantes do Centro Histórico da Cidade, mais 20% do que no ano anterior.
A gestão sustentável dos resíduos necessita de uma estratégia integrada e abrangente, que
garanta o fácil acesso, aos diversos tipos de contentores, por parte de toda a população viseense. Assim,
face ao exposto é de referir que no ano passado, a autarquia apostou também na aquisição de
equipamentos, contentores, papeleiras e outras, canalizando aproximadamente 44 mil euros para este fim.
Foram colocados, sensivelmente, 109 novos contentores de resíduos urbanos indiferenciados, com
capacidades entre os 800L, 1.000L e 1.100L, em todo o concelho. Efetuou-se também uma lavagem dos
contentores de resíduos urbanos indiferenciados na área de recolha do Município, aplicando-se para tal
11.614,00€.
Consciente da problemática dos resíduos, a Câmara tem vindo a fazer investimentos, pelo que em
2016, foram abertas três ilhas ecológicas de contentores semienterrados e 1 contentor semienterrado de
resíduos urbanos indiferenciados nas freguesias de Viseu e União de Freguesias de Repeses e S.
Salvador.
Em novembro de 2016, a recolha de resíduos urbanos indiferenciados efetuada pelo Município de
Viseu passou a ser cumprida na totalidade pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
(AMRPB), tendo os colaboradores da autarquia integrado o serviço de limpeza urbana do Município de
Viseu.
Por fim, ainda neste vetor de atuação, também a área da limpeza urbana tem de ser abordada,
visto que foram adquiridas três máquinas para a limpeza de passeios (corte de ervas) cujo custo foi de
4.560€, de forma a evitar a utilização de herbicidas, e ainda dois sopradores elétricos para diminuir o ruído
ambiental na zona histórica aquando da varredura manual, no valor de 3.082€.
Sem esquecer “os melhores amigos do Homem” e atendendo à crescente proliferação de dejetos
caninos nos espaços verdes, foi lançada uma Campanha de Sensibilização para a Recolha de Dejetos
Caninos no âmbito do evento My Pet Day. Esta procurou envolver as Freguesias ao fornecer kits de
higiene (ossos de plástico com sacos luva para recolha dos dejetos) e panfletos informativos aos
proprietários de canídeos aquando do licenciamento ou renovação de licenças, de forma a dar
prosseguimento aos esforços que já vinham a ser produzidos nesta área.

III.10.

Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

No sentido de preservar o título de “Viseu a melhor cidade para viver”, a proteção do meio
ambiente e a conservação da natureza, são áreas que merecem uma forte atenção e um cuidado
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continuo. Os nossos espaços verdes são lugares de encanto, de reflexão, de paixão, de inspiração, uma
verdadeira ode aos sentidos, uma explosão de sentimentos e experiências irrepetíveis.
Deste modo, uma análise pormenorizada à estrutura verde urbana de Viseu traduz os encantos
verdejantes que nos rodeiam.
A Estrutura Verde Urbana de Viseu (EV) é constituída por a Estrutura Verde Primária, com uma
área de 562.760,50 m² de espaços verdes (que se manteve em relação ao ano de 2015) e a Estrutura
Verde Secundária cujo território se expandiu cerca de 16% face ao ano de 2015, ascendendo no ano em
análise aos 454.815m². Deste modo, a Estrutura Verde Urbana totalizou, em 2016, 1.017.576m² de
espaços verdes urbanos, que somado às áreas referentes aos espaços verdes das freguesias
(272.085,97m²), perfaz um total de 1.289.661,97m². No ano anterior a 2016, a área total de espaços
verdes era de 1.227.149m², pelo que se registou um incremento anual na ordem dos 5,09%.
Gráfico 10 – Evolução da Estrutura Verde Urbana de Viseu

Fonte: Divisão de Ambiente e Transportes

O crescimento referido em cima também se exprime num ligeiro aumento na proporção de espaço
verde por habitante, tendo como referência os 99.274 habitantes do concelho. No ano transato (2015), o
espaço verde por habitante era de 12,36m², pelo que em 2016 foi possível aumentar esta proporção para
os 13m²/hab. Se olharmos unicamente para o total das áreas urbanas (somando 1.017.576,00 m² de EV e
os 43.638 m² de espaços verdes que integram o acordo de execução da Freguesia de Viseu) e a
população urbana da cidade (28.379 habitantes, de acordo com os Censos 2011), este rácio aumenta dos
35,19m²/habitante, em 2015, para 37,39m² no ano em observação. Daqui se retira que a preocupação
constante na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos é já um selo da autarquia.
Da verde frescura ao calor envolvente, cada espaço é um lugar único pleno de vida! Por mais um
ano consecutivo, a manutenção dos espaços verdes foi asseverada através de acordos de execução,
realizados com as freguesias ou integrado em contratos de manutenção.
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Relativamente à verba anual para a manutenção de espaços verdes (500.130,51m²) incluídos no
Acordo Quadro, em 2016, o total investido foi de 746.659,55€. No que concerne à verba anual designada
para os acordos de execução, no ano de 2016 ascendeu aos 272 mil euros, destinados à manutenção de
272.085,97m² de espaços ajardinados e 120.465,02m² de espaços a manter limpos. Posto isto, para
assegurar a manutenção dos espaços verdes da cidade, o Município despendeu aproximadamente 1
milhão de euros, o que significa que a aposta neste campo foi superior em 29,5% face ao ano anterior.
Contudo, no decorrer de 2016, foram ainda aplicados 31,4 mil euros na construção/beneficiação de
jardins e espaços verdes, contribuindo tal ação para o aumento dos recantos ajardinados como já havia
sido mencionado anteriormente.

Face à informação enunciada e no sentido de assegurar a manutenção dos espaços verdes que
revertem para o domínio público, a intervenção da autarquia pautou-se pelas seguintes atividades:
Requalificações executadas pelos funcionários do setor

Requalificação do logradouro interior aos
prédios da Quinta de Cima

Plantação dos Pomares do Parque Linear de
Santiago

Ajardinamento da Parede Vegetal
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Reformulação de canteiros no Jardim de Santo António

Plantação
de vinha
no
separador
da EN 231

Requalificação dos espaços verdes das
Escadinhas de Santo Agostinho

Ajardinamento do Carro Alegórico das
Cavalhadas de Vildemoínhos
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No entanto, a atuação do Município vai ainda mais além do que já foi referido. Há que acrescentar
que a procura consecutiva de, ano após ano, minimizar os custos, levou a que no decorrer de 2016
fossem adquiridos a viveiros particulares 135.165 flores da época, mas cujo trabalho de plantação foi
totalmente executado por funcionários do setor do ambiente. No decorrer deste mesmo ano, saíram dos
Viveiros do Monte de Santo Luzia 5.748 plantas para os mais diversos lugares.
Foram ainda plantados 13.500 bolbos de tulipas que tiveram floração na primavera, 1.800 petúnias
surfínia destinadas à plantação em floreiras e 7.700 brássicas ornamentais. Estes “adereços” que
preenchem as nossas rotundas, parques, espaços verdes, ruas, etc. são símbolo de vida, de magia, de cor
e ao mesmo tempo de dedicação e carinho.
Ainda no campo material, foi adquirida alguma maquinaria para melhor dotar os nossos
funcionários, tendo sido também ministrada uma formação em Higiene e Segurança no Trabalho.

Neste vetor de atuação, uma vez que a nossa intervenção realiza-se em diversas frentes, foram
também realizados alguns protocolos direcionados tanto para a preservação do
meio que nos envolve como para a sua melhoria. Assim, em 2016 foi assinado um
Protocolo de Colaboração entre o Município de Viseu, a Quercus, a Associação
para o Desenvolvimento e Investigação de Viseu e a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro, intitulado de “Inventário Arbóreo e Sistema de Gestão das
Árvores do Município de Viseu”. Tem por objetivo a elaboração da inventariação das
árvores dos arruamentos, parques e jardins da freguesia de Viseu e uma pequena
parte de freguesias limítrofes. No âmbito deste protocolo foram efetuados dois
estudos pela UTAD ao carvalho secular do Parque Aquilino Ribeiro, dos quais
resultou a necessidade de efetuar a estabilização da cavidade do carvalho e da ancoragem de pernadas.
À semelhança do ano anterior, as transferências de capital assumem uma posição de destaque. Ao
longo de 2016, foram transferidos mais de 176 mil euros, destinados essencialmente a empreitadas em
freguesias. Daqui destacamos a ampliação do cemitério de São Pedro de France e de Barreiros, que no
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seu conjunto consumiram 156.065,18€. Na freguesia de São Cipriano e Vil de Souto, foram ainda
investidos 20.000€ na compra de um terreno para instalação do novo cemitério.
Focados na procura constante de uma melhoria do nosso ambiente, ingrediente base para um
elevado padrão de vida, o Município interviu ainda na (re)plantação de árvores adquiridas a terceiros ou
por via de fornecimento próprio, remoção/limpeza de cepos e de vegetação espontânea, etc..

III.11.

Cultura

Tendo presente a heterogeneidade de públicos que convivem no nosso Município e a consciência
da importância das dinâmicas culturais enquanto recursos de desenvolvimento, no ano de 2016, a aposta
centrou-se em diferentes pontos chave, tendo sido alocado para a Cultura um montante superior a 1,7
milhões de euros.
A atividade de criação e programação exercida por entidades, grupos e pessoas singulares no
domínio cultural tem vindo a assumir um papel estratégico na promoção do desenvolvimento local e
regional, dando um inestimável contributo à educação, à formação artística de talentos e de novos
públicos, à coesão local e qualidade de vida, ao fomento da economia criativa e à qualificação e promoção
turística, bem como à afirmação do espírito de cidadania e inovação.
Ciente de que o objetivo fulcral é o de proporcionar o envolvimento de todos os grupos sociais
numa cultura diversificada e plural, o Município incumbe-se de desenvolver atribuições municipais em
áreas como Cultura, Juventude, Turismo e Lazer.
Considerando as atuais linhas orientadores, a preocupação em dar maior expressividade a esta
função social espelha-se em programas como o “Viseu Cultura”, “Viseu Terceiro”, entre outros. No que
concerne ao programa “Viseu Cultura”, a aposta cifrou-se em 646.496,00€, destinados especialmente à
realização de eventos e à produção artística, o que representa um aumento de cerca de 58% face ao ano
de 2015. Este projeto tem vindo a afirmar-se como um programa cultural de referência, assumindo como
valores essenciais a qualidade, a diversidade e a descentralização.
A promoção da atividade dos agentes culturais deve assentar num compromisso de
responsabilidade partilhada e de colaboração institucional. Nesse âmbito, o Município de Viseu afirma uma
política ativa de fomento da cultura e da criatividade, incentivando a produção artística em rede e
disponibilizando para esse efeito apoios financeiros, técnicos e logísticos a associações, coletividades e
outros agentes da comunidade. Ao assumir como propósito fundamental a criação de maiores e melhores
oportunidades culturais através de programas qualificados, destaca-se também o programa “Viseu
Terceiro”, cujo investimento para o ano de 2016 rondou os 652 mil euros. Com este programa de apoio,
inserido na estratégia “Viseu Primeiro 2013/2017”, 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
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na organização da agenda cultural e no estímulo às criações. Simultaneamente, esta iniciativa visa
reforçar a orientação estratégica dos apoios municipais, ao eleger domínios de intervenção prioritários.

III.11.1. Principais Projetos/Parcerias/Ações Municipais
O ano de 2016 assinalou três efemérides locais, que em muito ultrapassaram as suas fronteiras
geográficas, revelando uma abrangência cultural e de parcerias que em muito elevou o nome da cidade e
Concelho:
100 Anos dos Paços do Concelho;
“Paços do Concelho: 100 Anos, O edifício que estrutura a
cidade nova” - exposição comemorativa com edição simultânea de
prato da Vista Alegre e edição de livro de honra;
Edição do livro “Viseu - Um olhar sobre a cidade”, da
autoria do fotógrafo António Homem Cardoso;
100 Anos do Museu (Nacional) Grão Vasco;
500 Anos da Misericórdia de Viseu.

A programação e o estabelecimento de parcerias locais foi vasto, numeroso e vivenciador de novas
experiências a par da manutenção e continuidade de projetos já cimentados na agenda cultural do
Município:
Cerimónia Comemorativa do Dia do Município – 21 de setembro;
Gala Viva a Vida;
Animação do Mercado Municipal 2 de Agosto, Evocação da Quadra Pascal;
Dia Mundial da Dança;

Desfile de Carnaval para as crianças do PréEscolar e 1º. Ciclo

I e II Ciclos de Conferências “Grandes Temas da
Arte Portuguesa”
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17 º. Festival de Teatro Jovem

Festa das Freguesias e Marchas dos Santos Populares;

Concertos de Final de Ano Letivo (Colégio da Via Sacra, Conservatório de Música e Lugar
Presente);
Carrosel: grande atração para os mais pequenos, este divertimento ajudou a dinamizar o espaço
onde se insere, o Mercado 2 de Maio;
Animação de Verão das Termas de Alcafache;
Viseu Natal Sonho Tradicional (programação de Natal entre 25 de Novembro e 8 de Janeiro com
mais de 100 mil pessoas envolvidas, em 45 dias intensos com mais de 500 atividades) - o Mercado de
Natal, no Mercado 2 de Maio, disponibilizou produtos artesanais regionais e uma programação cultural
muito diversificada, distribuída pela Casinha do Sonhos (animação infantil diária), pelos Museus Municipais,
pela Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva, realização de visitas guiadas e animadas no Comboio de Natal,
concertos e galas de Natal, Ano Novo e Reis (alguns de cariz solidário) e ainda a programação especial de
passagem de ano (animação do Dj Wilson Honrado, da Rádio Comercial, o espetáculo de teatro aéreo
“Station”, pela Companhia espanhola “Voalá” e o espetáculo piromusical “Lendas do Rock”);
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III.11.2. Promoção, Apoio Técnico e Patrocínio
Dentro do Programa de Apoio Direto à Cultura e Criatividade (“Viseu Terceiro”), ao longo de 2016,
foram assinados contratos de colaboração, totalizando-se 21 projetos, dos quais 3 foram de relevância
cultural e criativa, 13 de coorganização, 4 de parceria institucional e 1 de apoio institucional:
Proviseu: 9.º Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu;
Pausa Possível: Jardins Efémeros;
Gira Sol Azul: Festival de Jazz de Viseu;
Zunzum Associação Cultural: Outono Quente;
Cine Clube de Viseu: VistaCurta;
Escola Profissional Mariana Seixas: 48 ShortMedia;
Associação do Fôjo - Teatro do Montemuro: Quando os lobos uivam;
DEMO: Sabor de Terra;
Binaural: Viseu Rural 2.0;
Harmonyrails: Os dilemas dietéticos de uma matrioska do meio;
Companhia Paulo Ribeiro: Dueto para maçã e ovo;
Acrítica Cooperativa: Viseu_UrbCult;
Nicho: Abílio Guardador de Abelhas;
Grupo de Teatro de Passos de Silgueiros-Tribal: Festival de Artistas de Rua;
Saguão: Objetos Experimentais;
Afta: Karamazov 1.1;
Diocese de Viseu: Exposição fotográfica;
Termas Sulfurosas de Alcafache: Viseu NaturaFest;
Musicando: Atrás dos Tempos vêm Tempos;
César Oliveira: Danças Palacianas;
Joana Mendonça: Memórias tecidas como o linho

III.11.3. Espaços Culturais
Especialmente destinada a prestar serviços à população do concelho de Viseu, a Biblioteca
Municipal oferece um fundo documental heterogéneo, abarcando todas as áreas
do

conhecimento.

Este

espaço

pretende

democratizar

o

acesso

ao

conhecimento, colocando à disposição dos utilizadores, independentemente da
sua faixa etária e do estatuto sócio-cultural em que se inserem, os meios
necessários para a promoção de hábitos de leitura e para o desenvolvimento
cultural e inclusão social.
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Focados na prossecução de uma política incentivadora da leitura, procurou-se incutir o gosto pelo
livro e pela leitura a toda a população, pelo que, no ano em análise o total de utilizadores quase que
duplicou em relação a 2015. Em 2016, registaram-se 101.160 utentes, tendo ocorrido 322 novas
inscrições. Contudo, e de acordo com os gráficos seguintes, uma análise mais pormenorizada às
atividades desenvolvidas pela Biblioteca espelha este esforço constante do Município na promoção da
leitura e do livro
Gráfico 11 – Atividades desenvolvidas pela Biblioteca

Fonte: Divisão de Promoção, Desenvolvimento e Comunicação

De destacar ainda que, no que respeita às doações, o ano de 2016 foi particularmente importante,
destacando-se, pela sua dimensão e importância literária, a oferta de Inês Cerveira, composta por 1.798
títulos, já tratada na sua totalidade, e a de Gilberto de Carvalho, amigo íntimo de Aquilino Ribeiro e Camilo
Castelo Branco, dos quais possui inúmeras primeiras edições autografadas e com dedicatórias.
Outro espaço que merece a atenção é o Pavilhão Multiusos de Viseu, futuramente designado de
Viseu Arena, a maior sala de espetáculos e eventos indoor da Região Centro. Dotado de amplas áreas de
exposição e adaptável à realização de espetáculos desportivos e culturais, o Multiusos de Viseu acolheu
uma série de acontecimentos de impacto local, regional e nacional. Em outubro de 2016 foi assinado o
acordo de colaboração entre o Município, a Viseu Marca e o Arena Atlântico por forma a transformar este
espaço no novo Viseu Arena, futura grande sala de espetáculos e recinto multiusos de Viseu, resultante de
uma operação de reconversão, upgrade técnico e restyling global do Pavilhão construído em 2003. O Viseu
Arena será projetado como sala de
espetáculos moderna e de elevada
qualidade, conforto e atratividade, com
capacidade estimada para cerca de
4.000 pessoas, e recinto apto para a
organização

de

eventos

públicos
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(culturais, desportivos, gastronómicos, económicos, sociais, e de family shows) e realizações corporate
(congressos ou encontros empresariais).
Por fim, considerando que o Teatro Viriato visa cumprir um importante papel na criação,
dinamização e divulgação artística e cultural junto de uma comunidade alargada e diversificada, o
Município de Viseu pretende que o mesmo continue a ser um pólo dinamizador e divulgador de novas
opções artísticas nas diversas áreas culturais, constituindo-se, em simultâneo, como espaço potenciador
de formação artística e técnica, que visa a descoberta de novos talentos e de formação de novos públicos.
Neste contexto, o apoio concedido a este espaço foi de sensivelmente 407 mil euros, sendo que a ajuda à
atividade cultural foi superior a 366 mil euros.

III.11.4. Rede Municipal de Museus
Os museus da “Cidade-Jardim” guardam memórias e identidades da história que se fez nossa.
Definem-se como lugares onde o Tempo e o Espaço se tocam e entrelaçam, onde se ensina e se aprende,
onde as peças contam histórias e descobrimos as nossas referências identitárias.
Sendo eles tradutores da envolvente que nos rodeia, enunciamos seguidamente um percurso
descritivo da atividade desenvolvida por cada um deles, no decurso do ano de 2016.
Iniciamos a nossa viagem no Museu Almeida Moreira, que nos permite conhecer uma das figuras
mais emblemáticas do século XX viseense. Assim, além da exposição da coleção privada de Almeida
Moreira, que integra a exposição permanente, o Museu apresentou ao público
um vasto leque de exposições temporárias. Foram ainda realizadas visitas
guiadas, atividades pedagógicas (especialmente com crianças), trabalhos no
âmbito do espólio documental e artístico e festejadas diversas datas
assinaláveis, tais como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a Festa
dos Museus, o Dia Mundial da Criança, as Jornadas Europeias do Património e o Natal (Viseu Natal
Sonho Tradicional). Toda esta atratividade culminou num total de 5.696 visitantes, dos quais 968 eram
estrangeiros.
Segue-se o Museu do Quartzo, que, no ano de 2016, atingiu os 8.034 visitantes. Construído sobre
uma “janela para o interior da terra”, aqui o quartzo é o principal ponto de
interesse e incute-se um espirito de descobrir a ciência de uma forma
lúdica. Desta forma, a panóplia de eventos pautou-se não só pela
exposição permanente dedicada ao quartzo, mas também pelas
exposições permanentes e atividades lúdicas desenvolvidas com o
público infantil. Em 2016, o Museu participou na comemoração do Dia
Mundial da Terra, na Festa dos Museus, nas Jornadas Europeias do
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Património, no Mercado de Natal – Viseu Natal Sonho Tradicional e promoveu a Feira de Minerais, Gemas
e Fósseis.
Outro ponto de interesse é a Casa das Memórias, um edifício de traço medieval, situado em plena
Rua Direita, onde podemos aproveitar para trilhar a antiga zona comercial mais movimentada de Viseu.
Tal como nos restantes espaços, 2016 caraterizou-se pela promoção de exposições temporária, visitas
guiadas e livres e ainda a pela participação em
diversos eventos e datas supra mencionados
nos acima descritos. Importa ainda evidenciar
que este edifício funciona como como um posto
de turismo municipal, tendo atendido 1.434
turistas e contou com 1.737 visitantes, sendo
254 estrangeiros.
Relativamente à Casa da Ribeira, espaço museológico dedicado às memórias recentes, aos
saberes das gentes do campo e da cidade, recebeu 7.490 visitantes, dos quais 986 estrangeiros.
Enquanto museu etnográfico, apresentou diversas exposições, tais como, Olarias da Região, Brinquedos e
Brincadeiras populares e tradicionais, Lenços dos Namorados e Burel – A Metamorfose; promoveu
diversas atividades lúdico-pedagógicas, não só direcionadas para o público escolar, mas também para o
público geral; integrou ainda as comemorações do
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, da
Festa dos Museus, as Jornadas Europeias do
Património e o Mercado de Natal – Viseu Natal
Sonho Tradicional. A Casa da Ribeira tem afetas
outras valências, sendo posto de turismo municipal, onde atendeu 3.295 turistas, balcão de
apoio/informação ao Caminho Português Interior de Santiago e programa educativo nos Antigos Moinhos
da Balsa (CMIA).
Colocando agora a tónica na Quinta da Cruz, este espaço abnegado à arte contemporânea fundese com a biodiversidade caraterística da zona, o que transforma esta
instância numa estrutura

museológica moderna,

diversificada e

completa. Ao longo de 2016, apresentou uma panóplia diversificada de
exposições e promoveu visitas guiadas às exposições e atividades
pedagógicas, com particular ênfase nas férias escolares. Acolheu ainda
o Encontro DRAVET e o 28º Encontro APECV, recebeu o “Tibete Vivo”,
integrou a Festa dos Museus e várias outras iniciativas.
Olhamos agora de um modo fugaz para a Capela de Santo António (Solar dos Condes de Prime)
que pelos seus constituintes somos conduzidos a uma dimensão espiritual praticamente inacessível. É não
ó um reduzido núcleo museológico, mas também (fruto do protocolo celebrado entre o Município de Viseu
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e o Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão), um espaço destinado a aulas de piano, entre outras.
No âmbito da comemoração do Dia Internacional dos Museus, foram promovidas visitas guiadas à Capela
de Santo António.
No caminho que estamos a percorrer, destingue-se também a Coleção Arqueológica Dr.º José
Coelho, presente na Casa do Miradouro. Esta ilustre personalidade do sec. XX, dedicou-se à criação de
um “puzzle” constituído por uma infinidade de peças que são ícones da história
regional. Assim, ao longo de 2016 este espaço promoveu visitas guiadas e livres
à exposição permanente A Paixão pelo Passado, oficinas, entre outras
atividades ligadas ao campo cultural, o que levou a acolhimento de 2.458
visitantes, dos quais 761 estrangeiros.
Por fim, resta-nos ainda fazer referência à Casa de Lavouro e Oficina de Linho (Museu de Várzea
de Calde), um local de referência na busca da identidade rural. Ao reviver os ritmos sazonais da vida rural,
teve a visita de 5.081 visitantes. O seu dinamismo fez-se
pela

realização

de

exposições

permanentes,

visitas

guiadas, atividades lúdico-pedagógicas, oficinas criativas
intergeracionais, uma parceria com a Binaural Nodar, entre
muitas outras.

III.12.

Desporto, Juventude, Recreio e Lazer

A rubrica seguinte a analisar, tem alcançado uma grande atenção, e consequentemente um forte
investimento, por parte do Município. Focados no prosseguimento da promoção da atividade física e
deportiva e do lazer, o trabalho que vem sendo desenvolvido nesta área é meritório, pois a adesão por
parte dos munícipes a este tipo de eventos é cada vez mais notável.
Com vista à criação de hábitos de vida sustentáveis e a uma melhoria da qualidade de vida, no ano
em análise, foram canalizados cerca de 2 milhões de euros para esta rubrica. Destinaram-se
especialmente à promoção de atividades desportivas, à manutenção das estruturas desportivas e de lazer
ao ar livre e ainda à requalificação do nosso parque desportivo, de recreio e lazer.
Colocando a tónica no recreio e lazer, sumariamente destacamos a ação do Município na
construção de parques e edifícios direcionados à prática de atividades lúdicas. O investimento que rondou
os 286 mil euros destinou-se fundamentalmente à construção de um edifício Multiusos em Santos Evos,
ao Parque ambiental em Cavernães, à construção da Ecovia entre Santa Eufémia e Cavernães,
requalificação do parque infantil em Repeses, etc..
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Para além do já referido, um outro fator determinante para a promoção da cidade e da região (foi e)
é o acolhimento de grandes eventos desportivos com elevado retorno mediático, visto captarem uma
massa considerável de turistas e outras oportunidades fundamentais para o desenvolvimento do concelho.
Ainda neste vetor de atuação, é essencial olhar para o programa “Viseu Ativo” que em 2016,
ostentou um gasto total de 76 mil euros, destinados unicamente para atividades/ações de cariz desportivo.

III.12.1. Programa de Promoção da Atividade Física Desportiva
A prática desportiva é um meio indispensável à melhoraria da saúde e do bem-estar, assim como
um recurso de ocupação qualificada dos tempos livres que serve igualmente objetivos de integração
social. Além disso, a atividade física e o desporto podem ser considerados como fatores de promoção e
desenvolvimento económico de uma cidade. Neste sentido, o Município facilita o acesso de toda a
população à prática de atividades físicas e desportivas e desenvolve iniciativas regulares, em cooperação
com diferentes entidades do concelho, conseguindo sensibilizar a comunidade para a necessidade da
prática desportiva, associada à criação de hábitos de vida sustentáveis, numa perspetiva de Desporto para
Todos.
Deste modo, no ano de 2016 destacamos as seguintes atividades desenvolvidas:
Atividade Sénior (10ª. edição) – dentro desta iniciativa importa referir o estudo de avaliação
multidimensional dos seus participantes e o 1.º Congresso de Envelhecimento Ativo;
Manhãs Desportivas (16ª edição);
Feira do Desporto de Viseu (8ª edição);
Percursos Pedestres;
Fitness Welcome Summer (4ª edição);
Xmas Run (4ª edição);
3.º Seminário do Desporto Adaptado;

III.12.2. Programa de Organização e Captação de Grandes Eventos Desportivos
Através da realização de eventos de alto retorno mediático, este programa visa promover a todos
os níveis o nosso concelho, atraindo grande quantidades de espetadores que muito originam um forte
dinamismo na cidade. Posto isto, no decorrer de 2016 foram realizados os seguintes eventos:
Taça Coca-Cola;
Etapa de Viseu do Circuito Nacional de Skate Challenge 2016;
Torneio Internacional de Andebol;
Concurso de Saltos (Centro Hípico);
Grande Prémio do Dão;
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Womens Cup;
Torneio de Ténis de Mesa Cidade de Viseu (2ª edição);
Grande Prémio de Ciclismo JN;
Grande Prémio Anacleto Pinto;
1º Viseu Desafio Urbano;
Campeonato Nacional de Andebol em Cadeira de Rodas;
7ª Corrida Liberty Seguros;
Torneio de Golf Cidade de Viseu;
Viseu Trail Running;
Torneio Internacional de Futsal TAP;
Super Taça de Voleibol Masculino;

Meia-Maratona do Dão

Volta a Portugal em Bicicleta - Etapa da Volta;

A forte aposta nesta vertente reflete-se de forma objetiva no montante despendido na Volta a
Portugal em Bicicleta no ano em estudo, uma vez que para esta prova desportiva foram transferidos cerca
de 200 mil euros para o contrato de patrocínio do evento.

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

Desportivas Municipais
Dando continuidade à missão assumida neste campo de intervenção, o Município apostou um
montante superior a 525 mil euros na recuperação e reabilitação do seu parque desportivo. Grande parte
desta importância foi aplicada nas estruturas desportivas de ar livre (361.837,64€), tanto na sua
requalificação como na sua manutenção e ainda na recuperação de polidesportivos (98.372,25€). Para
além dos números aqui espelhados, no ano de 2016, a nossa intervenção ao nível da manutenção ocorreu
ainda em diversos espaços, tais como:
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Parque Desportivo do Fontelo – para a requalificação, apetrechamento e modernização deste
espaço foram transferidos sensivelmente 64 mil euros, visto se tratar de um ponto estratégico para o fim a
que se destina, sendo frequentado por uma grande fatia da população viseense. Neste seguimento foram
intervencionados o Pavilhão do Fontelo, o Campo de Futebol 1.º de Maio e ainda o Estádio do Fontelo;

Rede Municipal de Percursos Pedestres;
Rede Municipal de Polidesportivos/minicampos;
Rede Municipal de Circuitos Seniores;
Ecopista de Viseu/Dão;
Pavilhão Desportivo Viriato;
Campo da Quinta da Cruz;
Pavilhão Cidade de Viseu;
Circuitos de Manutenção – Gerações Ativas;
Campo de futebol de Ranhados – colocação de piso sintético e equipamento desportivo
associado e execução do sistema de rega;
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III.12.4. Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo
O Associativismo Desportivo tem sido um dos pilares fundamentais do desenvolvimento desportivo a
nível nacional e local. Neste seguimento, no ano de 2016 foram assinados 37 Contratos-Programa de
Desenvolvimento Desportivo (CPDD) – Desporto Federado com os Clubes Desportivos, 3 Contratos de
Patrocínio e 1 Contrato de Colaboração. Para a sua execução, foi transferido um total de aproximadamente
893 mil euros, dos quais 27.650,00€ foram aplicados em investimentos em instalações desportivas e o
restante, que é grande parte deste montante, destinou-se ao desenvolvimento de atividades.

III.12.5. Juventude
A juventude, enquanto motor da mudança e do desenvolvimento, é igualmente merecedora de uma
atenção privilegiada por parte do Município. No âmbito das suas competências, o Município tem vindo a
disponibilizar projetos/programas para os jovens e a possibilitar a sua intervenção no trabalho de criação,
dando espaço para os mesmos intervirem, facultando-lhes a oportunidade de se tornarem parceiros e
interlocutores do Município.
Desta forma, tem-se procurado oferecer aos jovens o que eles necessitam, motivando-os a uma
intervenção mais frequente na sociedade, através de projetos municipais como:
Salas de Estudo: Pórtico do Fontelo (8.780 jovens) e Escadinhas de Santo Agostinho (4.241
utilizadores);
Centro Municipal Jovem/Sala de Estudo Escadinhas de Santo Agostinho – tem como público
alvo jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 30 anos e como objetivo a promoção de diversos
serviços a estes;
Centro Municipal da Juventude - em 2016, de acordo com o definido no Regulamento e
Regimento Interno do Conselho Municipal de Viseu, foram realizados diversos plenários, dos quais se
destaca a apresentação do Orçamento Participativo Jovem 2016/2017, o debate intitulado de “Atitudes e
Comportamentos no Cortejo Académico”, a apresentação do programa municipal Viseu Seguro; o projeto
municipal: Apresentação das Obras do Centenário; o Plano de Atividades Juventude 2017, entre outras;
Cartão Municipal da Juventude: emissão de 256 cartões;
Conferência Teen: Empreendedorismo nas Escolas CIM Dão Lafões;
Parlamento Jovem;
Escolíadas;
Cerimónia de Reconhecimento por Mérito Educativo;

Sem nunca esquecer que a cultura faz-se por todos e é de todos, também os mais desfavorecidos
vêm o seu esforço recompensado. Isto porque, o Município de Viseu, no prosseguimento das suas
competências e atribuições, concede bolsas de estudo na área da música e da dança. No caso do
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Conservatório Regional de Música Dr.º José de Azeredo Perdigão, foram atribuídas 10 bolsas aos alunos
que frequentavam ou pretendiam frequentar esta instituição. Na área da dança, em 2016, foram também
atribuídas 10 bolsas de estudo para frequência da Escola Lugar Presente, da Companhia Paulo Ribeiro,
como forma de apoio e incentivo a jovens talentos.

III.13.

Desenvolvimento Económico e Energia

A visão do Município, no seguimento da estratégia Viseu Primeiro 2013/2017, passa pela criação
de um modelo competitivo e internacionalizado de desenvolvimento económico. Assim, para o programa
“Viseu Investe”, no ano em análise, foram alocados mais de 459 mil euros, dos quais 447.919,08€ se
destinaram ao desenvolvimento do programa em si. E como todo este dinamismo tem como principal
ingrediente os jovens empreendedores, é de evidenciar que em 2016 foram aplicados, na gestão da
incubadora, cerca de 24 mil euros.
Todavia, não só a atração de novas oportunidades e investimentos, são o objetivo do Município de
Viseu.
A revitalização e reabilitação do Centro Histórico de Viseu são passado, presente e futuro,
enquanto prioridades assumidas para com os viseenses. Nas palavras do nosso Presidente, “o Centro
Histórico é o coração antigo da cidade”, pelo que a Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), Viseu Novo
surge com um grande desígnio de promover a revitalização social, física e económica do nosso Centro
Histórico, da Cava de Viriato, do Bairro Municipal e da Zona da Ribeira.
A atividade da “Viseu Novo SRU”, durante o ano de 2016, caraterizou-se, essencialmente, pela
implementação dos objetivos e medidas constantes do “Plano de Ação para a Revitalização do Centro
Histórico - Viseu Viva”. Com a preocupação em restituir um novo tempo áureo ao Centro Histórico da
cidade, a sua ação pautou-se pela(o):
Mobilização do investimento privado nos processos de reabilitação do Centro Histórico (2016 foi
o ano em que mais edifícios se transacionaram, quer em termos numéricos, quer em volume de
investimento concretizado, superando, inclusive, a já excecional situação que se tinha verificado em 2015);
Acompanhamento ativo dos diversos processos privados, relacionados com a reabilitação de
edifícios;
Divulgação dos diversos apoios e benefícios disponíveis à reabilitação urbana;
Acompanhamento das obras inseridas no programa “Reabilitar para Arrendar”;
Elaboração de projetos e apoio à instrução dos processos de candidatura ao programa “Portugal
2020” para a reabilitação, quer de edifícios (“Águas de Viseu“, na Rua do Comércio, “Antigo Orfeão”, na
Rua Direita 149 e “Casa das Bocas“, na Rua Joao Mendes), quer de espaço público (requalificação das
Rua João Mendes, Rua Cónego Martins e Largo Almeida Moreira);
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Para que este “coração” bata forte não só nas memórias, no património, na identidade, nos afetos,
mas também na capacidade de alojar novas famílias, no urbanismo comercial, na atividade económica e
no emprego, a intervenção desta empresa do Município fez-se em diversos pontos.
No que respeita ao Programa “Reabilitar para Arrendar”, um investimento de cerca de 567 mil
euros em 2016, mais 80% que no ano transato, destinou-se a operações em edifícios como:

Edifício na Travessa das Escadinhas da Sé
Com o valor de execução de 244.117,738€ (11.663,89€
abaixo do valor de adjudicação), esta obra terminou em agosto de
2016 e deu origem a dois espaços de comércio e serviços, um já
ocupado por um processo de realojamento e outro ainda
devoluto, e cinco fogos habitacionais, já atribuídos e ocupados.

Edifício na Rua Direita 285-287
A empreitada, iniciada em dezembro de 2014, ficou concluída em outubro de 2016, com o valor de
execução de 256.956,56€ (23.862,06€ abaixo do valor de adjudicação). Da reabilitação deste edifício
resultou um espaço de comércio e serviços (em processo de realojamento) e quatro fogos habitacionais,
que já se encontram atribuídos e ocupados.

Edifício na Rua Direita 275
Esta

empreitada,

objeto

de

alguns

contratempos,

encontra-se em execução, estimando-se que esteja concluída até
ao final do 1.º trimestre de 2017, sendo disponibilizados 1 espaço
de comércio e serviços e 5 fogos habitacionais, já concedidos.
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Edifícios na Rua Direita 91-97
A presente empreitada, com um custo total de 212 801.624€
(27.073,889€ abaixo do valor de adjudicação), terminou em agosto de
2016, donde resultaram dois espaços de comércio e serviços, que já se
encontram ocupados e três fogos habitacionais, um já ocupado e os
restantes dois já atribuídos.

Casa da Calçada
Com a finalização prevista para o final do 1.º trimestre de 2017, a obra dará origem a um espaço
museológico/equipamento cultural.

Importa ainda salientar que, concluídas as obras de reabilitação supramencionadas, a SRU
desenvolveu todos os procedimentos administrativos necessários à emissão das respetivas licenças de
utilização - certificações acústicas, energéticas, eletricidade, água e esgotos.
Contudo, a ação desta Sociedade não se direcionou apenas à execução do programa “Reabilitar
para Arrendar”. Focada no desenvolvimento económico (e não só) da cidade, interveio ainda em outros
programas de elevada envergadura, como:
Reabilitação do Bairro Municipal – 1.º Orçamento Participativo
Com um montante canalizado superior a 98 mil euros, esta intervenção, concluída em março de
2016, consistiu na execução de trabalhos de recuperação de telhados, portas e janelas de 8 habitações do
Bairro Municipal.
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Edifício Casa das Bocas na Rua João Mendes – instalação de uma Unidade de Saúde
Familiar, como serviço público de apoio a moradores do Centro Histórico;
Edifício na Rua Direita n.º 149 (Antigo Orfeão de Viseu) – prevê-se que seja convertido num
espaço polivalente, destinado a atividades pedagógicas, culturais e recreativas;
Edifício na Rua do Comércio/Travessa S. Domingos (Águas de Viseu) - instalação dos
Serviços Municipalizados “Águas de Viseu”;
Requalificação de arruamento – Rua João Mendes (Rua das Bocas) e Rua Cónego Martins,
Soar de Cima e Largo Almeida Moreira;
É pertinente acrescentar que a requalificação e valorização dos espaços supra mencionados,
conduziu a uma despesa superior a 96 mil euros.
Para além desta panóplia de intervenções, na sequência dos Contratos-Programa estabelecidos
com o Município, cuja transferência rondou os 51 mil euros, a SRU desenvolveu ainda diversas atividades,
tais como:
Desenvolvimento do procedimento de aquisição de serviços com vista à execução dos projetos
no âmbito da Revitalização da Praça 2 de Maio;
Desenvolvimento de um conjunto de medidas para aumentar a oferta de estacionamento na
Zona Histórica, designadamente, o apoio à intervenção no Parque de Estacionamento S. Lázaro, apoio à
definição de novos lugares para estacionamento na via pública (a implementar até março de 2017) e
ainda, apoio ao processo de aquisição de propriedades para criação de um novo parque de
estacionamento na Rua Silva Gaio;
Desenvolvimento de projetos paisagísticos e de arranjos exteriores, englobando cinco espaços
públicos da Zona Histórica, tais como, a Praça D. Duarte, o Largo da Misericórdia, o Largo Pintor Gata, o
Largo da Prebenda e o espaço adjacente à sede das antigas freguesias de Santa Maria e S. José;
Divulgação dos programas municipais direcionados para a reabilitação do centro histórico, entre
eles, o Programa de Incentivos Financeiros à Recuperação de Fachadas, Programa de Correção Acústica
e o 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;

Perante o exposto, facilmente se conclui que a aposto no Centro Histórico está bastante patente
nas prioridades do Município. E porque esta jóia, que é o património, é de todos, no que respeita aos
incentivos à requalificação do edificado, o investimento ascendeu aos 112.461,18€, orientado
particularmente à recuperação/reabilitação de fachadas.
Nesta rubrica, foi também privilegiado o espaço envolvente à Cava de Viriato, tendo sido
executados trabalhos no espaço público da Feira de São Mateus. Esta intervenção, que assumiu um custo
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de aproximadamente 508 mil euros, pautou-se pela execução de 2 módulos de instalação sanitários,
requalificação de instalação sanitárias do Pavilhão Multiusos e ainda por trabalhos de arranjos exteriores
relativos à pavimentação e iluminação pública.
Relativamente à conservação e reconstrução do Património Municipal, no ano de 2016, foram
aplicados mais de 294 mil euros, destinados sobretudo à manutenção, realizada através de
obras/empreitada, tais como:
Reparação e remodelação de parques infantis em vários pontos do concelho (Cumieira,
Mosteirinho, Viriato I, Santiago, Repeses, etc.);

Reforço de iluminação pública no Largo das Festas em Cavernães (cadeeiros LED);
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Empreitada contínua de conservação e reconstrução de infra-estruturas – pautou-se
fundamentalmente pela execução de um leque diversificado de muros;
Aplicação de produtos fitofarmacêuticos em diversas juntas de freguesia;
Requalificação do edifício para o Centro Near Shore IBM/ SOFT INSA – sendo o
desenvolvimento económico uma das prioridades do Município, a atração de investimento é fulcral para a
cidade, pelo que o investimento global nesta unidade ascendeu aos 313 mil euros. E com ele Viseu
conquista um selo poderoso no domínio tecnológico!;

Intervenção no espaço público da Feira de S. Mateus – tal como mencionado à posteriori, foram
executados diversos trabalhos nesta área das quais destacamos os trabalhos de construção civil e de
arranjos exteriores relativos a pavimentação e iluminação pública;

Empreitada contínua de construção civil – teve execução em diversos edifícios do Município,
especialmente em escolas do concelho;
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III.13.1.

Energia

Ainda no seio desta função económica, é relevante fazer menção à componente de energia cujo
investimento total rondou os 2,8 milhões de euros. Tal como no ano de 2015, a iluminação pública e o
edificado (serviços, escolas, etc.) são os dois grandes grupos que mais energia consomem. A iluminação
pública foi e é a infraestrutura de maior consumo de energia elétrica, tendo no ano de 2016 albergado
aproximadamente 70% dos consumos totais. Os restantes 30% encontraram-se repartidos entre os
consumos do edificado municipal (onde se incluem os edifícios escolas e os edifícios de outros serviços)
com cerca de 26,5% de consumos, os sistemas semafóricos com 3% e os sistemas de rega com apenas
0,5%.
No ano de 2016, o Concelho de Viseu detinha 40.723 luminárias de iluminação pública.
A comercialização de energia foi executada em mercado livre, tendo sido contratualizado o seu
fornecimento com o comercializador EDP-Comercial. Contudo, dada a procura constante em minimizar os
custos para o Município, ainda no final do ano 2016 foi elaborado o contrato para aquisição de energia
elétrica por concurso público internacional. Nos termos de comercialização do regime de mercado livre foi
concretizado um acordo comercial com a empresa comercializadora de energia GALP Power, tendo sido
conseguidas melhores condições de preço de tarifa de energia do que as contratualizadas para o ano de
2015 e 2016.
Gráfico 12 – Gastos de energia

Fonte: Divisão de Estudos e Projetos

Numa lógica de continuidade ao compromisso de redução das emissões de GEE em 20% até ao
ano de 2020, imposto pela adesão ao Pacto de Autarcas, foi elaborado em 2015 um importante projeto de
substituição de luminárias de Vapor de Sódio por luminárias LED. Este, executado no final de 2015 e início
de 2016 em diversos arruamentos da cidade, permitiu a substituição de 509 luminárias de Vapor de Sódio
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existentes por luminárias de tenologia LED. Tal ação conduziu a uma redução de 298.261 kWh,
traduzindo-se numa poupança de 45.363,40€ na fatura energética de iluminação pública do Município.
Em 2016, foram elaborados mais dois novos projetos para substituição de luminárias na
circunvalação e no túnel Viriato, com execução previsível para 2017.

III.14.

Mobilidade

No cômputo das suas atribuições, ao longo dos tempos, o Município de Viseu tem privilegiado um
dos campos que para a comunidade é quase de primeira necessidade, a rede viária (mobilidade).
Na atualidade, as necessidades de mobilidade cresceram de forma exponencial, fruto do
desenvolvimento económico e social que desabrochou em alterações significativas nos seus padrões.
Tendo presente esta preocupação, a autarquia investiu mais de 2,3 milhões de euros, no ano de 2016, na
rubrica da mobilidade. Este montante foi aplicado especialmente na construção/reabilitação e manutenção
da rede viária, na sinalização, no estacionamento, nos transportes aéreos (Aeródromo Municipal) e ainda
no serviço de operação do funicular.
No que respeita a este último ponto, o Município despendeu cerca de 165 mil euros na operação do
funicular. Pensado e criado com o intuito de encher de vida o centro histórico da cidade, este transporte,
que na sua viagem proporciona uma paisagem única, é 100% amigo do ambiente.
Contudo, a ação do Município nesta linha de intervenção é multifacetada, pelo que a aposta em
contratos programa com as freguesias para a reabilitação da rede viária, culminou num gasto total superior
a 1 milhão de euros. Mais de metade deste valor, isto é, 629 mil euros, empregou-se na limpeza e
manutenção das vias de comunicação de forma a criar as melhores condições de acessibilidade para a
nossa população e para quem nos visita.
Posto isto, em jeito de consolidação do nosso esforço, o uso das restantes verbas anteriormente
mencionadas foi feito essencialmente na(o):
Requalificação, na freguesia do Campo, do cruzamento na zona dos cafés na Estrada Nacional
n.º 2;
Requalificação da estrada (repavimentação e construção de valetas) na Zona Industrial da
freguesia do Campo;
Requalificação da Rua da Pedra Longa, em Cavernães;
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Pavimentação dos passeios no parque industrial de Mundão – polo de desenvolvimento
empresarial, direcionado para a exploração de sinergias ou de economias de escala na sua localização;
Pavimentação da Rua da Boiça em Galifonge, freguesia de Lordosa;

Requalificação do edifício do Solar dos Peixotos, incluindo a Assembleia Municipal e a
adaptação do piso superior para a sede da freguesia de Viseu;
Requalificação da Estrada Municipal 585 no Alto do Pinheiro;
Alargamento da travessa da Escola em Oliveira de Barreiros;
Reparação do Pontão da Ribeira na Póvoa de Moscoso (freguesia de São João de Lourosa);

Drenagem de Águas Pluviais e repavimentação na EM 580, em Lamaçais – São Pedro de
France;
Requalificação do acesso a Carvalhais;

Pavimentação das ruas no Bairro de Santa Justa em Nogueira – Côta;
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Dado o vasto leque de vias de comunicação existentes no concelho, a sua manutenção é
fundamental, pelo que, para o ano em análise, foram canalizados cerca de 584 mil euros para a
reabilitação de pavimentos. Esta intervenção que visou assegurar a manutenção constante e a resposta
rápida às situações imprevistas ao nível de construção civil e vias de comunicações, desenvolveu-se
sobretudo através de empreitadas contínuas, tal como nos anos transatos. Assim, mencionamos:
Empreitada contínua de pavimentação em betuminosas – trabalhos de pavimentação e
repavimentação de natureza diversa em diferentes locais do concelho;

Empreitada contínua de pavimentação em calçada – no sentido de dar a maior segurança aos
peões, a aposta nas suas vias de circulação é fortemente sentida ano após ano;

Empreitada contínua de execução e manutenção de valetas: a limpeza é um dos símbolos que
dá o nome a Viseu de “melhor cidade para se viver”;

Empreitadas nas pontes do concelho (Vouguinha, Vila Nova, Santos Evos, Cova do Gato, Fail,
Bodiosa a Velha e Ribafeita): nesta área foram diversas as intervenções feitas em variados locais do
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concelho, focadas essencialmente na reabilitação e substituição destas passagens, pelo que ao longo de
2016, foram canalizados cerca de 360 mil euros para reabilitações de pontes;

Empreitada contínua de sinalização horizontal e de sinalização vertical;

Empreitada contínua de fornecimento, transporte e instalação de abrigos para passageiros;

Viseu Seguro – obras de intervenção nas passadeiras do concelho, localizadas em locais
estratégicos como escolas. É um plano “amigo dos peões” e de combate à sinistralidade no
atravessamento em passadeiras;
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E porque a mobilidade do futuro está a nascer na “melhor cidade para se viver”, para além da
aposta no MUV, um projeto de grande alcance económico, ambiental, social e até cultural, a aposta noutro
transporte também foi relevante. No transporte aéreo, o Aeródromo Municipal tem acarretado um enorme
investimento, sendo sem dúvida uma mais-valia para a cidade moderna em que Viseu se está a tornar.
Neste sentido, no decurso de 2016, para a requalificação deste espaço destinaram-se 79 mil euros.

III.15.

Turismo

Na atualidade, o turismo é um ingrediente base para o desenvolvimento da economia local e para o
sucesso da cidade. Viseu Cidade-Jardim e Cidade Vinhateira, a Melhor Cidade para Viver, teu no seu ADN
uma vasta panóplia de atrações que se encarregam de cativar muitos visitantes.
O turismo tem a capacidade de interagir fortemente com diversos outros setores de atividade.
Assim, uma ação concertada de promoção de Viseu enquanto destino turístico terá em conta o património
construído, com especial referência ao Centro Histórico (Museu Nacional Grão Vasco, Igreja e Museu da
Misericórdia, Sé Catedral e o seu Tesouro, etc.), aos valores históricos e simbólicos imateriais, assim
como ao património paisagístico suscetível de mobilizar os turistas amantes da natureza. Desta forma, a
promoção do turismo terá em conta a valorização do seu património histórico-cultural e a captação de
grandes eventos com elevada notoriedade nacional, particularmente eventos nas áreas cultural e
desportiva.
A aposta constante na Cidade de Viriato levou ao que o Município, no decurso de 2016,
desembolsa-se para a área do turismo cerca de 95 mil euros, basicamente dirigidos à pomoção e
animação turísticas. Contudo, nesta função económica a ação da autarquia pautou-se pelos seguintes
projetos e/ou parcerias:

Fórum Europeade 2016 - A Europeade é um Festival Europeu de folclore, com a duração de 5
dias, organizada anualmente em diferentes cidades para
cerca de 5000 participantes. Em 2016 o Festival Europeade
realizou-se na Bélgica, na cidade de Namur, e Viseu, como
cidade acolhedora do Festival em 2018, teve a possibilidade
de iniciar a divulgação do evento e da própria cidade na
Europeade, com a participação no Fórum e apresentação
da página web e facebook do evento em Viseu, numa
apresentação formal junto do Comité Internacional. Este
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evento é bastante importante para a dinamização do nosso património cultural imaterial, reforçando os
laços com outras comunidades e preservando as identidades europeias através de gerações.
Dia Mundial do Turismo - A Organização Mundial do Turismo promove anualmente o Dia Mundial
do Turismo, escolhendo um tema diferente para cada ano. O tema escolhido em 2016 foi o “Turismo
Acessível para todos”, com o objetivo de criar ambientes que procurem satisfazer as necessidades dos
turistas e visitantes, seja devido a uma incapacidade, ainda que temporária, sejam famílias com crianças
pequenas ou a população envelhecida, para que todos beneficiem da acessibilidade universal do turismo.
O Município de Viseu associou-se a estas comemorações convidando as Instituições de Apoio à Pessoa
com Deficiência da cidade.
Novo Roteiro Turístico – motivado pelos grandes números de turistas que começam a caraterizar
Viseu, o Município, numa parceria com um Gabinete de Design elaborou um novo mapa turístico, com
tradução para inglês, francês e espanhol (dando resposta a um segmento cada vez mais vasto de turista),
com uma imagem atual e contemporânea.

Apesar do contexto desfavorável ao desenvolvimento, imposto pela crise que se atravessou no
nosso país, não restam dúvidas de que o turismo é a chave que abre a fechadura do nosso sucesso. Com
uma afluência cada vez maior de pessoas vindas de outros locais, a nossa economia tem-se sustentado,
pelo que encaramos a promoção do turismo como uma medida de desenvolvimento. O espelho destas
palavras é feito pelos números que a seguir se indicam, pois são prova da nossa dedicação a esta área
tão importante na vida do Município:
Comboio Turístico: no ano de 2016 (verão, Páscoa e Natal –
Viseu Natal Sonho Tradicional), transportou um total de 12.888
viajantes;
Atendimentos nos Postos de Informação Turística: foram
realizados 16 078 atendimentos, sendo que 61% das pessoas eram
estrangeiros provenientes essencialmente da Espanha, França e do
Brasil (nesta área de atuação houve uma forte aposta na distribuição de mapas da cidade junto de
stakeholders do Turismo, em especial nos hotéis);
Visitas Guiadas: foram realizadas 75 visitas guiadas à cidade, contando com a participação de
2.423 pessoas, o que se traduz num forte crescimento em relação ao ano de 2015;
Bicicletas urbanas: até junho de 2016, este meio de transporte foi utilizado por 204 pessoas,
sendo estes maioritariamente nacionais do sexo masculino;
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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
I.1.1. Receita Corrente
No decorrer de 2016, a execução das receitas correntes foi além do total previsto, ostentando um
valor de cerca de 46 milhões de euros, o que nos leva a concluir que, em relação ao ano anterior, houve
um acréscimo de 5,85% nesta rubrica. Este aumento resulta, em parte, da elevada taxa de execução
assumida pelas receitas correntes, uma vez que a mesma chega aos 101%, consequência do
cumprimento das regras previsionais aquando da elaboração do orçamento anual e de uma previsão
verdadeira, realista e transparente do Município de Viseu.
Quadro 12 – Estrutura da Receita Corrente (2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Pormenorizando a análise orçamental, à semelhança do ano anterior, as rubricas com maior ênfase
nestas receitas são os Impostos Diretos (44,07%) e as Transferências Correntes (36,27%), apresentando
consecutivamente uma taxa de execução de 105% e 97%, respetivamente.
Com menor representatividade no total, temos os Rendimentos de Propriedade e a Venda de Bens
e Serviços Correntes, que no seu conjunto assumem um peso de 17%. Apesar do referido, estas duas
rubricas, assim como as Outras Receitas Correntes foram as que mais contribuíram para o bom
desempenho das receitas correntes, visto que, no ano em análise, a taxa de execução dos 3
agrupamentos ultrapassou os 100%.
Relativamente aos Rendimentos de Propriedade, destacam-se os 4,2 milhões de euros
arrecadados e uma taxa de execução de 120%, consequência da favorável cobrança de rendas. No que
concerne às Outras Receitas Correntes, este indicador ostentou uma percentagem de 118%, ao mesmo
tempo que a Venda de Bens e Serviços obteve uma execução de 105%. Neste último caso, os 3,5 milhões
de euros arrecadados ficaram a dever-se ao contributo essencial da venda de serviços específicos da
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autarquia, nomeadamente o serviço de parques de estacionamento, o serviço de recolha e tratamento de
resíduos sólidos e ainda o aluguer de espaços e equipamentos.
Face ao enunciado, depreende-se que 3 das 4 rubricas com maior destaque na receita corrente
alcançaram uma taxa de execução superior a 100%, o que reforça o cumprimento exemplar dos objetivos
que a autarquia se impõe a realizar.
Focamos agora a nossa atenção na variação da receita corrente entre 2015 e 2016, destacandose, desde logo, um crescimento de 2,5 milhões de euros face ao ano transato. A justificação para tal
comportamento encontra-se no forte incremento das rubricas Outras Receitas Correntes, onde o
crescimento alcançou os 29%, nas Transferências Correntes, com uma variação de 21% e na Vendas de
Bens e Serviços, que atingiram um acréscimo de aproximadamente 18%. Este aumento substancial, aliado
às elevadas taxas de execução sentidas por estas rubricas, culminou num desenvolvimento de 5,85% do
total das receitas correntes.
No que concerne às duas rubricas com maior peso nas receitas correntes, importa referir que o seu
comportamento também reforçou estes números, contudo com uma expressividade mais reduzida, dado
que o valor rondou os 4,33% no caso dos Impostos Diretos e 4,08% nas Transferências Correntes.
Quadro 13 – Variação da Receita Corrente (2015/2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Em contrapartida, as restantes rubricas caminharam no sentido contrário, sendo que, no caso dos
Impostos Indiretos (rubrica que no ano de 2015 mais contribuiu para alcançar resultados proveitosos), o
decréscimo rondou os 19%, seguido pelas Taxas, Multas e Outras Penalidades, que caíram cerca de 18%.
Tal como vem sucedendo, o pilar da nossa receita encontra-se nas receitas fiscais (Impostos
Diretos, Indiretos e Taxas, Multas e Outras Penalidades), tendo sido o seu contributo de quase 50%, isto
é, cerca de 21 milhões de euros provêm desta fonte. Para a construção das receitas correntes
concorreram também, de forma significativa, as Transferências Correntes com um total de 16,6 milhões de
euros. Estas rubricas são ainda as que apresentam um maior peso na receita total.
Um bom tradutor dos números atrás espelhados é a poupança corrente, que, apesar de ao longo
dos tempos se verificarem algumas oscilações, o seu saldo positivo mostra o bom estado de saúde das
contas do Município de Viseu.
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Assim, para além do cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental consagrado no ponto 3.1.1
do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), que nos diz que o orçamento deve
prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e que as receitas correntes devem ser pelo
menos iguais às despesas correntes, foi ainda possível obter uma poupança corrente, como se pode
observar no gráfico abaixo. O esforço para que receita corrente seja superior à despesa corrente, de forma
a ser gerada poupança corrente, encontra-se retratado nos 10,7 milhões de euros economizados pelo
Município. Comparativamente com o ano de 2015, houve um ligeiro acréscimo de 13 mil euros, cujo
destino se encontrou nas despesas de capital. Tal ação é possível porque se cumpre o princípio em cima
enunciado.
Gráfico 13 – Comportamento da Poupança Corrente (2010/2016)

Fonte: Serviços Financeiros

A poupança corrente adicionada aos movimentos das dívidas correntes transitadas e a transitar,
bem como da receita corrente liquidada e não cobrada no exercício, permite-nos calcular a poupança
corrente do exercício que, em 2016, foi sensivelmente de 9,9 milhões de euros.
Para além do bom desempenho financeiro do Município de Viseu, a existência da poupança
corrente do exercício permitiu uma libertação considerável de meios para aplicar, especialmente, em
despesas de capital.
Quadro 14 – Poupança corrente do exercício

Fonte: Serviços Financeiros
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Este resultado meritório contribuiu para que, no último dia do ano, a Câmara Municipal de Viseu
apresentasse um saldo de gerência superior a 31 milhões de euros, significando isto um crescimento de
9,8% face a 2015. Esta tendência já se vem verificando desde 2011, como se pode observar no gráfico
seguinte. Importa salientar que este indicador é revelador da boa forma das contas municipais, visto que,
resulta da diferença entre os recebimentos arrecadados e os pagamentos ocorridos num determinado
exercício económico.
Gráfico 14 – Evolução do Saldo Gerência (2010/2016)

Fonte: Serviços Financeiros

I.1.2. Receita de Capital
Ao revestirem um caráter transitório, as receitas de capital vão oscilando ao longo dos anos.
Quadro 15 – Estrutura da receita de capital (2016)

Fonte: Serviços Financeiros

No ano em análise, a execução das receitas de capital foi superior a 2,9 milhões de euros, tendo a
sua taxa de execução atingido os 66%. De registar o comportamento da rubrica Venda de Bens de
Investimento com uma taxa de execução de 128,46%. Relativamente às Transferências de Capital, a sua
taxa de execução de 90% foi superior à observada em 2015, totalizando um montante de 2,8 milhões de
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euros. No que toca às Outras Receitas de Capital, também a taxa de execução ultrapassou a do ano
anterior, cifrando-se nos 66%.
Em sentido oposto ao verificado em 2015, o ano de 2016 caraterizou-se pela ausência do
contributo dos Passivos Financeiros.
Desta análise incisiva ao ano de 2016, concluiu-se também que a diferença entre as receitas de
capital e as despesas de capital é negativa, o que significa que as receitas não são suficientes para fazer
face aos “gastos” de capital. À semelhança dos anos anteriores, as despesas têm um peso superior às
receitas, tal como se pode constatar no ano em estudo. Do montante de 10,9 milhões de euros de
despesas de capital, apenas 27% foram financiados através das receitas de capital, sendo o restante
assegurado pela poupança corrente gerada.
Comparando minuciosamente a receita de capital nos anos de 2015 e 2016, deparamo-nos com
um decréscimo de 1,9 milhões de euros. Este resultado deve-se, maioritariamente, à queda dos Passivos
Financeiros e ao decréscimo das Outras Receitas de Capital em 41%, mas também ao pequeno
decréscimo de 138 mil euros sentido nas Transferências de Capital, tendo esta última um peso de 93% no
geral das receitas de capital.
Quadro 16 – Variação da receita de capital (2015/2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Por outro lado, a segunda rubrica com maior desempenho nestas receitas, a Venda de Bens de
Investimento, apresentou um crescimento na ordem dos 428% face ao ano de 2015, ascendendo a um
total de 164 mil euros, consolidando assim a base das nossas receitas.
No entanto, a capacidade financeira do Município de Viseu é sólida e sustentável, tal como se
demonstrará na análise geral à execução da receita que nos propomos agora fazer.
De um modo geral, reafirmando a tendência iniciada no ano de 2015, as receitas municipais
assumiram uma trajetória ascendente, pelo que totalizaram um montante superior a 48,6 milhões de euros.
Este acréscimo, de aproximadamente 621 mil euros relativamente ao ano anterior, foi fomentado
sobretudo pelo crescimento de 5,85% das receitas correntes. A vontade de alcançar bons resultados ao
nível dos recursos financeiros encontra-se retratada no gráfico seguinte.
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Gráfico 15 – Evolução das receitas executadas

Fonte: Serviços Financeiros

Mas, a verdadeira imagem da boa saúde financeira que define o Município de Viseu encontra-se
reproduzida no gráfico de seguida enunciado. Isto porque, deste se conclui que a execução da receita total
(soma das receitas correntes, com as receitas de capital, reposições não abatidas e saldo de gerência
anterior), no ano de 2016, ascendeu a um montante superior a 74 milhões de euros, traduzindo-se isto um
crescimento de sensivelmente 17% face ao ano de 2015.

Gráfico 16 – Receita Total (2015/2016)

Fonte: Serviços Financeiros
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Em termos numéricos a autarquia viu a sua receita aumentada em cerca de 10,7 milhões de euros.
Na continuação deste raciocínio, destaca-se ainda o facto de toda a despesa ter sido paga, uma vez que a
receita total corresponde a 162% da despesa total realizada em 2016.
No ano em apreço e dentro do capítulo das receitas, faz-se ainda por fim uma pesquisa às
principais fontes de financiamento do investimento global da Câmara Municipal de Viseu.
Quadro 17 – Fontes de financiamento do investimento realizado pelo Município de Viseu

Fonte: Serviços Financeiros

As fontes de financiamento designam o conjunto de capitais internos e externos de que o Município
dispõe, pelo que é de todo importante saber qual o motor que mais auxilia a economia viseense. Como se
pode observar no quadro anterior são as Receitas Próprias que ocupam o 1.º lugar nesta análise. Ao
ostentarem um total que ultrapassa os 29 milhões de euros, representam aproximadamente 60,2% do
apoio financeiro aos investimentos da autarquia. Com um peso menor, mas também crucial para
investimento camarário, temos os montantes provenientes de Transferências Correntes que, em 2016,
totalizaram cerca de 16,6 milhões de euros. À semelhança do referido no ano de 2015, se adicionarmos
estas duas rubricas obtemos um total de 45,8 milhões de euros, o que se traduz num peso de 94% no total
das receitas do Município.
Com um menor grau de representatividade surgem as Transferências de Capital. Analogamente ao
exercício económico de 2015, nas Transferências de Capital destacaram-se os fundos comunitários, tendo
sido arrecadados pela Câmara de Viseu 2,8 milhões de euros.

I.2. Despesa
Atentos na prossecução da máxima “Viseu a melhor cidade para se viver”, é impreterível procederse à realização de gastos, pelo que a análise à despesa realizada pelo Município de Viseu é também
objeto de estudo do presente relatório. Iniciamos a explanação com um estudo geral das áreas mais
consumidoras do nosso orçamento.
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O orçamento do ano em observação deteve compromissos que patenteiam 79,6% da despesa
orçamentada, tendo sido faturados 63,7% do orçamento. Tal como consta no quadro abaixo, a execução
da despesa perfez um total de 45,9 milhões de euros, assumindo assim uma taxa de execução superior a
63%. Ainda dentro da estrutura dos gastos da autarquia, é possível concluir que os consumos correntes
representam 76,3% do total executado, ficando 23,7% a cargo das despesas de capital.
Quadro 18 – Estrutura da Despesa Total (2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Em suma, no que concerne às despesas correntes, o seu comportamento oscilou de forma
semelhante ao ano de 2015. A taxa de execução ascendeu aos 81%,verificado-se um desvio de
sensivelmente 8 milhões de euros, que contribui de forma positiva para o reforço da nossa poupança
corrente. Esta diferença entre a despesa orçada e a despesa paga fortalece a ação de contenção que o
Município coloca nas suas linhas de intervenção. Dando continuidade ao que já se tem sucedido, foram,
uma vez mais, a Aquisição de Bens e Serviços e as Transferências Correntes as principais fontes de
consolidação da poupança corrente do Município de Viseu, com um desvio de 5,4 milhões de euros e 2,6
milhões de euros, respetivamente.
Por fim, referindo brevemente as despesas de capital, importa destacar que a sua execução rondou
os 38%, o que significa que em termos absolutos atingiu os 10,9 milhões de euros. As despesas de capital
comprometidas, que ascenderam a 57,8% do respetivo orçamento, registaram uma faturação de 37,5%.
Em termos de execução, verificou-se um desvio de 18,2 milhões de euros no total dos gastos de capital,
sendo que, os desvios mais significativos foram conseguidos pela Aquisição de Bens de Capital (cerca de
12,5 milhões de euros) e pelas Transferências de Capital (sensivelmente 6 milhões de euros).
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I.2.1. Despesa Corrente
As despesas correntes resultam do consumo de bens e serviços de natureza fungível,
indispensáveis ao bom funcionamento da grande panóplia de serviços que constituem a Câmara.
A análise da estrutura das despesas correntes permite realçar a importância da Aquisição de Bens
e Serviços, não só na despesa corrente (com um peso de 45,5%), mas também na despesa total paga, ao
representarem 33,1%. Esta rubrica, ao totalizar 15,2 milhões de euros e uma taxa de execução de 74%,
conduz a um desvio de cerca de 5,4 milhões de euros face aos compromissos assumidos, retrato do
esforço de contenção das despesas ao longo do ano. Como é possível apurar nos gráficos que se
seguem, a Aquisição de Bens e Serviços teve um acréscimo de 12,4% face ao ano de 2015, motivado pela
necessidade constante de manutenção de todos os equipamentos que ao longo dos anos se vão
deteriorando.
Gráfico 17 – Variação da Despesa Corrente (2015/2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Em comparação com o ano de 2015, a execução da despesa corrente no ano de 2016 apresentou
um acréscimo de 7,7%, consequência do aumento da Aquisição de Bens e Serviços, como anteriormente
mencionado, mas também pelo crescimento das Transferências Correntes, Outras Despesas Correntes e,
de forma reduzida, pela Despesa com o Pessoal.
Direcionando a atenção para os gráficos acima apresentados, o segundo maior consumidor das
verbas do Município de Viseu é a Despesa com o Pessoal, que no ano em consideração apresentou um
aumento de 1,9%, o que em termos absolutos se traduz num total de 11,9 milhões de euros. Tal
constatação tem reflexos na despesa, visto que esta rubrica representa 26% do total dos gastos correntes
e uma taxa de execução de pagamentos muito próxima dos 100%.
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Se à Despesa com o Pessoal adicionarmos a Aquisição de Bens e Serviços, obtemos um peso de
59%, o que significa que mais de metade da despesa total é dirigida a estes dois agrupamentos. No
cômputo da despesa corrente paga, as duas rubricas representam 77,5% do total pago, patenteando
28,1% da despesa corrente orçada no caso da Despesa com o Pessoal e 48% no caso da Aquisição de
Bens e Serviços.
Contudo, o segundo lugar na variação percentual é ocupado pelas Transferências Correntes, que
ao representarem 21,2% do total corrente e um aumento de 623 mil euros (5,15%) em relação a 2015,
contribuíram para o incremento da despesa corrente total. No ano em análise, esta rubrica alcançou uma
execução de 76%, o que, em termos reais, se firmou num montante de 7,4 milhões de euros, menos 2,4
milhões face ao valor orçado.
O quadro que se segue é indicador do destino das Transferências da autarquia, permitindo reforçar
a conclusão já retirada no ano transato. O Município preza pela máxima de ter nula a coluna da despesa
realizada e não paga. Dos 7,4 milhões de euros canalizados para este fim, foi para a Administração Local
e para as Instituições Sem Fins Lucrativos que se transferiram maiores montantes, tal como verificado nos
anos anteriores, visto que no seu conjunto estes agrupamentos consomem mais de 85% do total das
Transferências Correntes.
Quadro 19 – Estrutura das Transferências Correntes (2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Em todas as rubricas a taxa de execução é elevada, sendo as transferências para a Administração
Central a rubrica que apresenta uma maior execução, no ano de 2016, com cerca de 84%.
No entanto, retomando os gráficos anteriormente apresentados, é de destacar a redução na rubrica
dos Juros e Outros Encargos, que, ao totalizarem 196 mil euros, registaram uma queda de 10,6%. Este
resultado não teve grande impacto no total da despesa corrente, uma vez que o seu peso é escassamente
significativo (0,43%).
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I.2.2. Despesa de Capital
As despesas de capital, ao provocarem alterações no património do Município, requerem uma
atenção especial. No ano em estudo registou-se um acréscimo de 2,87% face a 2015, o que deu origem a
que em termos absolutos se atingisse um montante superior a 10 milhões de euros.
Nesta rubrica, e de acordo com o gráfico seguinte, no ano de 2016 continua a ser a Aquisição de
Bens de Capitais o agrupamento com maior representatividade, apresentando um peso de 34,6% no total
das despesas de capital. Todavia, com exígua diferença, temos as Transferências de Capital, que ao
alcançarem um total de 3,8 milhões de euros assumem um peso de 34,5%. Uma observação geral
permite-nos concluir que dentro das despesas de capital são também estas duas rubricas as que
apresentam um maior desvio face ao global da despesa orçada, sendo as que melhor traduzem o esforço
do Município na contenção dos gastos.
Gráfico 18 – Variação da Despesa de Capital (2015/2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Incidindo a nossa atenção na Aquisição de Bens de Capital, é de realçar o decréscimo sentido
nesta rubrica. Com uma variação negativa de 1,3 milhões de euros, a sua diminuição cifrou-se nos 25%,
fruto sobretudo da redução da despesa com investimentos em equipamentos e serviços. Também a
rubrica dos Passivos Financeiros, que ocupa o terceiro lugar no total da despesa de capital (22,6%),
registou uma ligeira diminuição, tendo totalizado um montante de 2,5 milhões de euros e uma taxa de
execução de cerca de 100%.
Em sentido oposto temos as Outras Despesas de Capital, agrupamento que somente apareceu no
ano de 2015 e que em 2016 assumiu uma variação positiva de cerca de 503 mil euros. Assim, com uma
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taxa de execução de 96%, esta rubrica somou aproximadamente 505 mil euros, encaminhados
essencialmente para restituições.
Ainda com uma variação positiva, e contrariamente ao examinado em 2015, surgem as
Transferências de Capital, rubrica que alcançou o maior crescimento no ano em apreço. Com um
crescimento de sensivelmente 39,5% em relação ao ano anterior, esta rubrica registou um acréscimo de
1,1 milhões de euros e uma execução de 40% face à despesa orçada. Deste modo, segue-se uma análise
minuciosa à estrutura das Transferências de Capital, consubstanciada nos valores inscritos no quadro que
se segue.
Quadro 20 – Estrutura das Transferências de Capital (2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Tal como verificado no ano de 2015, o desvio registado pelas Transferências de Capital, que
culminou numa execução de 40%, é resultado da diferença constante nas rubricas das Sociedades e
Quase Sociedades Não Financeiras (com uma desvio de 2,6 milhões de euros) e na Administração Local
(com cerca de 2,1 milhões de euros). Ao considerar estes dois agrupamentos, conjuntamente, alcançamos
sensivelmente 82% do total das Transferências de Capital, querendo isto dizer que uma parte significativa
do total se destina a estas duas rubricas.
Da análise do quadro destacamos ainda a verba que o Município transfere para as Famílias, isto
porque no ano em estudo, o seu montante ascendeu quase aos 470 mil euros. Este número vem uma vez
mais reforçar a preocupação constante do Município em ajudar os viseenses na procura consecutiva de
melhores condições de vida.
Depois de uma análise generalista, é relevante particularizar o comportamento da despesa do
Município no ano de 2016, comparativamente com o ano de 2015. Através do quadro que se segue, será
feita uma análise à evolução da despesa corrente e da despesa de capital, para que se compreenda
melhor a aplicação das verbas do Município.
Partindo do geral para o particular, o total da despesa do Município registou um aumento de cerca
de 6,5%, mais 2,8 milhões de euros relativamente ao ano anterior. A taxa de execução foi semelhante ao
ano passado, ultrapassando os 60%, todavia verificou-se um crescimento na despesa comprometida e na
despesa prevista, de 9,2% e 14,3%, respetivamente.
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Quadro 21 – Variação da estrutura da Despesa (2015/2016)

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
2015
01 - Despesas com o pessoal
2016
Variação

12.279.569,65 € 11.702.719,99 € 11.694.504,93 € 11.694.504,93 €
12.091.312,97 € 11.957.888,98 € 11.916.952,01 € 11.916.952,01 €
-188.256,68 €
255.168,99 €
222.447,08 €
222.447,08 €

95,24%
98,56%
3,32%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2015
02 - Aquisição de bens e serviços
2016
Variação

18.518.441,56 € 16.846.275,83 € 13.688.060,29 € 13.528.480,95 €
20.592.443,03 € 18.998.899,30 € 15.431.517,84 € 15.201.798,36 €
2.074.001,47 € 2.152.623,47 €
1.743.457,55 € 1.673.317,41 €

73,05%
73,82%
0,77%

159.579,34 €
229.719,48 €
70.140,14 €

2015
03 - Juros e outros encargos
2016
Variação
2015
04 - Transferências correntes
2016
Variação
2015 06 - Subsidios e Outras despesas
2016 correntes
Variação
2015
2016

Total Despesas Correntes
Variação

236.642,00 €
256.250,00 €
19.608,00 €

230.690,73 €
228.058,58 €
-2.632,15 €

219.594,41 €
196.394,81 €
-23.199,60 €

219.594,41 €
196.394,81 €
-23.199,60 €

92,80%
76,64%
-16,15%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

8.194.680,00 €
9.786.262,00 €
1.591.582,00 €

7.857.009,91 €
9.094.532,32 €
1.237.522,41 €

6.806.912,64 €
7.430.771,83 €
623.859,19 €

6.806.609,34 €
7.429.677,10 €
623.067,76 €

83,06%
75,92%
-7,14%

303,30 €
1.094,73 €
791,43 €

282.100,00 €
264.000,00 €
-18.100,00 €

230.874,84 €
253.416,53 €
22.541,69 €

218.903,80 €
232.081,06 €
13.177,26 €

218.885,75 €
231.793,59 €
12.907,84 €

77,59%
87,80%
10,21%

18,05 €
287,47 €
269,42 €

39.511.433,21 € 36.867.571,30 € 32.627.976,07 € 32.468.075,38 €
42.990.268,00 € 40.532.795,71 € 35.207.717,55 € 34.976.615,87 €
3.478.834,79 € 3.665.224,41 €
2.579.741,48 € 2.508.540,49 €

82,17%
81,36%
-0,81%

159.900,69 €
231.101,68 €
71.200,99 €

Despesa de Capital
11.723.635,13 €
16.279.600,00 €
4.555.964,87 €

6.369.342,04 €
6.640.093,82 €
270.751,78 €

5.083.177,19 €
3.774.196,67 €
-1.308.980,52 €

5.027.319,75 €
3.769.734,61 €
-1.257.585,14 €

42,88%
23,16%
-19,73%

55.857,44 €
4.462,06 €
-51.395,38 €

8.736.683,90 €
9.290.724,00 €
554.040,10 €

6.350.369,41 €
6.755.601,82 €
405.232,41 €

2.697.497,74 €
3.765.291,37 €
1.067.793,63 €

2.694.497,74 €
3.757.611,37 €
1.063.113,63 €

30,84%
40,44%
9,60%

3.000,00 €
7.680,00 €
4.680,00 €

2015
09 - Activos Financeiros
2016
Variação

541.653,00 €
488.453,00 €
-53.200,00 €

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%
81,57%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2015
10 Passivos Financeiros
2016
Variação

2.500.600,00 €
2.458.223,00 €
-42.377,00 €

2.463.518,03 €
2.458.221,50 €
-5.296,53 €

2.462.609,82 €
2.457.756,55 €
-4.853,27 €

2.462.609,82 €
2.457.756,55 €
-4.853,27 €

98,48%
99,98%
1,50%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

6.001,00 €
528.500,00 €
522.499,00 €

1.840,32 €
505.324,16 €
503.483,84 €

1.839,32 €
505.324,16 €
503.484,84 €

1.839,32 €
505.324,16 €
503.484,84 €

30,65%
95,61%
64,96%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

23.508.573,03 € 15.626.722,80 € 10.643.577,07 € 10.584.719,63 €
29.045.500,00 € 16.800.894,30 € 10.901.021,75 € 10.888.879,69 €
5.536.926,97 € 1.174.171,50 €
257.444,68 €
304.160,06 €

45,02%
37,49%
-8%

58.857,44 €
12.142,06 €
-46.715,38 €

63.020.006,24 € 52.494.294,10 € 43.271.553,14 € 43.052.795,01 €
72.035.768,00 € 57.333.690,01 € 46.108.739,30 € 45.865.495,56 €
9.015.761,76 € 4.839.395,91 €
2.837.186,16 € 2.812.700,55 €

68,32%
63,67%
-5%

218.758,13 €
243.243,74 €
24.485,61 €

2015
07 - Aquisição de Bens de Capital
2016
Variação
2015
08 - Transferências de Capital
2016
Variação

2015
11 - Outras Despesas de Capital
2016
Variação
2015
2016

Total Despesas de Capital
Variação

2015
2016

Total Geral
Variação

Fonte: Serviços Financeiros

No caso da despesa executada, este desfecho decorre basicamente do incremento da Aquisição
de Bens e Serviços (12,4%) e das Transferências de Capital (39,5%).

88

2016

RELATÓRIO DE GESTÃO

No que respeita à despesa faturada e à despesa comprometida, o seu crescimento foi também
visível, sendo que no caso das despesas comprometidas este montante cifrou-se nos 4,8 milhões de
euros.
Relativamente às despesas correntes, o valor orçado cresceu cerca de 3,5 milhões de euros,
significando isto uma taxa de crescimento de 8,8%. Este comportamento foi também verificado nas
despesas faturadas, cujo crescimento foi de 7,9% e nos valores pagos, que aumentaram visivelmente
7,7%.
Feita a análise descritiva aos montantes inscritos na receita e na despesa, é de afirmar que o
Município de Viseu procura manter e melhorar o equilíbrio das finanças locais. Pelo quinto ano
consecutivo, apesar de algumas oscilações, o montante da receita total cobriu o total das despesas
realizadas. Este resultado vem reforçar, uma vez mais, a boa forma das contas públicas da Câmara
Municipal de Viseu, conseguida através de uma planificação realista, concreta, concisa e sobretudo real
das nossas disponibilidades. A procura consecutiva da eficiência e da eficácia leva o Município a orientar a
sua intervenção no princípio da contenção da despesa e na execução da receita. Estas palavras
encontram-se espelhadas no gráfico que se segue, onde uma vez mais a receita é superior à despesa, isto
é, a receita total representa sensivelmente 162% da despesa total, o que denota que, em relação a 2015,
houve um aumento de 14% na cobertura da despesa pela receita.
Desta análise orçamental, é possível afirmar que as contas do Município de Viseu são sólidas e
robustas.
Gráfico 19 – Evolução da receita total e da despesa total (2010-2016)

Fonte: Serviços Financeiros
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Depois da exposição referente às despesas e às receitas, há diversos indicadores orçamentais que
importa analisar. Os rácios orçamentais que se apresentam no quadro ulterior registaram, no ano de 2016,
valores que demonstram a continuidade da manutenção de um efetivo controlo orçamental.
Ao nível das receitas totais, excluindo as reposições não abatidas nos pagamentos e o saldo de
gerência anterior, verificamos que a receita cresceu cerca de 621 mil euros, para o qual contribui
essencialmente o acréscimo registado pelas receitas correntes. Se às receitas fiscais adicionarmos as
Transferências Correntes, verifica-se que são as principais fontes de financiamento do Município, pois
representam aproximadamente 78% do total das receitas cobradas. No entanto, o incremento das receitas
para o ano de 2016, foi potenciado especialmente pela rubrica das Outras Receitas Correntes, pelo
agrupamento do Rendimentos de Propriedade e pela Venda de Bens e Serviços Correntes no lado da
receita corrente. No caso da receita de capital, este contributo foi especialmente oferecido pela Venda de
Bens de Investimento.
Fazendo uma breve referência às despesas totais, verificou-se um aumento ao nível da despesa
corrente e da despesa de capital, o que culminou num acréscimo de 6,5% no total pago em comparação
com o ano de 2015.
Quadro 22 – Indicadores Económicos

Fonte: Serviços Financeiros

Iniciando o estudo do quadro pela estrutura da receita, a diferença entre os anos em análise
encontra-se essencialmente no peso da receita corrente na receita total, pois, no ano de 2016, houve um
aumento deste indicador, assumindo um valor percentual de 93,85%.
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Relativamente aos indicadores da estrutura da despesa, tal como aconteceu no ano de 2015, a
variação entre o ano em estudo e o ano anterior não foi muito significativa, destacando-se a redução de
2% das Despesas com o Pessoal no total da despesa corrente e ainda o decréscimo de 1% das despesas
de capital na despesa total.
Verificando agora os rácios de financiamento da despesa, o maior destaque vai para o aumento do
peso das despesas de capital nas receitas de capital, contrariamente ao que havia sido visualizado no ano
anterior. O aumento de, sensivelmente, 148% ficou a dever-se, por um lado à queda de 39% da receita de
capital, e por outro ao aumento de quase 3% da despesa de capital. A queda da receita não foi
compensada por um decréscimo na despesa, visto que se verificou exactamente o contrário. Nos
restantes rácios, a diferença nos dois anos em comparação é pouco acentuada, contudo importa reforçar
que toda a despesa foi totalmente paga, existindo ainda um excedente de 28,6 milhões de euros.
Por fim, mas não menos importante, fazemos uma breve análise ao rácio que traduz a dívida do
Município. Este indicador, que mede o peso da despesa com os custos financeiros decorrentes de
empréstimos, variou de forma positiva entre 2016 e 2015, visto que decresceu, ou seja, passou de 6,2%
para 5,8%.
A rigidez e a moderação orçamental são os prossupostos incutidos na ação da autarquia, e que se
encontram espelhados nos indicadores económicos acima mencionados.

I.3. Equilíbrio Orçamental
Sem prejuízo do princípio do equilíbrio orçamental consagrado no POCAL, o novo regime das
autarquias locais e das entidades intermunicipais, presente na Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro,
determina no seu artigo 40.º que os orçamentos do setor local conjeturem as receitas necessárias para
cobrir todas as despesas. Além disso, o n.º 2 do referido artigo determina que a receita corrente bruta
cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescido das amortizações médias de
empréstimos de médio e longo prazo.
Quadro 23 – Equilíbrio Orçamental (2016)

Fonte: Serviços Financeiros
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Tal como se observa no quadro anterior, uma vez mais o Município de Viseu cumpriu a regra do
equilíbrio orçamental, ou seja, a receita corrente bruta é superior ao somatório da despesa corrente com
as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, num montante que ultrapassa os 8,6
milhões de euros.

I.4. Execução das Grandes Opções do Plano (GOP)
As Grandes Opções do Plano (GOP) são o instrumento orientador do exercício da atividade
executiva do Município num horizonte temporal de quatro anos.
No conjunto das funções que agrega em si, são estabelecidas as prioridades económicas, sociais e
territoriais do Município de Viseu, sendo que, no ano em apreço a atenção especial foi dada às Funções
Sociais, secundadas pelas Funções Económicas. A modernização e o desenvolvimento do concelho
foram, no ano de 2016, os princípios intrínsecos nos diversos projetos levados a cabo pela autarquia.
No decorrer do ano em consideração, as Grandes Opções do Plano firmaram-se nos 31 milhões de
euros, exprimindo uma taxa de execução de sensivelmente 56%. Em termos comparativos com o ano de
2015, as GOP alcançaram um crescimento de 8%, potenciado especialmente pelo forte aumento na
rubrica do Ordenamento do Território e Transportes Aéreos. Relativamente ao Plano Plurianual de
Investimentos (PPI), ao incluir uma descrição quantificada dos investimentos a realizar, registou um
montante total de 3,8 milhões de euros e uma taxa de execução de 23%. Ainda dentro das GOP, temos as
Atividades Mais Relevantes, que mais não são do que uma lista das ações mais relevantes a realizar no
primeiro ano do quadriénio a que se referem. Assim, no ano de 2016, estas ostentaram uma execução de
cerca de 27,2 milhões de euros, resultado de uma taxa de execução de 69,5%.
Face ao exposto, é oportuno detalhar a intervenção do Município de Viseu nas suas mais diversas
áreas, fazendo uma análise incisiva a cada função.
À semelhança dos anos anteriores, no ranking do investimento, o primeiro lugar é ocupado pelas
Funções Sociais. Ao assumir-se como função prioritária do Município no ano de 2016, atinge uma
representação de 46,6% no orçamento global, o que em termos absolutos se traduz num total de 14,4
milhões de euros. Este montante foi distribuído por diversas áreas de intervenção, sendo a Educação a
rubrica com mais peso no total executado (13,7%), com um valor de 4,2 milhões de euros. Tal
investimento deveu-se à prioridade assumida por esta autarquia em potenciar a melhor qualidade de vida
aos seus munícipes, iniciando esta prática pelo desenvolvimento e modernização do parque escolar e
ainda pela assunção de encargos necessários ao bom funcionamento das nossas escolas. Na sequência
do que foi afirmado, também a rubrica dos Resíduos Sólidos merece atenção pois representa 7,9% do
total das GOP absorvendo um montante de 2,5 milhões de euros. Em última instância, importa também
destacar o peso que a área da Cultura e do Desporto assumem nas prioridades do Município. No seu
conjunto, estas duas rubricas causadoras de grande dinamismo no concelho e na própria população,
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absorveram mais de 3,7 milhões de euros, o que representa um peso de 5,7% e 6,4% respetivamente.
Comparativamente a 2015, foi no Ordenamento do Território onde a aposta foi mais sentida, observando
um crescimento de 131,6% que perfez um investimento de 1,7 milhões de euros.
Seguem-se as Funções Económicas, que ao assumirem uma representatividade de 26,9%,
absorveram mais de 8 milhões de euros do total orçado. A subfunção que assume um maior peso é o
Desenvolvimento Económico e Energia, seguido da Mobilidade. Tal constatação já havia sido enunciada
no ano transato, contudo a aposta foi reforçada. No caso do Desenvolvimento Económico e Energia, ao
representar 18,4% da despesa total, arrecadou 5,7 milhões de euros, canalizados com especial destaque
para a iluminação pública, reabilitação e desenvolvimento do centro histórico e conservação e
reconstrução do património municipal. Quanto à mobilidade, com um crescimento de 10,6% face ao ano
anterior, registou um investimento de 2,4 milhões de euros traduzidos numa representatividade de 7,6% e
aplicados essencialmente na rede viária. Nesta análise é ainda adequado referir que foi esta a Função que
mais cresceu com uma variação de 24,2%, resultado do aumento substancial nos Transportes Aéreos
(192%) e no Desenvolvimento Económico e Energia (31,5%).
Quadro 24 – Mapa da Estrutura e Execução das GOP (2016)

Fonte: Serviços Financeiros

Seguem-se as Funções Económicas, que ao assumirem uma representatividade de 26,9%,
absorveram mais de 8 milhões de euros do total orçado. A subfunção que assume um maior peso é o
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Desenvolvimento Económico e Energia, seguido da Mobilidade. Tal constatação já havia sido enunciada
no ano transato, contudo a aposta foi reforçada. No caso do Desenvolvimento Económico e Energia, ao
representar 18,4% da despesa total, arrecadou 5,7 milhões de euros, canalizados com especial destaque
para a iluminação pública, reabilitação e desenvolvimento do centro histórico e conservação e
reconstrução do património municipal. Quanto à mobilidade, com um crescimento de 10,6% face ao ano
anterior, registou um investimento de 2,4 milhões de euros traduzidos numa representatividade de 7,6% e
aplicados essencialmente na rede viária. Nesta análise é ainda adequado referir que foi esta a Função que
mais cresceu com uma variação de 24,2%, resultado do aumento substancial nos Transportes Aéreos
(192%) e no Desenvolvimento Económico e Energia (31,5%).
Em terceiro lugar no ranking, encontram-se as Funções Gerais com um investimento na ordem dos
4,4 milhões de euros e um peso de 14,2% no total do orçamento. Grande parte deste montante destinouse às despesas inerentes ao funcionamento e modernização do Município e ainda à aquisição de material
indispensável ao desenvolvimento da nossa atividade. Assim verificou-se a aplicação de 4,3 milhões de
euros na subfunção da Administração Geral, verificando-se um crescimento de 11,5% em relação ao ano
anterior, o que contribuiu para o aumento de 8,8% do peso das Funções Gerais no total da despesa.
Por fim, resta fazer referência à função apelidada de Outras Funções, que com um peso de 12,3%
registou um montante de aproximadamente 3,8 milhões de euros, dos quais, 2,6 milhões de euros
correspondem a serviço da dívida.
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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
De acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), o Balanço reflete,
à data de 31 de dezembro de 2016, a verdadeira situação patrimonial da autarquia.
À semelhança do ano anterior, uma análise global ao balanço do Município de Viseu permite
concluir que tanto o total do ativo como o total dos fundos próprios e do passivo tiveram um ligeiro
aumento de 0,9% face a 2015.
Quadro 25 – Balanço

Fonte: Serviços Financeiros

Posto isto, importa fazer uma análise pormenorizada ao comportamento destes dois “lados
opostos”. No que respeita ao ativo líquido total, o exíguo crescimento de 0,9% exprimiu-se num montante
de 261,8 milhões de euros, mais 2,2 milhões de euros em relação ao ano transato. Este resultado deveuse não só ao crescimento de algumas rubricas, mas também ao facto de os agrupamentos que registaram
um decréscimo, terem pouca representatividade no total do ativo. No seguimento do enunciado,
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destacamos o caso das Dividas de Terceiros que ao diminuírem 39,5%, apenas representam cerca de 1%
do total e as Imobilizações em Curso, que com um peso de aproximadamente 4% caíram 16,3%.
Contudo, com um contributo positivo e favorável ao crescimento evidenciamos, especialmente, a
variação de 87,1% verificada nas Existências o que significa um valor absoluto de 631 mil euros.
Seguidamente, também ajudou a este fim o aumento de 9,9% dos Depósitos em Instituições Financeiras e
Caixa, rubrica que alcançou um montante de 33,2 milhões de euros; o acréscimo de 5,4% nas
Imobilizações Corpóreas, permitindo atingir os 80,8 milhões de euros; o aumento percentual de 4,7% dos
Acréscimos e Diferimentos e ainda o diminuto auxílio do crescimento alcançado nos Investimentos
Financeiros e nas Imobilizações Incorpóreas, de 0,9% e 0,03%, respetivamente.
Ainda no lado do ativo, é de salientar que no ano de 2016, o valor total das amortizações e das
provisões ascendeu aos 100,8 milhões de euros, o que conduziu a uma diminuição do total do ativo bruto,
que, no ano em análise, ostentava um valor superior a 362 milhões de euros.
Focando agora a atenção no outro lado do Balanço, os fundos próprios e os passivos financeiros
gozaram de um comportamento apreciável, visto que a variação dos fundos próprios cifou-se nos 4,5%,
contrariamente ao sentido no passivo, que registou um decréscimo de sensivelmente 9,4%.
Individualizando o estudo, no caso dos fundos próprios, o crescimento de 8,6 milhões de euros é
justificado pelo incremento de todas as rubricas, particularmente do Resultado Líquido do Exercício que ao
atingir os 5,1 milhões de euros, registou um crescimento na ordem dos 277% e do Ajustamento de Partes
de Capital em Empresas, que em termos percentuais cresceu cerca de 114,8%. É também crucial fazer
referência às rubricas Resultados Transitados e Património, uma vez que são estas que assumem maior
peso no total do ativo e que, apesar de ligeiro, também o acréscimo de 2,5% e 2,6%, respectivamente,
originou o resultado meritório aqui alcançado.
Em relação ao passivo, os números refletem os resultados que procuramos com um decréscimo de
9,4% em comparação com o ano de 2015. O Município de Viseu conseguiu obter um montante de 61,5
milhões de euros, o que significa uma diferença de 6,4 milhões de euros face ao ano anterior. Esta
variação é sustentada pela diminuição nas duas rubricas com maior peso, as Dívidas a Terceiros de Médio
e Longo Prazo (-13,8%) e os Acréscimos e Diferimentos (-7,3%). Apesar de ter uma representatividade
reduzida, também as Provisões para Riscos e Encargos auxiliaram este resultado, pois foram a rubrica
que mais decresceu relativamente a 2015, isto é, aproximadamente 32,9%.
Com base na informação fornecida pelo balanço, é possível fazer uma análise à nossa situação
financeira. Desde logo, ao comparar os dois anos presentes no quadro que se segue, é pertinente afirmar
que o Município melhorou a sua posição financeira.
No que concerne à estrutura do ativo, é o ativo fixo que tem maior peso no ativo total, visto que
representa 78,5%, enquanto o ativo circulante assume uma percentagem de 21,5%.
Na estrutura do passivo, a enfâse coloca-se na representatividade dos recursos permanentes sobre
o passível exigível, porque este indicador registou um aumento de 98% em relação ao ano anterior e
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permite concluir que os recursos permanentes da autarquia são mais do que suficientes para cobrir o
passivo exigível. Por outro lado, o passivo de médio e longo prazo representa 65,3% do total do passivo, o
que significa que a dívida do Município esta dissolvida ao longo do tempo na razão proporcional da
amortização dos investimentos realizados.
Quadro 26 – Indicadores Financeiros

Fonte: Serviços Financeiros

Da análise do passivo exigível há um coeficiente que deve ser abordado, o coeficiente do
endividamento. De acordo com a informação fornecida pelo quadro acima, o passível exigível somente
consume 12,6% dos fundos próprios da Câmara Municipal de Viseu, tendo diminuído comparativamente
ao ano de 2015. Esta conclusão verifica-se também no curto prazo e no longo prazo, estendendo-se ainda
ao rácio entre o exigível a médio longo prazo e o imobilizado corpóreo, que passou de 24,9% para 20,4%.
Por fim, através dos elementos do balanço é importante fazer referência ao índice de liquidez
imediata e geral, ao índice de solvência e ao índice de autonomia. Relativamente à liquidez do Município,
em ambos os índices denota-se um crescimento, sendo que no caso do índice de liquidez imediata a
percentagem passou de 403,3% para sensivelmente 410%. No índice de liquidez geral, a variação foi mais
elevada tendo-se alcançado, em 2016, um rácio de 643,9%, donde se conclui que a autarquia mantem um
equilibro na sua estrutura financeira, pois cumpre a regra do equilíbrio financeiro mínimo, que se expressa
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na existência de uma adequação entre o grau de exigibilidade das dívidas para com terceiros e o de
liquidez dos seus ativos.
No que se refere ao índice de solvência, o Município conseguiu mais uma vez alcançar um
excelente resultado. As dívidas de terceiros apenas absorvem 9,7% do ativo total, registando uma
diminuição em comparação com o ano precedente. Resta olhar para o índice de autonomia, que mostra
uma evolução positiva comparativamente a 2015, alcançando uma percentagem de 76,5%, mais 2,7% do
que no decurso de 2015.

I.2. Análise da Demonstração de Resultados
A demonstração de resultados ao permitir o apuramento do Resultado Líquido do Exercício (RLE)
transmite de forma simplificada a atividade da autarquia. Posto isto, no decurso do ano de 2016, o
Resultado Líquido do Exercício ultrapassou os 5 milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de
276,9% face a 2015, retratado pela variação absoluta de 3,7 milhões de euros.
É de referir que no ano em análise, o esforço do Município de Viseu espelhou-se num crescimento
de 10,1% nos proveitos e ganhos e num acréscimo reduzido de 2,1% nos custos e perdas.

Quadro 27 – Demonstração de Resultados

Fonte: Serviços Financeiros
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I.2.1. Custos
Os custos e perdas reconhecidos no ano de 2016 apresentaram uma variação positiva de 2,1%,
comparativamente ao ano de 2015. O crescimento de, sensivelmente, 955 mil euros resulta do incremento
de várias rubricas. Destaque para o aumento de 260,6% registado nas Provisões de Exercício, devido
essencialmente ao acréscimo de 436,9 mil euros em provisões com processos judiciais em curso cujo
desfecho se prevê favorável para o Município. Também as Transferências e Subsídios Correntes
Concedidos apresentaram uma variação positiva de 19,2%, o que refletiu, em termos absolutos, um
aumento de 793 mil euros. Este comportamento advém da preocupação patente com a melhoria das
condições de vida, que se traduziu no crescimento das transferências para as famílias em mais de 139,9%
e das verbas encaminhadas para as Instituições Sem Fins Lucrativos, que atingiram os 2,7 milhões de
euros.
Neste seguimento, também o crescimento observado na rubrica dos Fornecimentos e Serviços
Externos (5,4%), Custos com o Pessoal (2,4%) e Amortizações do Exercício (1,3%) são importantes visto
que, em conjunto, estes agrupamentos perfizeram, em 2016, 82,6% do total dos custos e perdas.
Em sentido oposto, os Custos e Perdas Extraordinários foram a rubrica que mais decresceu,
totalizando 1,5 milhões de euros e uma variação negativa de 51,2. Ainda com esta tendência sobressaem
os Outros Custos e Perdas Operacionais, menos 31,4% relativamente a 2015, e os Custos e Perdas
Financeiras, com um decréscimo de 14,5%, que culminou numa redução substancial do peso destes
agrupamentos no total dos custos.

I.2.2. Proveitos
Contrariamente ao apurado no ano transato, os proveitos e ganhos sofreram um aumento de
10,1% face a 2015, o que representou um crescimento superior a 4,7 milhões de euros e possibilitou o
armazenamento de 51,2 milhões de euros. Este incremento ficou-se a dever à variação positiva registada
em todas as rubricas, especialmente nas Vendas e Prestações de Serviços e nos Proveitos e Ganhos
Extraordinários.
Uma análise detalhada ao quadro anterior permite verificar que, no caso das Vendas e Prestações
de Serviços, o acréscimo de 1,4 milhões de euros (55,5%) proporcionou uma execução de 3,9 milhões de
euros. A razão para o sucedido reside no incremento de 219,5% da venda de mercadorias e no aumento
de 53,2% dos ganhos conseguidos com as prestações de serviços. No caso das mercadorias, o montante
de 126,8 mil euros foi conseguido com a venda de combustíveis e lubrificantes no Aeródromo Municipal e
a venda de lotes de terrenos. Já nas prestações de serviços, sublinha-se o tratamento e recolha dos
resíduos sólidos (mais 108,4% do que em 2015), cemitérios (62,2%) e educação (24,5%).

100

2016

RELATÓRIO DE GESTÃO

No que concerne aos Proveitos e Ganhos Extraordinários, o crescimento cifrou-se nos 45,9%, o
que, em termos absolutos, exprimiu um valor total de, sensivelmente, 5,1 milhões de euros. Assim, para a
variação de 1,6 milhões de euros em relação ao ano anterior, concorreu favoravelmente a rubrica das
reduções de amortizações e provisões com uma variação de 2,4 milhões de euros face a 2015, os ganhos
em imobilizações (192,1%) e os benefícios de penalidades contratuais (145,8%).
As duas rubricas com maior peso no total dos proveitos e ganhos, também registaram um
crescimento, no entanto mais reduzido. Os Impostos e Taxas, ao alcançarem os 21,2 milhões de euros e
consecutivamente um peso de 41,4%, obtiveram uma variação de 3,4%. As Transferências e Subsídios
Obtidos, com uma representação de 33,9%, ostentaram um montante de 17,4 milhões de euros, mais
5,6% do que no ano de 2015.
Finalmente, no que toca aos Proveitos e Ganhos Financeiros, com um total de 3,7 milhões de
euros, conquistaram um acréscimo de 2,4%, o que, em termos absolutos, se resumiu em 86 mil euros.

I.3. Limite da Dívida Total
O novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, consagrado na
Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, introduziu o conceito de limite da dívida total em substituição à noção
de endividamento municipal. O limite da dívida total é constituído pela totalidade de empréstimos
contraídos, incluindo aberturas de crédito, contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de
endividamento.
Considerando o disposto no artigo 52º da referida lei, a dívida total das operações orçamentais do
Município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de
cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
Assim, de acordo com o enunciado pelo artigo 52.º, o Município de Viseu, no ano de 2016, volta a
cumprir o limite da dívida total, alcançando ainda uma margem de 57,1 milhões de euros em relação ao
limite legal.
Quadro 28 – Limite da dívida total

Milhões de €

Fonte: Serviços Financeiros

Conforme consta no quadro atrás apresentado, no início de 2016, o limite da dívida total ascendia
aos 79,1 milhões de euros. Por outro lado, a dívida total do Município de Viseu, no princípio do ano,
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ostentava um montante de 26,6 milhões de euros, o que nos permite afirmar que se encontrava dentro do
limite estabelecido. Como consequência, e de acordo com a al. b) do n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de Setembro, o Município podia aumentar a sua dívida em 20% da margem disponível, o
que em termos absolutos se exprime num total de 10,5 milhões de euros.
No que respeita ao final do ano, a dívida total das operações orçamentais do Município de Viseu
(incluindo a das entidades relevantes para efeitos de apuramento do montante) totalizava cerca de 22
milhões de euros, o que se traduz num decréscimo de aproximadamente 17,3% face ao início do ano.
Daqui se conclui que a Câmara Municipal de Viseu não utilizou qualquer montante da margem
disponível, pois o nosso endividamento registou uma diminuição face ao esperado.
Este resultado vem reforçar todas as conclusões já mencionadas, uma vez que, pelo terceiro ano
consecutivo o Município de Viseu não necessitou de utilizar a margem disponível e é notável o esforço em
reduzir de forma planificada e gradual o endividamento.
Nos termos da alínea c) do ponto 13 do POCAL, importa ainda analisar, a evolução das dívidas de
curto, médio e longo prazo, tanto no lado do passivo como no lado do ativo.
Quadro 29 – Evolução das dívidas de e a terceiros

Fonte: Serviços Financeiros

Em 2016, no que respeita às dívidas de terceiros a curto prazo, registou-se um decréscimo de
sensivelmente 40% face a 2015, visto que passamos de 4,4 milhões de euros para 2,7 milhões de euros.
No que concerne ao total das dívidas a terceiros, é de salientar o esforço constante na redução do
endividamento, uma vez que em relação a 2015 o decréscimo cifrou-se nos 8,9%.
Relativamente às dívidas de longo prazo, o Município registou um decréscimo na ordem dos 16%,
alcançado por uma redução de 13,1% nas dívidas a instituições de crédito e por um decréscimo de 20%
do Fundo de Apoio Municipal.
Em relação às dívidas a terceiros de curto prazo, observou-se um acréscimo no período em
análise.
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I.4. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
Nos termos da alínea e) do ponto 13 do POCAL, importa salientar que não se verificaram factos
relevantes ocorridos após o termo do exercício.

I.5. Proposta de Aplicação de Resultados
De acordo com o estabelecido no ponto 2.7.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais (POCAL), a verificação de um Resulta Líquido do Exercício positivo permite que o mesmo seja
repartido em reforço do património e/ou constituição ou reforço de reservas. Ainda neste contexto, é
referido no ponto 2.7.3.5 do POCAL que deve ser constituído o reforço anual da conta 571 – Reservas
Legais, no montante mínimo de 5% do Resultado Líquido do Exercício.
No seguimento do que foi enunciado e tendo em conta que o património líquido é superior a 20%
do ativo líquido, o Município de Viseu sugere que o total de 5.092.056,56€ atingido no Resultado Líquido
do Exercício seja fracionado da seguinte forma:
Reservas Legais – 254.602,83€
Reservas Livres – 4.837.453,73€

I.6. Declarações da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
Nos termos do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº
22/2016, de 17 de março, apresentam-se em anexo ao presente relatório as seguintes declarações:
Declaração de compromissos plurianuais a 31 de dezembro de 2016;
Declaração de recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2016;
Declaração de pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2016.
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