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2010abreasportasaumnovomandato.Assim,semembargodeencerraremdossiers
importantes que assinalaram o mandato anterior, o Plano e Orçamento devem
apontar as novas orientações que irão marcar o quadriénio. Do mesmo modo que
devem reflectir e assimilar os recentes resultados eleitorais bem como as
circunstânciasdelesdecorrentes.
De qualquer forma, 2010 arranca para um mandato com diversos objectivos já
anteriormente iniciados e garantidos: a conclusão da revisão do Plano Director
Municipal,aconsolidaçãodasapostasfeitasnaáreadaeducação,acontinuaçãodas
transformaçõesoperadasnaorlacosteira,oprosseguimentodarevoluçãoemmatéria
de equipamentos sociais, a contínua execução, transformação e reabilitação dos
equipamentosdesportivos.
Um mandato que abre com enormes expectativas no que concerne aos nossos
principais eixos estratégicos em termos de economia: a implementação de
equipamentos culturais qualificadores, e desde logo Serralves 21, que acresçam ao
conjunto já emblemático que Matosinhos possuí e a construção do Terminal de
Cruzeiros, conjugado com a consequente viabilização da valência do Centro de
CiênciasdoMareoreforçodasindústriascriativas.
Cultura, Turismo, Ciência e Criatividade continuarão a ser eixos essenciais que irão
balizar o nosso projecto para construir o futuro, ao mesmo tempo que temos
assegurados os pressupostos do sucesso: boas escolas, bom ambiente,
sustentabilidadeemtodasasnossasacções.
Comopanodefundodanossaactuação,oaprofundamentodosmecanismosdeapoio
e inclusão social que notabilizaram Matosinhos, sobretudo num ano que se antevê
muitodifícildessepontodevista.
A nossa estratégia será sustentada, além do mais, por um crescente e dinâmico
espíritodeinovaçãoedeproximidadeaoscidadãos,omesmoquenoscolocoujána
vanguarda do uso das novas tecnologias, enquanto asseguramos um urbanismo
irrepreensívelequalificador.
As dificuldades financeiras que o horizonte próximo não deixa de prenunciar, por
eventuais quebras de receita e exígua margem de manobra face aos compromissos
decorrentes do QREN, reforçam a nossa determinação em aproveitar o ensejo deste
novo mandato para um reajuste dos mecanismos e dos processos internos, por um
acrescentoderigoreumapalavradeordemquedevepercorrertodaamunicipalidade
econtagiaroscidadãos:sustentabilidade.
Façamonosaocaminho.

Dr.GuilhermePinto
PresidentedaCâmara

4































5






RelaçõesPúblicaseComunicação

OsServiçosdeRelaçõesPúblicaseComunicaçãotêmnasuafilosofiaenasuaessência
a aproximação ao cidadão: num atendimento efectivo e personalizado; num
encaminhamento eficaz dos problemas colocados, apontando caminhos e soluções
possíveis; numa organização metódica de cada evento e de cada iniciativa; numa
gestãomonitorizadadosmailingsedarespectivamailinglist;numabuscaincessante
de mais e melhor Internet; na aposta de formas de comunicação inovadoras; numa
revistamunicipalcomcadavezmaisqualidade.
Em2010osServiçosdeRelaçõesPúblicaseComunicaçãovãofazerumaforteaposta
no upgrade do rigor e da qualidade ao nível da organização dos eventos, na
minuciosa preparação prévia de cada um deles, na gestão adequada de meios
humanos, na recepção aos diferentes públicos dos diferentes eventos, na
monitorizaçãodetodasasfasesprocessuaiscomvistaàmelhoriadeprocedimentos.
Étambémobjectivopara2010conferirummaiorrigornamonitorizaçãodomailing.
TendocomopedrabasilaramanutençãodaelevadaqualidadedoatendimentodaLoja
doMunícipe,estaunidadeorgânicavaiaindacontinuaraapostarnadescentralização
dos serviços, através das Lojas Municipais do Cidadão e dos Espaços Internet,
procurando melhorar os procedimentos processuais de forma a fornecer aos
munícipesrespostascadavezmaisrápidaseeficazes.


Em2010,vamoscontinuaraprimarpelaapostanaqualidadeenainovaçãonoquediz
respeitoàcomunicação:mantendoodesigndaRevistaMunicipal,masfazendoumup
grade número a número. E tal como vem sendo hábito, continuaremos empenhados
em fazer chegar um exemplar de cada número a casa de todos os matosinhenses.
Afinal,comunicarétornarcomum.
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A página da Internet é, sem
dúvida, uma das nossas
grandes prioridades para
2010. Os Serviços de
Comunicação e Imagem têm
como um dos seus objectivos
fazer um novo restyling do
site,
apostando
no
webcasting, na edemocracia,
na colocação de inquéritos
online e na criação de novos
directórios.
As newsletters semanais e
especiais
são
formas
privilegiadas de contacto com
o cidadão e que vamos
trabalhar afincadamente em
2010, apostando ainda n a
criação
de
newsletters
temáticas, newsletter do
ASsoci@r e newsletter do
MaràMesa.
Nos anos transactos, os
Serviços de Comunicação e
Imagem deram os “primeiros
passos”emwebtv,atravésda
criaçãodaMTSTV,atelevisão
online experimental do município de Matosinhos. Em 2010, vamos consolidar este
projecto, enriquecendoo com novos conteúdos e transformandoo num canal de
referênciaanívelautárquico.
Contudo, queremos ir ainda mais longe no que diz respeito aos audiovisuais. Vamos
apostarnacriaçãodeumcanalindoor,umprojectoqueganhaaindamaissentidocom
aconcretizaçãodofrontoffice.
2010 será também o ano da concretização do projecto que ganhou corpo no ano
anterior: uma parceria na instalação de dois vídeo painéis de exterior, painéis full
color que funcionam como ecrãs gigantes de televisão localizados estrategicamente
emlocaisdemaiortráfego,causandoumforteimpactovisual.Tratasedeumsuporte
inovadorpelaversatilidadeerapidezdeintroduçãodeumaimagemgráfica,digitalou
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de vídeo. Os vídeo painéis potenciam os níveis de cobertura, impacto e resposta,
funcionandocomoumexcelentereminder.
Nosentidodedarumaadequadarespostaàselevadasexigênciasinerentesàaposta
no audiovisual (Webtv, canal indoor e vídeo painéis),é nosso objectivo, no próximo
ano, proceder à cobertura dos principais eventos do município em suporte
audiovisual.
A comunicação interna é também muito importante e, por isso, em 2010
retomaremosumconjuntodeiniciativascomoobjectivodeMobilizarosFuncionários,
comespecialênfaseparaaconsolidaçãodeumespíritodeequipaedeumespíritode
pertença à organização, nomeadamente, através da Reunião Geral de Trabalhadores
(RGT).


ARGTde2010ficarámarcadapelaconsolidaçãodaapostanasnovastecnologiaseno
designaoserviçodacomunicaçãointerna,bemcomopeloupgradequalitativoaonível
doprotocolo.
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AuditoriaeQualidade

Noseguimentodomandatoanterior,oanode2010pautarseápelacontinuidadeda
modernizaçãoadministrativaquevisaatransparência,equidade,rigoresimplificação
davidaàcomunidade.
O Gabinete de Auditoria e Qualidade, como uma das ferramentas de suporte da
Administração,quevisagarantiracredibilidade,fiabilidadedosserviçosdaAutarquia,
a legalidade das despesas, o equilíbrio financeiro, a fiabilidade de informação,
objectivando o seu desempenho na melhoria contínua da qualidade dos serviços
prestados,iráem2010actuarnosseguintesáreas:
x

Auditarocumprimentodasnormasdecontrolointernoe/oucolaborarnasua
adequaçãoaoactualfuncionamentodasunidadesorgânicas.

x

Desenvolver auditorias internas aos serviços certificados, de modo a garantir
não só o cumprimento da norma, mas também acrescentar valor na
organização,tendoemvistaafiançarqueaentidadecertificadoramantenhaa
certificaçãoatribuídaequerevejanoSistemadeGestãodeQualidade(SGQ)da
autarquia um modelo dinâmico e um instrumento para o caminho da
excelência.

x

Efectuarauditoriasdeacompanhamento

x

Efectuarauditoriasoperacionais,combasenaanálisederisco.

x

MonitorizaraimplementaçãodoPlanodePrevençãodeRiscosdeGestãoede
Corrupção
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EstudosePlaneamentoEstratégico

Paraqueumterritóriosedesenvolvadeumaformasustentadadeverãoserdefinidas
orientações,directrizeseprioridadesparaasestratégiasepolíticasmunicipaisvisando
uma gestão autárquica que incida nos interesses públicos e nas necessidades e
expectativas dos cidadãos. Para tal o processo de governação deverá ser mais
estratégico, direccionado para o desenvolvimento e a implementação de políticas
públicasquerespondamàsnovassolicitaçõeseexigênciasmotivadospelascrescentes
dinâmicas de transformação e pelo aparecimento de novos factores de
competitividade.
Pretendesedarinícioem2010àelaboraçãodedoisEstudosdeÂmbitoMunicipal:A
AgendaLocalDigital,ondesepretendeadefiniçãodeumaestratégiacomumparao
desenvolvimentodaSociedadedaInformação,umprojectocompartilhadoportodos
oscidadãos,capazesdesatisfazerassuasnecessidadeseexpectativas,eoEstudode
MarketingTerritorialConcelhio,ondesepretendeadefiniçãodepolíticasquevisema
atracçãodeinvestimentosquepromovamodesenvolvimentoeconómicodoConcelho.
Na elaboração destes estudos continuará a privilegiarse o envolvimento das
UniversidadesPúblicasfaceàqualidadedosresultadosobtidosemanosanteriores.
Em 2010 pretendese desenvolver o Sistema de Informação Local Municipal através
dainclusãodenovosindicadores,garantindo
se, no entanto, a manutenção e actualização
de toda a informação do Sistema. Deverá
também criarse uma nova plataforma de
disponibilização destes dados, que permitirá
o acesso em tempo real à informação bem
comoapossibilidadedeanáliseespaciaisque
permitam uma visão concelhia de incidência
estatística.
Noâmbitodoacompanhamentoàelaboração
de instrumentos de gestão do território,
estudos e projectos supra municipais,
regionais, intermunicipais e locais, deverá ser dado ênfase ao acompanhamento do
processoderevisãodoPlanoDirectorMunicipal.
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Comaadesãodomunicípio,em2008,aoEixoAtlânticodoNoroestePeninsulardeuse
continuidadeàspolíticasdecooperaçãointernacionalqueforamreforçadas,em2009,
comaadesãoaoProjectoCTURCruiseTraffic&UrbanRegeneration(URBACTII).
Comvistaaummelhoracompanhamentodosprojectosdesenvolvidosnoâmbitodo
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular,
nomeadamente no que respeita às Comissões
Sectoriais,
pretendese
implementar
o
programa/projecto definido em 2009 que vise a
coordenação, concertação e o envolvimento dos
diferentes serviços municipais que possam de
algummodoenvolversenesteprojecto.

O projecto CTUR  Cruise Traffic &
Urban Regeneration surgiu através
deumaparceriaentreváriascidades
portuárias europeias que se
propuseram desenvolver uma candidatura conjunta ao Programa URBACTII. Com um
período temporal de três anos visa sobretudo estudar a problemática do
desenvolvimento da envolvente às áreas portuárias face ao crescente tráfego de
cruzeiros. Fazem parte desta parceria as cidades de Nápoles (lead partner),
Matosinhos,Alicante,Rhodes,Varna,Dublin,Helsínquia,TriesteeRostock.AAPDL,a
AutoridadePortuáriadeNápoleseaComunidadeValencianafazemtambémparceria
neste projecto pelo papel activo que desempenham nestas áreas. No âmbito deste
projectofoicriadoumGrupodeAcçãoLocalconstituídoporváriasentidades,equeirá
serdinamizadoem2010demodoaquesedefinaumPlanodeAcçãoLocalquevisea
definiçãodeestratégiasepolíticasaimplementarnaáreaenvolventedoTerminalde
Cruzeirospotenciandoestaáreaparaavindadeturistasprovenientesdoscruzeiros
Pretendeseem2010darumamaiorênfaseàparceriadoConcelhocomaEurocities
paraqueseretiremensinamentosesetroquemexperiênciasnoâmbitodaactuação
destaparceria.
No que respeita ao Sistema Municipal de
Informação Geográfica pretendese a sua
consolidação e a continuação da sua expansão a
diversos serviços municipais em função das
prioridades definidas. Esta expansão será feita
através da disponibilização de aplicações em
ambienteWEBcominterfacessimples,directase
defácilutilização,nãosendonecessárioterformaçãoespecíficaparaseremutilizadas.
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Deverátambémprivilegiarseadisponibilizaçãodainformaçãointernamenteeparao
exterior. Na Internet deverá garantirse a disponibilização de ferramentas que
permitam ao munícipe tratar dos mais variados assuntos sem ter de se deslocar
pessoalmente aos serviços camarários, o que será conseguido através da
disponibilizaçãonoPortaldeServiçosdetodasasfuncionalidadesjáexistentesnaLoja
do Munícipe. Irá também aprofundarse a relação entreo SIG municipal e o Sistema
Nacional de Informação Geográfica do Instituto Geográfico Português através da
adesão à rede Inspire e da disponibilização e preenchimento da Base Nacional de
MetadadosdeInformaçãoGeográfica.


Como base de informação territorial está a cartografia em formato digital do
Concelho. Nesta área o objectivo principal é construir e seguir uma política que
garanta a actualização sistemática da cartografia. No início de 2010 irá converterse
todaainformaçãocartográficadoConcelhononovoDatumWGS83deacordocoma
DirectivaComunitária.Ocadastromunicipalconstituinestemomentoumamaisvalia
paraomunicípiodecorrentedosnormativoslegaisentretantopublicados.OConcelho
de Matosinhos tem já em formato digital uma base de cadastro rústico que embora
tenha algumas incorrecções já se reveste de uma grande importância como base de
consulta.Pretendese,noentanto,avançarparaadefiniçãodocadastrourbanoepara
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acorrecçãodocadastrorústicosejaatravésdelevantamentoscadastraissejaatravés
deligaçõesaoutrosorganismosquepermitamàCâmarateracessoaesseselementos.
Considerando que o período de implementação do
novo ciclo de financiamentos comunitários, em que o
QREN  Quadro de Referência Estratégico Nacional
assume particular relevância, se traduz numa efectiva
oportunidadeparaodesenvolvimentoeconcretização
de um vasto conjunto de projectos de interesse
Municipal, o Município  como entidade promotora, como parceiro, ou ainda, como
entidade interessada no apoio à candidatura de uma outra instituição – procurará
desenvolver e gerir os meios necessários para captar esses recursos financeiros,
através da apresentação de projectos/iniciativas sustentáveis face aos
enquadramentos regulamentares dos diferentes Programas Operacionais. O modelo
definido para a concretização do objectivo de apresentação de projectos/iniciativas
susceptíveis de sucesso na obtenção de um cofinanciamento, baseiase numa
metodologia de trabalho, assente no funcionamento de equipas pluridisciplinares,
compostas por técnicos das diferentes Unidades Orgânicas envolvidas na execução
desseprojecto/actividade.
Com a metodologia de análise às intenções de candidatura solidificada, e, com o
decorrerdoprocessodeimplementaçãodoQREN,asnovaspreocupaçõescentramse
naconcretizaçãodealgunsobjectivos:
1. Implementação do sistema de monitorização de programas de fundos estruturais,
queprocuradifundir,peloconjuntodasunidadesorgânicasdaautarquia,informação
útil,quefaciliteeagilizeoacessoaosrecursosfinanceirosdisponíveisemcadaumdos
ProgramasOperacionais.
2.Implementaçãodemeiosdegestão,tendoemvistaasseguraracoordenaçãoglobal
dosprocessosdecandidaturasafundosestruturaiseaprestaçãodeapoioàsunidades
orgânicasresponsáveispelasuaexecução.
3.Sistematizaçãodosprocedimentosderecolhadeinformaçãoparaaelaboraçãodos
pedidosdepagamentoerelatóriosdeexecução.
4.Sustentaratravésdeestudosdeviabilidadeeconómicofinanceiraasdecisõesparaa
realizaçãodealgunsdosprojectosdeinvestimentoautárquicos.
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RecursosHumanos

Aflexibilidadeorganizacionaléumaexigênciadasociedademoderna.
Essaflexibilidadepassatambémporumamudançadementalidadesdoshomensque
constituem a organização, dotandoos de um sentido estratégico de curto, médio e
longoprazo,noqualaapetênciapelamudançaéumaconstante.
Ohomemactualémaisexigente,possuiníveisdeconhecimentomaiselevados,está
maissensibilizadoparaosefeitosdostressassociadoaotrabalho,preocupaseconsigo
e com o seu bemestar. A sua adesão ao projecto organizacional será condicionada
pelosseusobjectivospessoaseprofissionais.
A realização pessoal e profissional implicará que o homem na organização sinta que
teminfluênciasobreelaequenãosejaapenasummerofigurante.Asuasatisfação,
motivação,adesãoeprodutividadeobrigaaqueaorganizaçãoorespeitecomopessoa
activa, complexa, com objectivos e anseios. A maximização da sua satisfação e
consequente produtividade, implicam o respeito pela sua complexidade e pelas
exigênciasaelaassociadas.
Quantomaiorasatisfação,envolvimentoeoseucompromissoparacomosprojectos
daorganização,melhoresserãoosresultados.



Destemodoenosentidodealcançarmosograudesatisfaçãoderealizaçãopessoale
profissional dos nossos colaboradores, para além da continuidade da estratégia que
temvindoaserseguidadeestabilizaçãoprofissionaledeproximidadeemrelaçãoaos
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nossosrecursoshumanos,propõemseasseguintesacções/actividadesparaoanode
2010:
x

Acreditação da autarquia como entidade formadora – esta medida permitirá
reduziroscustosdaformaçãoepossibilitaráumamaiormargemdemanobra
para a adequação dos conteúdos programáticos às reais necessidades dos
serviços;

x

Articulação das acções de formação com outras autarquias, de forma a dar
respostaàsnecessidadesespecíficascomunsnaadministraçãopúblicalocal.

x

Implementação de uma políticaeficaz decombate aos acidentes de trabalho:
destacamentodeumtécnicosuperiordehigieneesegurançanotrabalhopara
aanálisedetalhadadetodososacidentesemserviço(audiçãodoacidentado,
audiçãodastestemunhas,apuramentodascircunstânciasemqueocorreramo
acidente, simulação do acidente e envio de um relatório aos superiores
hierárquicos nos acidentes que impliquem baixa superior a três dias) e
articulaçãodasquestõesdaprevençãocomaAutorizadaparaasCondiçõesde
Trabalho.

x

AoníveldaHigieneeSegurançanoTrabalho,continuarseáadarprioridadeà
aquisição,manutençãoeutilizaçãodosEquipamentosdeProtecçãoColectivae
Individual.Aonívelergonómiconospostosdetrabalhodesecretária,prevêse
umaintervençãoindividualizadadeformaagarantiraadequaçãodasposturas
aosinstrumentoseequipamentosdetrabalho.

x

Com a aquisição do software de Medicina do Trabalho prevêse a
modernização e informatização dos procedimentos. Este serviço será ainda
enriquecidocomoapoioprestadoporumespecialistaemOrtopedia(despesa
emOrçamento)que,emarticulaçãocomaMédicadoTrabalho,iráanalisare
encaminhar os “Aptos Condicionados”. (Esta despesa foi articulada com o
GabinetedeTecnologiaseInformação,umavezquepertenceàquelaunidade
orgânica).

x

AprovaçãodoRegulamentodeGeralInternodeHigiene,SegurançaeSaúdeno
Trabalho.
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PromoçãodaEconomiaLocal

Aeconomialocaléumaáreamunicipalprioritária,jáqueamesmaconstituiabaseda
riquezaebemestardosmunícipes.
Apósumaquedaparticularmenteacentuadadaactividadeindustria,deacordocomo
BancodePortugal,noterceirotrimestrede2009,aactividadeeconómicanazonaeuro
járegistouumamelhoria,tendoocrescimentorealdoPIBretomandovalorespositivos
após cinco trimestres de contracção. No entanto, esperase que o ritmo de
crescimento da economia da área do euro em 2010 seja apenas moderado, sendo
provávelquearecuperaçãoeconómicasejalentaeirregular.
Nesta medida, o apoio ao sector empresarial do concelho de Matosinhos deverá
continuaraserumdospilaresdeactuaçãodoexecutivo,deformaaestimularecaptar
novosinvestimentos.

DeacordocomascompetênciasdefinidaspelaMacroestruturadaCâmaraMunicipal
de Matosinhos, a acção da Divisão de Promoção da Economia Local dividese em 4
grandeseixos:

1. Na promoção de uma política de acompanhamento e incentivo ao
desenvolvimentodossectoreseconómicoslocais,promovendooempreendedorismo
dosseusagentes,propõeseaarticulaçãoentreestadivisãomunicipaleoGabinetede
EstudosePlaneamentoEstratégico.Nessaperspectivaseráfornecidaaosvisadosuma
informação mais detalha ao nível da caracterização económica do município,
permitindo analisar objectivamente a conjuntura em que operam, apoiando os
empresários no desenvolvimento das suas competências e qualificações. Para tanto,
procederseáa:
• Elaboração da carta económica de Matosinhos, que consiste na caracterização do
actual tecido empresarial do concelho, por forma a efectuar um planeamento
estratégicoglobal,conscienteeinteractivodomesmo,privilegiandoquerosaspectos
menosdesenvolvidosdeste,querenaltecendoedivulgandoassuaspotencialidades;
•Criaçãodo“GabinetedoEmpreendedor”,serviçoqueoperarácomouma“viaverde”
entreoempresárioeaautarquia,noplanodeceleridadederespostas;
• Articulação com as associações representativas dos empresários do concelho, na
definição de estratégias de dinamização e promoção do tecido empresarial de
Matosinhos;
•PromoçãodeestratégiadeMarketingterritorialdevalorizaçãodosrecursoslocais,
com destaque para as áreas da restauração, feiras e mercados e artesanato, entre
outros;
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•Promoçãodeiniciativasaoníveldotecidoempresariallocalvisandoadivulgaçãode
novas ferramentas e tecnologias, essenciais aos desafios colocados pela actual
economia;
• Fomento do relacionamento institucional e as parcerias locais e regionais (AECM –
Associação Comercial e Empresarial de Matosinhos, O Peixe à Mesa – Associação de
RestaurantesdeMatosinhos,Ágrima,ANJE,AEP,AICEP,IPAM,ESAD,…);
• Definição e implementação de um quadro de actuação integrada no domínio da
Formação Profissional, promovendo a qualificação profissional e o espírito
empreendedor;
• No âmbito do MATOSINHOSFINICIA dar
continuidade ao apoio às pequenas e médias
empresa do concelho, que pretendam realizar
investimentos.
• Promoção de conferências para os empresários do município, sobre temas da
actualidadeeconómicaefinanceira;
• Na área da restauração, após a conclusão do Projecto SeQuRe e do projecto
Chancela Restaurante 100%, nos quais foram auditados cerca de 200 restaurantes e
chancelados50,pretendesepromoveriniciativasquepermitamdivulgaraexcelente
restauraçãodeMatosinhoseaumentarofluxodeclientesaosnossosrestaurantes.

















2.Noqueconcerneàorganizaçãoegestãodemercadosefeirasdacompetênciado
município, propõese reformular sua estrutura, introduzindo um novo método de
gestão,alargandoaofertadeprodutoseserviçostradicionaiseajustandoavisãodo
comercianteànovarealidadecomercial.
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Constituindo os Mercados Municipais
estruturas públicas de comércio
tradicional, com um importante papel
noabastecimentodeprodutosfrescos
à população, revelase urgente
adequar o tradicional ao actual no
sentido de reequipar e modernizar os
sectores, dotando os mercados de
condições técnicofuncionais que
cumpram a legislação em vigor, que
sirvabemopúblicoequesatisfaçaosinteressesdosvendedores.

Paratal,deverseá:
Dotaraequipaadstritaaosmercadosdecompetênciaspessoaiseprofissionaisque
permitam a utilização de novas tecnologias, com o intuito de aumentar a
produtividadeeaqualidadegeraldosprodutoseserviçosprestados;
Reorganizarolayoutinternopossibilitandoummelhoraproveitamentodasáreas;
 Investir na Qualidade, através da Formação aos operadores, dotandoos de
conhecimentosessenciaisaoníveldasNormasdeHigieneeSegurançaAlimentarem
vigor, bem como implementando um Manual de Gestão de Qualidade e Segurança
Alimentar.
ImplementarumnovoRegulamentoMunicipalparaofuncionamentodosMercados
Municipais,dotandoaCâmaraMunicipaleosocupantesdosmercadosmunicipaisde
uminstrumentosactualeajustadoàrealidade.
 Implementar um gabinete de atendimento ao consumidor de relacionamento
personalizadocomosoperadoresnoMercado.Esteespaçotememvistaproporcionar
aosconsumidoresevisitantesdoMercadoumlocaldeobtençãodeinformaçõesede
recepção de sugestões e reclamações, bem como articular com os operadores do
Mercado iniciativas de divulgação dos seus espaços comerciais e de organização de
campanhas promocionais. Irá também funcionar como empresa de serviços para
entregasaodomicílio.
 Diminuir a Idade Média dos Operadores através das características das novas
empresas, nomeadamente, eventuais franchisings, bem como a tipologia do próprio
negócio,contribuindoacentuadamenteparaorejuvenescimentodosmesmos.
DiminuiraIdadeMédiadosClientescomainserçãodenovasofertasdeprodutose
serviçosdestinadosespecificamenteaotargetjovem,criandoempatiacomjovense
incutindonelesoespíritode“comprarnomercado”.
Introduzirnomercadomaisserviçosecomércioquesãonosdiasdehojeessenciais.
 Aumentar o Fluxo de Visitantes com a divulgação do mercado no Terminal de
Passageiros,investindonosserviços/actividadesdestinadosaumtargetjovem,realizar
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campanhas publicitárias e promover eventos lúdicos e culturais dentro e fora do
Mercado.
3.Relativamenteaocontrolometrológiconaáreageográficadomunicípio,propõese:
–Noanode2009verificouseumaumentosubstancialdonúmerodeequipamentos
aferidos.Em2010,irádarsecontinuidadeàestratégiaadoptada,comointuitodeaté
2012cobrirse,anualmente,integralmenteoterritóriodoconcelhodeMatosinhos.
–Procederàrecolhadedadoscaracterizadoresdotecidoempresarialdoconcelho.

4. No que concerne à promoção da informação aos munícipes e no âmbito do
denominado direito de consumo, pretendese incentivar o recurso à mediação de
conflitos,paraaresoluçãocéleredos
litígios em que sejam parte naquele
domínio. Para tal, e dando
continuidade ao trabalho já
desenvolvido,
é
fundamental
procederse à divulgação do CIAC e
promover sessões de informação
junto de escolas, associações
empresariais,organismopúblicos,ou
outros locais que devidamente
contextualizados em que tal se justifique. No ano de 2010 darseá prioridade à
sensibilização do tecido empresarial para a adesão plena a este tipo de jurisdição
voluntária.

5.InseridonoPlanoMunicipaldeCombateàCriseaprovadoem2009,promoverseá
a captaçãode investimentos privados no concelho de Matosinhos, privilegiandose a
aquacultura,asenergiasrenováveis,osequipamentosinformáticoseoutrossectores
comcarácterinovador.
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Turismo

Matosinhos, devido às suas características únicas, a proximidade com o mar, os
extensos areais e as novas infraestruturas de praia, singular arquitectura
contemporânea e gastronomia excepcional, tem sido alvo de uma procura crescente
por parte de milhares de visitantes e turistas que procuram banharse no seu mar,
bronzearse nas suas praias, desfrutar da sua maresia, conhecer as suas obras
históricas e contemporâneas, ou simplesmente deleitarse com uma suculenta
refeição do primoroso pescado, sempre presente nas ementas dos restaurantes
matosinhenses.
Consciente deste facto e das inúmeras potencialidades que Matosinhos apresenta, o
Município tem vindo a empregar os seus esforços no sentido de actualizar de forma
competitivaosequipamentos/suportesturísticos,dosquaissedestacaamodernização
doPostodeTurismodeMatosinhoseainauguraçãodoPostodeTurismodeLeçada
Palmeira.
Aestenovoequipamento,importasublinharaimplementaçãodoSistemadeGestão
deQualidadenaDivisãodeTurismo,AnimaçãoeDesporto.
OSGQimplementadonaCâmaraMunicipaldeMatosinhos,nosâmbitosdaDTAD,no
queàáreadeAtendimentoePromoçãoTurísticadizrespeitotevecomoobjectivodar
respostaàmissãodaOrganização:simplificaravidaatodososquenosvisitam,pela
melhoria das condições de atendimento aos turistas, visitantes ou munícipes que se
relacionam com a autarquia, pelas mais variadas razões, como seja conhecer o
concelhoouusufruirdosserviçoseeventosdisponíveis.
Depois da remodelação do Posto de Turismo de
Matosinhos, foi inaugurado o Posto de Turismo de
Leça da Palmeira, tendo este o mesmo objectivo do
anterior,omelhoracolhimentodosturistas.EmLeça
da Palmeira, o atendimento passou a ter especial
atenção à zona norte do concelho e todas as suas
potencialidades,bemcomoumamaiordedicaçãoao
acolhimento de turistas que procuram conhecer as maravilhas arquitectónicas de
Matosinhos.
Em2010,seráprosseguidaaprossecuçãodeiniciativasquepeloseuêxito,justificama
suareedição,poiscomprovaramaindispensabilidadeparaadisseminaçãodoturismo
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e para a divulgação de Matosinhos enquanto concelho de tradição e
contemporaneidade,dinâmicoedesenvolto.
Prevêseapresençaemdiferentescertamesderenomenacionaleinternacionalcomo
a Bolsa de Turismo de Lisboa dando especial atenção à divulgação dos projectos
municipaiscomcarizturístico,deacordocomatemáticaespecíficadecadaacção.A
apostaéexibirstandsdesenhadosexclusivamenteparaasdiferentessituações,dando
aconhecerasdiversasvertentesdasfacetasdeMatosinhosenquantoconcelhovivo,
em crescimento. A principal preocupação passa por apresentar os grandes produtos
turísticos âncora existentes, nomeadamente, a incontornável Gastronomia, a
contemporaneidade da Arquitectura, as tradicionais Peregrinações e os Desportos
Náuticos.
Insistentemente, Matosinhos tem vindo a ser palco da realização de actividades
associadas ao Hipismo, participando em Concursos de Saltos Nacionais e
Internacionais, onde não deixa de marcar a sua forte presença com stands e acções
promocionais.Devidoaoêxitoalcançado,àelevadacaptaçãodepúblicoeaosucesso
danossapresença,estaseráumaapostaamanter.

Nestasequência,pretendesedarparticularênfaseaodesafiodepromoçãodamarca
“OMaràMesa”,jábemconhecidanosgrandeseventosdeâmbitonacionalPortoBike
Tour e internacional, “Campeonato do Mundo de Veleiros Robóticos”, sejam de cariz
desportivo, sejam de outras vertentes que se coadunem com a perspectiva de
potenciarexponencialmenteamarca,garantindodesdelogoadinamizaçãodosite.
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Ao longo do próximo ano, a “Festa do
Mar” vai continuar a merecer toda a
atenção por parte do Turismo, pois é já
umainiciativaindispensáveltantoparaos
visitantes de Matosinhos como para os
locais. Depois da “Festa do Mar” ter
crescidonotempoenoespaço,opróximo
objectivo passa a ser a consolidação
definitiva de um evento marcante do
Verãomatosinhense.
Em paralelo com todas as actividades que organizou e nas quais marcou presença
destacada ao longo do ano, o Turismo aumentou consideravelmente o atendimento
nosPostosdeTurismo,quepassaramareceberosturistasemhorárioalargado.
Por último, e não menos importante, importa destacar a importância da articulação
comaEntidadeRegionalPortoeNortedePortugal,bemcomocomoutrasentidades,
nosentidodepotenciaramarcaMatosinhos,nosmaisdiversosdestinose/oueventos.
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CulturaeAnimação

Naprossecuçãodoesforçoquevemsendodesenvolvidoaolongodaúltimadécadae
meia, de prover o concelho de uma rede de espaços culturais diversificada e
qualificada, de que os exemplos mais recentes foram a regeneração do Museu da
Quinta de Santiago e a reabertura, totalmente reconstruído, do CineTeatro
Constantino Nery, durante 2010 manterseá esta preocupação, alicerçando o
AUDITÓRIO MUNICIPAL como um objectivo estruturante. De igual modo deverseá
avançarcomosprojectoseprogramasdeREABILITAÇÃOPATRIMONIALDOPALACETE
DO CONDE DE S. SALVADOR (Rua Conde Alto Mearim), visando a sua adaptação a
CASA DA LIBERDADE, do PALACETE DA QUINTA DA CONCEIÇÃO visando a posterior
fixaçãoaídoMUSEUDEMATOSINHOS,bemassimcomodoPALACETEDEVISCONDE
DETREVÕES.


Em colaboração com parceiros institucionais, como a Fundação de Serralves,
Associação Casa da Arquitectura, ou a Ordem dos Arquitectos, continuarão a
desenvolverse os processos conducentes à materialização no nosso concelho de
projectos museológicos de inegável importância à escala nacional e mesmo
internacional. É o caso da CASA DA ARQUITECTURA, POLO 2 DE SERRALVES, e um
eventualpólo,noNortedopaísdoMUSEUBERARDO.
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Paralelamente,enoqueconcerneàartecontemporânea,aGALERIA
MUNICIPAL deverá prosseguir a sua programação que é já de
referência na área metropolitana, salientandose em 2010 as
COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DE AUGUSTO GOMES (que
incluirão, entre outras valências, exposições não só na Galeria
Municipal,mastambémnoMuseudaQuintadeSantiagoenoCine
TeatroMunicipalConstantinoNery).
Consciente da importância que a preservação da Memória e da Identidade
representam para a qualidade de vida de uma comunidade, a Autarquia de
Matosinhos continuará a prestar uma particular atenção a esta área, importando
salientaralgunsprojectosestruturantesquesepretendesdesenvolverdurante2009.É
o caso de um MUSEU DA INDÚSTRIA CONSERVEIRA, projecto há muito exigido pela
comunidade, dada a importância histórica e económica de que este sector industrial
revestiuparaMatosinhos.EntreoutrasvalênciasesteespaçoprivilegiadodeMemória
materializará o esforço de investigação (muito do qual já plasmado em publicações)
que a Autarquia vem desenvolvendo nos últimos anos, associado à recolha de
iconografia (filmes, fotos e cartazes antigos) e de maquinaria que vem sendo
igualmenteprocessada.Aquestãodoespaçodeveráserresolvidadurante2010coma
eventualfixaçãodestemuseunumafábricahistóricaaindaemlaboração.Talparceria
permitiria que este museu fosse completamente distintivo dos outros dois já
existentesnopaísdedicadosàindústriaconserveira(SetúbalePortimão)umavezque
seráum“museuvivo”.
A forte memória da indústria conserveira em Matosinhos será também sublinhada
pela criação de dois monumentos que deverão ser significativamente desenvolvidos
nesteano:umdeforteimpactocénicoeurbanísticoemMatosinhosSul(cujoprojecto,
de Anahory foi já apresentado publicamente), e um outro, mais figurativo, e
especificamentedehomenagemaosoperáriosconserveiros,idealmentealocalizarnas
proximidadesdofuturomuseu.
A REGENERAÇÃO URBANA E REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL DO
NÚCLEO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE BOUÇAS, iniciado no fim do mandato
anterior, deverá prosseguir, com um projecto mais ambicioso do que o actualmente
emcurso(querespeitaapenasapavimentaçãodasruas),alargandooaotratamento
defachadas,portasejanelas,postosdeiluminaçãoesinalética.Paralelamenteiniciar
seá um projecto aprofundado de investigação histórica e arqueológica do local que
permita a valorização turística e patrimonial deste arqueosítio. Ainda dentro do
património arqueológico prosseguirão os trabalhos de POTENCIALIZAÇÃO
PEDAGÓGICAETURISTICADOCASTRODEGUIFÕES,bemassimcomoosconducentes
a uma efectiva SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DA MOTA DE PERAFITA
recentemente descoberta. Descoberto muito recentemente (na Primavera de 2009),
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este“castelo”daAltaIdadeMédiaéumvestígioarqueológicoextremamenterarono
nossopaís.
AindanoâmbitodasalvaguardadaMemóriaHistóricaimportasalientarqueem2010
se comemora o CENTENÁRIO DA REPÚBLICA. Terra de fortes tradições republicanas,
compersonalidadesdedestaque(dequeBasílioTelesseráocasomaisparadigmático)
e associada a importantes acontecimentos (como o julgamento em leixões dos
implicados no “31 de Janeiro”), Matosinhos deverá assinalar convenientemente o
Centenário da Republica, com algumas edições, conferências e apoio a outras
iniciativasquesesabeestaraserpreparadaspelasociedadecivil.
Reconhecida desde há muitos anos pela programação e dinamização da Música
Clássica,aAutarquiadeMatosinhoscontinuaráem2010particularmenteempenhada
no ALICERÇAR DO SEU QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS E ORQUESTRA DE
JAZZDEMATOSINHOScomprogramaçãoregularequalificada.


Também na área das EDIÇÕES manterseá a nossa particular atenção a estudos de
inegável interesse para a salvaguarda da Memória do concelho, a na publicação de
livros de clara importância pedagógica e divulgativa das características históricas,
patrimoniaiseculturaisdoconcelho.
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CINETEATROCONSTANTINONERY
O nosso objectivo é continuar comos mesmos critérios dequalidade na escolha da
programação onde tivemos uma taxa de ocupação muito elevada. Como tal
pretendemos continuar a ir ao encontro das necessidades e expectativas do público
abraçandoasdiversasartesdepalco.Emregimedeproduçõespróprias,coproduções,
acolhimento e em serviço educativo nas parcerias com instituições, escolas e ensino
superior.


TEATRO
Produçãoprópria:
“Amor Solúvel”, uma comédia musical de autoria de Carlos Tê e que representará a
AutarquianoFestivaldeTeatroPortuguêsnoBrasilemJulhode2010.
“ Fim de Festa” de Samuel Becket encenada por um dos maiores especialistas de
Becketdomundo,oArgentinoJulioCastrunuovoemJunhode2010.
Coprodução:
“Relativamente”,umacomédiaencenadapeloactoreencenadorJoãoLagartocoma
participaçãodeactoresmuitoconhecidosdatelevisãoemAbrilde2010.
Fitei–EmMaioeJunhode2010àsemelhançadoqueaconteceuesteano.
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Acolhimento:
Teatro Artimagem, Artelier. Teatro do Bolhão, Teatro Dragão 7 – Brasil, Fernando
MendesEreposiçãode“UmbarconaCidade”
CinemadeAnimação–CurtasdeViladoConde,CiclosdeJorgeCampos.

Estessãoalgunsexemplosdaprogramação,Vamostertambémteatroparaasescolas
sobre os autores abordados no ensino e de leitura obrigatória, onde já temos as
escolasconfirmadas.
Oficinas e Workshops de Dança, teatro, música,
cinema e escrita com o objectivo de sensibilizar as
pessoas para o gosto das diversas artes e
consequentementecriarnovospúblicos.
Visitasguiadasaoteatro.
Continuar com o cinema de animação para as escolas seguido de discussão com os
alunoseprofessores,quetemsidoumêxito.
CiclosdeJazz–ContinuarcomosconcertosconferênciasobreaHistóriadoJazznas
BigBands.
TeatrodeRuaenovocircoparaoverão.
DançacontemporâneaquejáconquistouoseuespaçonoCTCN.
AcolhimentodascompanhiasdeTeatroAmador.
AcolhimentodasescolasdedançaedemúsicadoconcelhodeMatosinhos.
Acolhimentodeconcertosdejazz,pop,fadoeclássica.


Tentamos não esquecer qualquer das
artesperformativasedarcontinuidadeà
programaçãoanterior.
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EducaçãoeFormação

AEducaçãotemvindoaassumirumaposiçãoderelevoanívelnacionalelocal,como
instrumento potenciador da igualdade de oportunidades e da valorização pessoal e
socialnonossopaís.
Face ao momento de crise que atravessamos, tornase fundamental apoiar o
desenvolvimento e a formação das crianças e jovens com a criação de políticas
abrangentes, ecológicas e integradas. A aposta no sucesso escolar é uma aposta
precocenumasociedademaisdinâmica,flexíveleempreendedora.Noentanto,para
que exista sucesso é imprescindível que condições básicas como os equipamentos, a
alimentaçãoeaacçãosocialescolarsejamumarealidadeaprazível,demodoaquese
tornepossívelabraçarprojectosdequalidadedesenvolvimentalepedagógica.
A autarquia, consciente destes desafios, tem vindo a desenvolver acções
multidisciplinares, articuladas e inovadoras, sendo considerada uma referência
nacionalnoâmbitodaspolíticaseducativas.
Aeducaçãoserá,em2010,umaapostafundamentaleessencialdaCâmaraMunicipal
deMatosinhos.Nestesentido,osobjectivosparaopróximoanocentrarseão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NageneralizaçãodaEscolaaTempoInteiro;
Naeliminaçãodosregimesduplos;
Napromoçãodosucessoescolar;
Nacriaçãodeumaescolamaissolidáriaeenvolvente;
Nainovaçãodoambienteescolar;
Narequalificaçãoeampliaçãodoparqueescolar.
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A Câmara Municipal de Matosinhos manterseá como entidade promotora, em
articulação com os agrupamentos de escolas do concelho, no desenvolvimento e
implementaçãodeprojectosdenaturezasócioeducativa,nomeadamente,oPrograma
deGeneralizaçãodasActividadesdeEnriquecimentoCurricularno1ºCiclodoEnsino
Básico,comoobjectivodeenriquecerasaprendizagensdascriançasedeaproximaro
seutempodepermanêncianaescola,àsnecessidadesdasfamílias.
Ainda, relativamente a este projecto e com o envolvimento de todos os agentes
educativos, à semelhança dos anos anteriores, darseá continuidade ao modelo de
acompanhamento, monitorização e avaliação, para assegurar o cumprimento dos
objectivosdefinidos.
ÉdesalientaracontinuidadedaofertadoprojectoEscolaaTempoInteiro,aosJardins
deInfância, assegurando a todas as crianças a participação na Actividade Física e
Desportiva e no Ensino da Música, contribuindo precocemente para seu o
desenvolvimentoglobal.
EmparceriacomostrêsprojectosTEIP’sIIqueabrangemosAgrupamentosVerticais
deEscolasdeMatosinhos,MatosinhosSulePerafita,continuarseáadesenvolverum
conjunto de acções, no sentido de optimizar os meios humanos e materiais
disponíveis, bem como, a possibilitar as condições que favoreçam uma dinâmica de
intervenção integrada, visando a melhoria da qualidade educativa e a participação
efectivadosencarregadosdeeducação/comunidadeeducativa.
Oprojectodeintervençãoprecocenaaprendizagemdaleituraedaescritatemvindoa
assumirse como um compromisso para a promoção do sucesso escolar das crianças
doconcelho,abrangendo,em2010,aredepúblicaeasIPSS’sdeMatosinhos.Aslinhas
deacçãoparaoanode2010envolvem:
x
x
x
x

x

x

Continuidadedaintervençãocomcriançasde5anosdaeducaçãopréescolar;
Continuidadedaarticulaçãoeformaçãocreditadacomeducadoras;
Manutençãodasreuniõesecolaboraçãocompaiseencarregadosdeeducação;
Maiorincidênciadaintervençãojuntodosalunosdo1ºciclo,queremtermos
do acompanhamento psicológico, quer no que se refere à consultadoria com
docentesnoâmbitodadisciplinadeapoioaoestudo;
Realizaçãodeformaçãocreditadaparadocentesdo1ºciclosobredificuldades
de aprendizagem na leitura e na escrita que complementem a acção
desenvolvidanasescolas;
Realização de formação creditada para educadoras subordinada ao tema
“Práticas de literacia familiar”, no sentido de facilitar a sustentabilidade do
projectoeaprogressivaautonomiadaseducadorasnarealizaçãodereuniões
compaisnoâmbitodaliteraciaemergente;
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x

x

Iníciodaintervençãojuntodecriançascomnecessidadeseducativasespeciais
quer relacionadas com a aprendizagem da leitura e da escrita, quer com os
equipamentosexistentesecomatransiçãoparaavidaactiva;
Estabelecimento de parcerias com a Rede de Bibliotecas Escolares e com a
UniversidadedoMinho,designadamentecomoCIPSIeoCESC.


Através destas estratégias de intervenção pretendese continuar a promover a
articulação das acções entre os diferentes agentes educativos, de modo a facilitar a
sustentabilidade do projecto, a manutenção das mudanças e a validade ecológica,
condiçõesestasnecessáriasparaapromoçãodosucessoescolar.
Será dada continuidade ao Projecto de Integração Escolar e Social a decorrer no
Agrupamento Vertical de Escolas de Leça do Balio, que visa prevenir o abandono
escolar, através da intervenção antecipada em causas pessoais e sociais dos alunos,
quediminuamoimpactonoProcessodeAprendizagemenaIntegraçãoEscolar.
No caso do 3º Ciclo do Ensino Básico, vai continuarse a apoiar o Projecto EPIS –
EmpresáriospelaInclusãoSocial,visandodiminuir,deformasignificativa,astaxasde
insucessodosalunosdesteciclo.
Apoio à realização do Torneio InterEscolas, viabilizando a realização desta iniciativa,
numaperspectivadeincentivoàactividadefísicaedesportiva,aoaumentodoconvívio
eàtrocadeexperiênciasentreosalunosdasváriasES/3'sdoConcelho.


Relativamente à oferta formativa do Concelho, continuaremos a promover a
construção e dinamização de uma Rede de Cursos de Educação e Formação, em
articulação com os Agrupamentos de Escolas, Escolas Secundárias, Escolas
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Profissionais, Empresas e demais Instituições de Formação, no sentido de contribuir
para uma melhoria rápida e substancial da qualificação activa do Concelho, decisiva
para a modernização sustentável da economia local e para a promoção das
oportunidadesdevidadoscidadãosmatosinhenses.
A Câmara Municipal manterá o seu
compromisso com o Plano Nacional de
Leitura, no quadro do protocolo de parceria
estabelecido, com o objectivo de elevar os
níveis de literacia das crianças, promovendo
a leitura, assumida como um factor de
desenvolvimento individual e de progresso
colectivo, através do apoio financeiro aos
JardinsdeInfância e Escolas do 1º Ciclo do
EnsinoBásico.Pretendese,também,implementarumsistemacentralizadodegestão
integrada, para as Bibliotecas Escolares do Concelho, no contexto da Rede de
BibliotecasEscolaresexistente.
No âmbito da concretização do quadro de transferência de competências para os
municípios em matéria de educação, e no que respeita ao pessoal não docente, a
CâmaraMunicipaldeMatosinhoscontinuaráainvestirnaformaçãoenoreforçodas
competênciasdestesprofissionais.
Oparqueescolarcontinuaráaserobjectodeintervenção,aoníveldoreordenamento
daredeescolardosJardinsdeInfância,dasEscolasde1ºCiclodeEnsinoBásicoedas
Escolasdo2ºe3ºCiclosdoEnsinoBásico,bemcomo,noquedizrespeitoàrenovação
de espaços já existentes, visando a criação de instalações cobertas para a prática da
actividade física e desportiva, de espaços para a instalação de cantinas, bibliotecas,
centrosderecursos,equipamentosinformáticosedenovastecnologiasdeinformação
e comunicação. Destacamse as intervenções nos seguintes estabelecimentos de
educaçãoeensino:EB1/JIdaQuintadoVieira,emCustóias,EB1/JIdoAraújo,emLeça
do Balio, e EB1/JI de Perafita, em Perafita, já em fase de construção/remodelação;
EB1/JIdaQuintadeS.Gens,naSenhoradaHora,EB1/JIdaLomba,emGuifões,EB1/JI
de Santiago (2.ª fase), em Custóias, EBI/JI de Matosinhos, em Matosinhos, EBI/JI de
LeçadaPalmeira,emLeçadaPalmeira,JIdeAngeiras,emLavra,EB1/JIdaPraia,em
LeçadaPalmeira,EB1/JIdoPadrãodaLégua,emLeçadoBalio,EB1/JIdasRibeiras,em
Perafita, EB1/JI Passos Manuel, em Guifões, e EB1/JI do Seixo, em S. Mamede de
Infesta,emfasedeconcurso.Duranteoanode2010serãolançadososprojectospara
aEB1/JIdoSobreiro,naSenhoradaHora,eEB1/JIdoEstádiodoMar,emMatosinhos.
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RelativamenteàAcçãoSocialEscolar,continuarseãoaexpandirosapoiosconcedidos
na aquisição de livros e materiais, transportes escolares e oferta de refeições
escolares.
DeacordocomasprioridadesfixadasnaCartaEducativadoConcelhodeMatosinhos,
emergiuanecessidadedeelaboraçãodoProjectoEducativoMunicipal.Esteprojecto
surgecomointuitodeharmonizarosdiferentesprojectoseducativosdasescolasdo
concelho,acentuandoassuasdiferençasecaracterísticaspróprias.Nasequênciadas
acções já implementadas e reconhecendo a necessidade de uma resposta cada vez
maislocalparaaresoluçãodosproblemasdecadacomunidadeeducativa,propõese
para o ano de 2010 a concretização do projecto, em parceria com a Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e com os parceiros
locais.Aefectivaçãodesteprojectoconstituiráumpontodepartidaparaaconstrução
de novos caminhos que contribuam para a diminuição das taxas de insucesso e
abandonoescolardoconcelho.
Acorrelaçãoevidenteentreasaúdeebemestardascriançaseoseusucessoescolar
leva a que a Educação Alimentar persista como uma área de intervenção prioritária
nosEstabelecimentosdeEducaçãoeEnsinodoConcelhodeMatosinhos,novamente
noanode2010.
Asmedidasdefinidasparaesteanosurgemcomoformadecontinuidadedotrabalho
que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da Educação Alimentar e visam a
execução de uma abordagem integral baseada em intervenções ao nível das
actividades curriculares, dos ambientes físicos e psicossociais das escolas e do
estabelecimentodeparceriascomagentesdacomunidade:
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Melhoramento das instalações físicas e equipamentos das cozinhas e
refeitóriosescolares.Atravésdarealizaçãodevistoriashigiénicosanitáriasàs
diversascozinhaserefeitóriosdosestabelecimentosdeensinodoConcelho,é
objectivo colmatar as necessidades ao nível destas infraestruturas,
possibilitandoacriaçãodascondiçõesadequadasàexecuçãodasrefeições.
Acompanhamento, no terreno, do serviço de fornecimento de refeições nos
estabelecimentos de educação e ensino, desde o PréEscolar ao 3º Ciclo do
EnsinoBásico.
Fornecimento de refeições nutricionalmente equilibradas e ajustadas às
necessidadesdascriançasdopréescolaredosalunosdos1º,2ºe3ºciclosdo
ensino básico. Avaliação das ementas escolares, garantindo que estas vão de
encontro a almoços saudáveis, variados e adequados ao crescimento e
desenvolvimento. Devido ao fenómeno da globalização que tem vindo a
diversificar culturalmente as nossas escolas e comunidades educativas, dar
continuidade ao fornecimento de ementas alternativas, satisfazendo as
diferentespreferênciasehábitosculturais,nomeadamente,noquedizrespeito
àdisponibilizaçãodeementasvegetarianaseovolactovegetarianas.
Colaboração em projectos e actividades de Educação Alimentar, nas várias
escolas do 2.º e 3.º Ciclos e Secundárias do Concelho, na elaboração de
ementas, na formação/sensibilização na área da Educação Alimentar e
Alimentação Saudável de todos os elementos da comunidade educativa
(professores, educadores, auxiliares e assistentes de acção educativa,
encarregados de educação, alunos, familiares, manipuladores de alimentos,
etc.).
Realização de momentos de esclarecimento e debate, sobre a temática da
Alimentação,àsemelhançadosanosanteriores,dirigidosatodaapopulaçãoe,
especialmente,àcomunidadeeducativa.
ImplementaçãodacandidaturaeuropeiaaoRegimedeFrutaEscolar,quevisaa
distribuição de frutas e produtos hortícolas, frutas e produtos hortícolas
transformadosàscriançasdosestabelecimentosdeensino,comoobjectivode
contribuir para a promoção de hábitos de consumo de alimentos benéficos
paraasaúdedaspopulaçõesmaisjovenseparaareduçãodoscustossociaise
económicosassociadosaregimesalimentaresmenossaudáveis.
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JuventudeeVoluntariado

ADivisãodePromoçãoCívica,JuventudeeVoluntariadopropõeseconsubstanciar,no
ano de 2010, estratégias no âmbito da educação não formal e formal, informação e
animação,istoporque,aimplementaçãodeumapolíticadejuventudenãopodeestar
separada de um processo de actualização e acompanhamento constante das
juventudes. Estamos cientes da multidimensionalidade e complexidade da própria
condiçãojuvenil,resultantedaheterogeneidadedecostumes,atitudes,expectativase
interesses,eénessesentidoquenospropomosdireccionarparaestasdimensões.
Queremos contribuir para a educação dos jovens, promovendo uma juventude mais
activa(sobretudonasdinâmicaslocais),autónoma,responsável,ecapazdeenfrentar
novosdesafios.
A aposta continuada, nos Projectos de Intervenção Juvenil, vai de encontro a estes
objectivos. O desenvolvimento de competências pessoais, o apoio na orientação
vocacional e profissional, o acompanhamento psicológico, a promoção de uma vida
sexual e reprodutiva saudável, as acções de sensibilização para os malefícios do
consumo de álcool e drogas, entre outros, são algumas das temáticas trabalhadas
nestesprojectos.
Simultaneamente continuarseá a aposta na promoção de acções de formação para
jovens activos, activos desempregados, ou recémlicenciados, resultado de uma
políticadepromoçãocontínuadasqualificaçõesdosjovens,potenciandoaprocurade
empregoe/oumelhorandoodesempenhodastarefasqueefectuam.
No âmbito da animação, iremos de encontro às diferentes vertentes artísticas,
procurando responder às necessidades dos utentes. Haverá um cuidado especial na
promoçãodeacçõesnoespaçoCasasdaJuventude.


OobjectivodemelhoriacontínuadosserviçoséintrínsecoàprossecuçãodoSistema
deGestãodeQualidade,implementadojáhá2anos,comaatribuiçãodoCertificado
deConformidadeàDivisãodaJuventude.
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A dimensão Voluntariado surge como uma área que
ambiciona alargar as vias de intervenção, com novos
parceiros, novos perfis de posto e com a possível
internacionalizaçãodoserviço.


Em conclusão, pretendese no ano de 2010 consolidar projectos, melhorar as
respostasàsproblemáticasemergentes,numplanoqueprevejaacoresponsabilidade
dosjovensnaelaboraçãodaspolíticasdejuventude.
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PromoçãoSocialeSaúde

De acordo com a tipologia da população do Concelho de Matosinhos e dadas as
característicassociologicamenteconhecidasdocrescimentourbanoemqueapobreza
e exclusão se acentuam, a DPSS organiza a sua intervenção de acordo com as
dimensões de vulnerabilidade que se constituem como factores de exclusão social e
quedefinem,simultaneamente,operfildeumaintervençãointegradaesustentadana
rededeparceirosquedirectamenteactuamnestasproblemáticas.
APropostadetrabalhoadesenvolverpelaDPSSnoanode2010estruturaseemtorno
dos novos Eixos do PDS  Plano de Desenvolvimento Social (elaborado com base no
DiagnósticoSocialdoConcelho)eenquadradospelasGrandesOpçõesdoPlano:
 Educação,formaçãoeinserçãosocial;
 Condiçõesdevidaecidadania;
 Riscoseperigos;
 Inovaçãoequalificaçãodeequipamentoseserviços;
 Participaçãoetrabalhoemrede;
 Produçãoedivulgaçãodeconhecimento.

Para além de apostar em dotar o Concelho de infraestruturas de apoio social,
pretendese sobretudo investir na manutenção e alargamento das parcerias com
outrasentidadesdasociedadecivil,rentabilizandoeficazmenteaspotencialidadeseos
recursos locais, na perspectiva de que o “trabalho em rede” permite multiplicar a
eficáciadetodososintervenientes.

EIXO1Educação,formaçãoeinserçãosocial

PMSM  Formação nas IPSSs no âmbito da Prevenção de Acidentes e Segurança e
QualidadeeHigieneAlimentar
Acção integrada no PMSM é dirigida ao corpo dirigente e colaboradore/as que
manipulambens alimentares. Surge com base na informação resultante das vistorias
efectuadaspelaULSMjuntodasdiferentesvalênciasdeIPSSs.80,9%dasInstituições,
alvodevistoria,apresentamproblemasnodomíniodasegurança.
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Resultante também do questionário preenchido por 27 IPSSs do Concelho que
identificaram as suas necessidades de formação essencialmente nas áreas da
Qualidade, Prevenção de Acidentes e Saúde e Alimentação. Através desta formação
pretendesesensibilizaredesenvolvercompetênciasjuntodosrecursoshumanosdas
IPSSs bem como promover melhores condições de segurança e higiene alimentar
actualmenteverificadasnestasinstituições.


PMSM–FormaçãoemSaúdeOral
Dinamização de parcerias para apoio na formação de técnicos de saúde escolar no
âmbitodasuaintervençãoemsaúdeoralemcontextoeducativo.AULSMapresentou
necessidadesdeformaçãodecercade30enfermeiro/asemédico/asdefamílianeste
domínio. A CMM através do PMSM pretende promover a possibilidade de apoio
atravésdasparceriasOrdemdosMédicosDentistas,FaculdadesdeMedicinaDentária
eMundoaSorrir.

OCNOCentrodeNovasOportunidades
O objectivo do CNO é aumentar os níveis de qualificação, escolar e profissional, dos
adultos. Assim, é uma porta de entrada para todas as pessoas com 18 anos ou mais
quenãotenhamconcluídoo4.º,6.º,9.ºou12.ºanodeescolaridadeequepretendam
aumentaroseuníveldeescolaridadee/oupretendamumaqualificaçãoprofissional.
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NoCNO,umaequipaespecializadaoidentificaoperfildecadacandidatoe,deacordo
com o mesmo, procede ao seu encaminhamento para a resposta de educação /
formaçãomaisadequada.Istoé,ouparaintegraçãoemProcessodeReconhecimento,
Validação e Certificação de Competência (desenvolvido no CNO) ou para outro
percursoeducativoeformativo(desenvolvidoporoutraentidadeformadora).

ALojadeEmprego
Esteserviço,noâmbitodoProjectoMatosinhosActivo,continuaráatrabalharcoma
população desempregada com dificuldades acrescidas de inserção, tendo como
objectivos, apoiar percursos individuais de inserção profissional; Desenvolver acções
deformaçãodecurtaduraçãoeàmedida;Integrarpessoasnomercadodetrabalho;
Fomentaracriaçãodeautoemprego.

OsGabinetesdeEmpregabilidade
No âmbito do Projecto Agir em Matosinhos, estes gabinetes foram implementados
recentementenasFreguesiasdeGuifõesedeSantaCruzdoBisposeguemosmesmos
objectivos e metodologias tendo como população e territórios de intervenção, as
pessoas desempregados residentes nas referidas freguesias. Paralelamente será
realizado um trabalho próximo com as empresas destas duas freguesias com o
objectivodeapoiarequalificarasentidadesempregadoras.

OConselhoConsultivodoEmpregoedaFormação
Constituído em 2008, no âmbito do
Projecto Matosinhos Activo, vai
prosseguir em 2010 com os seguintes
objectivos: identificar áreas profissionais
com capacidade de oferta de emprego,
analisarprojectivamenteasnecessidades
do mercado de trabalho ao nível das
áreasdeformaçãoprofissionalmaisprioritárias;dosperfisprofissionaisemergentese
discutiraadequaçãodaofertaformativaàsnecessidadesdasactividadeseconómicas.
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AEmpresa“MestreJardim”
O ano de 2010 será um ano de afirmação como uma empresa autosustentável do
mercado social de emprego, continuando a integrar na sua estrutura pessoas com
dificuldadesdeinserçãonomercadodetrabalho

EIXO2Condiçõesdevidaecidadania

EquipamentoseRespostasSociais
Comvistaaaumentaracapacidadederespostadosequipamentoseserviçossociais,a
DPSS manterá o apoio prestado às Instituições que intervêm em diversas áreas, das
quaissedestacamasdainfância,deficiênciaeterceiraidade,atravésdaatribuiçãode
subsídios para a realização de actividades, aquisição de equipamentos, cedência,
construção, remodelação e ampliação de instalações, cobrindo necessidades de
recursosfinanceirosqueasInstituiçõesnãotêmmeiosparasuportar.
PretendesedarcontinuidadeàapostanoapoioàsInstituiçõeslocaisatravés:





daqualificaçãodassuastrabalhadorasetrabalhadoresedemaiscolaboradores
(dirigentes e voluntário/as), que se traduz nos programas de formação, em
áreasespecíficas;
do acompanhamento das entidades ao nível da implementação do Plano de
AcçãoqueconcretizaasintençõesdoPlanodeDesenvolvimentoSocial;
na concretização das candidaturas aos programas que permitirão qualificar
equipamentos da rede já existentee aumentar a capacidade de acolhimento,
reforçandoassimaredederespostassociaisjáexistente:
o PARES–ProgramadeAlargamentodaRededeEquipamentosSociaise
o POPH–ProgramaOperacionaldoPotencialHumano,


RelativamenteàinfânciairáserprestadoapoiofinanceiroàsInstituiçõesnosentidode
melhorar a qualidade de equipamentos de acolhimento residencial de crianças e
alargaraRededeCrechesaumentandoacapacidadedeacolhimentoempelomenos
200lugares,atéaoanode2013
No que concerne à deficiência será dada continuidade à promoção da melhoria dos
meioseserviçosprestadospelasInstituições.Ascandidaturasaprovadasirãopermitir
a criação de mais 3 Lares Residenciais, 3 Centros de Actividades Ocupacionais, e 2
Serviços de Apoio Domiciliário. A criação destes novos serviços irá permitir abranger
mais pessoas com deficiência. A Autarquia irá apoiar a realização de obras de

39




recuperação do seu edifício onde funciona a ResidênciaLar cedida à Associação
PortuguesadePaiseAmigosdoCidadãoDeficienteMental–NúcleodeMatosinhos,
naSenhoradaHora.
Relativamente à terceira idade, pretendese promover a qualidade do atendimento
prestado pelas Instituições aos seus 3.000 utentes quotidianos, considerando em
primeiro lugar a satisfação das necessidades e, num segundo plano, a promoção da
saúdeatravésdeumconjuntodeactividadesque,incentivandoosaoexercíciofísicoe
mental,promovemobemestarbiopsicoemocionalesocial.
OCartãoMATOSINHOSéniorcontinuaráem2010apossibilitaroacessoàsiniciativas
do município, tais como a comemoração de eventos festivos (Dia Internacional da
Pessoa Idosa, Dia dos Avós, o Natal, etc.), actividades no exterior das Instituições
(Passeios, colónias balneares, etc.) e actividades regulares de estimulação e de
convívio(AulasdeGinásticas,Hidroginástica,Ateliers,etc.).
NoâmbitodosserviçosproporcionadosporesteCartão,
em 2010 será mantido o MATOSINHOS AMIGO, que
proporciona aos munícipes Seniores um serviço de
reparação de anomalias nos seus domicílios, e será
aumentadaacapacidadederespostaàsnecessidadesde
TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA, passando a ser esta de
70unidades.
Com estes serviços pretendese retardar a necessidade
de institucionalização das pessoas com mais idade e/ou
commenorautonomia.

ApoioaInstituiçõescomintervençãonodomíniodaSaúde
A DPSS apoia instituições que desenvolvem acções de prevenção da doença e de
promoção da saúde em domínios como a prevenção de comportamentos de risco;
prevenção secundária e terciária da propagação de doenças sexualmente
transmissíveis;acçõesdeinformação,esclarecimentoeintervençãojuntodedoentes,
familiares e técnicos que trabalham na área da saúde mental; acções de prevenção
(rastreio).
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OGAS–GabinetedeApoioSocial
A DPSS dará continuidade ao Apoio Psicológico do/as funcionário/as dos serviços
municipais, através do GAS – Gabinete de Apoio Social. Desde o início do seu
funcionamentoforamatendidos55casosdefuncionário/asmunicipaistendotambém
esteserviçodadorespostasa2situaçõesdecriseexterioresaomunicípio.Esperase
poder dar resposta a todos os casos solicitados estando a situação dependente de
instalaçõespróprias.

ProjectoMatosinhosActivo
Será dada continuidade no terreno à dinamização de uma bolsa de Voluntariado de
Proximidade para apoio a pessoas idosas e / ou dependentes sem retaguarda no
ConcelhodeMatosinhos.

ProjectoAgiremMatosinhos
Compreende Acções de acesso às TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação.
Propõese desenvolver um trabalho com um grupo de destinatários diversificado,
como crianças e jovens, pessoas desempregadas e idosos, com o objectivo de
aumentarassuascompetênciasnaáreadastecnologiasdecomunicaçãoeinformação.

Projecto“NovasMetas”
Este Projecto de redução de riscos e minimização de danos, aprovado no âmbito do
Programa Operacional de Respostas Integradas do IDT – Instituto da Droga e da
Toxicodependência tem como principais objectivos diminuir a assunção de
comportamentos de riscos na população toxicodependente do Concelho de
Matosinhos,melhorarassuascondiçõessocioeconómicasedesaúdeeaumentaros
níveisdeconhecimentosobreestaproblemáticanosfamiliaresetécnicosequantoao
perfilepadrõesdeconsumosdesubstânciaspsicoactivas.
Neste sentido, durante o ano de 2010 o Novas Metas irá promover acções
direccionadas para a saúde tais como, programa de substituição opiácea de baixo
limiardeexigênciaemparceriacomoCRIOcidental–UnidadeLocaldeMatosinhos,
prestaçãodecuidadosmédicosedeenfermagemeprimeirossocorros,administração
demedicaçãotuberculostáticaeretroviricasobreobservaçãodirecta,distribuiçãode
material de contracepção e programa de troca de seringas, rastreio às doenças
infecciosas, orientação para o tratamento e acompanhamento médico em consulta
semanal.
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O Projecto irá desenvolver acções de prevenção e redução de riscos nos contextos
recreativos/nocturnosdoConcelhotaiscomo,distribuiçãodepreservativosematerial
informativo sobre práticas de consumo e sexuais de menor risco, implementação de
programadetrocadeseringas;testedealcoolemia;análiseàssubstânciasdeconsumo
(testedeMarquis);erealizaçãodoKlothos.

ProgramaMunicipalApoioArrendamento
Agraveconjunturaeconómica,doúltimotrimestrede2008edoprimeirotrimestrede
2009, conduziu a que o Município de Matosinhos encetase uma estratégia para
responder,comoéseuhábito,aestaconjunturaadversa.
Desta forma o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos solicitou à
MatosinhosHabit MH, EEM um estudo acerca da possibilidade de implementar um
apoioaocrescentenúmerodefamíliascomdificuldadesdehonrarosseuscontratos
dearrendamentoprivado.
Paralevaracaboesteestudo,foicelebradaumaparceriacomaUniversidadeCatólica
doPorto,sobacoordenaçãodoProf.AlbertoCastro.
EsteestudotevecomoresultadoumapropostadecriaçãodoProgramaMunicipalde
Apoio ao Arrendamento – P.M.A.A., para famílias carenciadas. Esta é uma resposta
rápida,aumproblemaconjunturaleaofazeloprocurouseinovarnotipodepolitica
habitualmenteseguido.
NoâmbitodesteProgramanoanode2009foramapoiados1.142indivíduosnumtotal
de425candidaturas,sendoovalordoapoioásfamíliasde234.683,38€,prevendose
paraoanode2010umgastonovalorde740.000,00€.
A MatosinhosHabit MH, EEM abrirá 2 novas fases de candidaturas ao P.M.A.A.,
conformeprevistonoregulamento,adecorrerduranteoano2010.

EIXO3Riscoseperigos

IntegraçãodepessoasacumprirpenasdeTrabalhoComunitário
NoâmbitodoProtocolodeCooperaçãoestabelecidoentreaAutarquiadeMatosinhos
eoInstitutodeReinserçãoSocial(IRS),paraacolocaçãodecidadãosemcumprimento
demedidasdePrestaçãodeTrabalhoaFavordaComunidade(TFC),aCâmaracolocará
aspessoasaquemfoiaplicadaestapenaemdiversosserviçosdaAutarquia.
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DelegaçãodeMatosinhosdaCruzVermelhaPortuguesa
ColaboraçãoparaacçõesdeapoioaVítimasdeviolênciadoméstica;

DesenvolvimentodeCompetênciasParentais
No âmbito do Projecto Matosinhos Activo, será dada continuidade à Acção de
DesenvolvimentodeCompetênciasParentais,queconsisteemtrabalharcomfamílias
com crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 3 anos, sinalizadas
prioritariamente pela CPCJP, tendo como objectivos: Prevenir situações de risco na
infância;Desenvolvercompetênciasparentais;Promoveravalorização,porpartedos
pais, do percurso escolar dos filhos. A Acção Intervenção em situações de crise nas
famílias(ProjectoAgiremMatosinhos)visatambémestesobjectivoscomasfamílias
residentesnasfreguesiasdeGuifõesedeSantaCruzdoBispo.
As Acções Projectos de Vida com Sucesso visam aumentar as competências sociais,
pessoaiseeducativasjuntodecriançascominsucessoescolareemriscodeabandono
noâmbitodoProjectoAgiremMatosinhos.

OProjectoGIGAS
Este Projecto de prevenção primária do uso/abuso de drogas, encontrase em
funcionamento no território de Custóias, mais concretamente nos Conjuntos de
Habitação Social de São Gens e Custóias e apresenta como objectivos centrais,
aumentar as competências pessoais/sociais das crianças envolvidas nas acções
desenvolvidas em contexto escolar; aumentar os factores de protecção dos
participantesquefrequentamtodasasactividadesdirigidasaosmesmos;aumentar,os
factores de protecção das famílias que frequentam todas as actividades; garantir a
sustentabilidade do projecto através da capacitação dos 20 técnicos para a
implementação de um programa de treino de competências pessoais, sociais e
parentaisemfamíliasvulneráveis;aumentarosconhecimentosdapopulaçãoemgeral,
relativamenteaoscomportamentosderiscoeseupapelnaprevenção.Nestesentido,
darseá continuidade às actividades previstas em candidatura para o ano de 2010.
Assim, encontramse previstas acções em meio escolar, meio familiar e meio
comunitário, nomeadamente: Programa de treino de competências para crianças de
Escolas EB1; Grupos de orientação e desenvolvimento para jovens; Grupos de
orientação formativa e profissional; Apoio às actividades escolares dos jovens;
Actividades lúdicodesportivas; Acompanhamento individualizado aos jovens e
famílias; Programa de treino de Competências Pessoais, Sociais, Parentais e
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Profissionais; Acções de treino de competências dirigidas a técnicos e Membros de
associaçõeslocais;TertúliaseJogoemFamília.

OEDP–Educa,PrevineeDesenvolve
Durante o ano 2009, foi implementado, através de candidatura realizada à fundação
EDP, o projecto Educa, Desenvolve e Previne. Este projecto contemplou a
implementação de um programa de treino de competências junto de crianças em
idade préescolar. Em 2010 será promovida a continuidade deste programa,
procurando desenvolver junto destas crianças comportamentos adequados e
saudáveisquelhespossibiliteexperimentar,construiredesenvolvercompetências,no
contextoderelaçãocomooutroecomomundoquearodeia.

ParceriacomoFórumPortuguêsparaaPrevençãoeSegurançaUrbana(FOPPSU)
DC&DII–Democracia,Cidades&Drogas/Democracy,Cities&Drugs


No âmbito do desenvolvimento do
projectoDC&DII,em2010,darseá
continuidadeàformaçãocreditada,
dirigida a Técnicos dos Municípios

sobre“DesenvolvimentodeprojectosdeIntervençãoemtoxicodependência”,
emestreitaparceriacomaFaculdadedePsicologiaeCiênciasdeEducaçãoda
UniversidadedoPorto.Esteprojectotemcomoobjectivocentralimplementar
um programa de troca e partilha de conhecimentos e experiências, definir
metodologiaseestratégiasdeintervençãonoâmbitodatoxicodependênciae
diagnosticarasnecessidadesaoníveldeintervenção.Oobjectivoúltimodeste
projectoseráapublicaçãodeumguiadeboaspráticasemetodologiasobreas
estratégiaseprincípiosdeintervençãosobreatoxicodependência.

ObservatórioInterMunicipalparaaSegurançaUrbana


OFórumPortuguêstemvindoatrabalharemestreitaarticulaçãocomDirecção
Geral da Administração Interna, no sentido de integrar e participar numa
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plataforma de observatórios, já existentes em Portugal, que contempla cerca
de30Instituições.Nestecontextoiráserdisponibilizadouminstrumentoque
possibilita a análise retrospectiva e actual das situações da violência e
criminalidadeanívelconcelhiopossibilitando,deigualmodo,ocruzamentode
informaçãodeváriosindicadoresdaSegurançaUrbana.

GuiadeDesenhoUrbanoparaaSegurançaeaReduçãodaCriminalidade


OFOPPSUiráintegraraparceriadaDirecçãoGeraldaAdministraçãoInternae
a DirecçãoGeral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano,
paraaconcepçãodeumGuiadeDesenhoUrbanoquecontemplaráinstruções
relativas à planificação de cidades seguras, bem como, a referência a boas
práticas neste domínio. Este manual destinase a técnicos municipais e de
outras entidades públicas e privadas com responsabilidade na concepção,
planeamento e implementação de projectos de desenvolvimento de espaços
urbanos públicos e privados. Este documento encontrase organizado em
formato de enciclopédia, tendo já sido publicados 4 volumes, sendo que o
próximo encontrase a ser ultimado em colaboração com o FOPPSU e seus
associados(autarquias).


CooperaçãoentreoFOPPSUeoInstitutoSuperiordeCiênciasPoliciaisdeSegurança
Interna


Encontrase em fase de análise a proposta de protocolo entre o Fórum e o
instituto Superior de Ciências Policiais de Segurança Interna. Com esta
Cooperação objectivase a troca e disseminação de conhecimento e boas
práticas locais que impulsionem a elaboração e apresentação de documentos
que possam promover o desenvolvimento de estratégias preventivas e de
segurançalocais.


DivulgaçãoedistribuiçãodoGuiadeauditoriaslocais


Este Guia, concebido no âmbito da Rede Europeia de Prevenção da
CriminalidadeequeserátraduzidoparaPortuguês,divideseemduaspartes:
legislação nacional para auditorias (diagnósticos) e uma outra com fontes
estatísticas do tipo “Where to go”. No âmbito deste Guia, será negociada a
participação do FOPPSU como autor do preâmbulo, bem como o seu
lançamentoeiniciativasdedivulgação.
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EIXO4Inovaçãoequalificaçãodeequipamentoseserviços

ProjectoAgiremMatosinhos
No âmbito do Projecto Agir em Matosinhos pretendese capacitar das instituições,
apoiandooprocessodequalificaçãodosserviçosprestadospelasinstituições,assimirá
trabalharnesteobjectivocomquatroInstituiçõesdoConcelhosediadasnasfreguesias
deSantaCruzdoBispoeGuifões.
No referido Projecto irá ainda decorrer uma Acção de Capacitação da Comunidade,
comaorganizaçãodeduasacçõesdeformaçãonaáreadaviolênciadoméstica.

EIXO5Participaçãoetrabalhoemrede

ARedeSocial
Paraoanode2010,oConselhoLocaldeAcçãoSocialdarácontinuidadeaotrabalho
desenvolvidonoâmbitodaRedeSocial,nomeadamente:










O acompanhamento anual das 10 Comissões Sociais de Freguesia cujo
objectivopassaporimplementarasacçõesdoPlanodeDesenvolvimentoSocial
20091013;
Realização de Plenários do CLAS e Plenários Extraordinários sempre que seja
pertinente;
ReuniõesdoNúcleoExecutivodaRedeSocialparatratardeassuntosinerentes
aotrabalhodesenvolvidonaRedeSocialaoníveltransversal/concelhio;
AvaliaçãodasacçõesdoPDSrelativasaoanode2009;
Emissãodepareceresnoâmbitodosequipamentoseserviçossociais;
Apoionarealizaçãodecandidaturasadiversosprogramasduranteoano2010;
Análise de propostas, sobre projectos a implementar no Concelho a realizar
duranteoano;
Acompanhamento e realização das acções inscritas no Plano da Igualdade de
Género. Será efectuada formação na Igualdade de Género dirigida a
técnicos/as da Autarquia e outros agentes locais. A finalidade da realização
desta formação, passa por proporcionar a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de competências nesta matéria. Será também desenvolvida
uma acção de sensibilização junto das estruturas hierárquicas de topo da
Autarquia, procurando fomentar a integração desta perspectiva enquanto
condiçãoparaumaboagovernação;
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AcompanhamentodasacçõesinscritasnosPlanosdaDeficiênciaedaInfância.
Serão promovidas reuniões de trabalho com as Instituições destas áreas e
NúcleoExecutivodaRedeSocialcujoobjectivopassaporpromoveraqualidade
dosserviçosprestadospelasInstituiçõescomintervençãonasreferidasáreas.




Ainda em 2010, compete àRede Social aconclusão da construção do novo Plano de
DesenvolvimentoSocialpara20092013.

OAtendimentoIntegrado
Estametodologiavisaaumentaracapacidadeeaeficáciadaintervençãoda(s)rede(s)
de parceiros já existentes através da criação/sustentação de uma plataforma de
coordenação de acções com vista a uma abordagem integrada junto dos públicos
desfavorecidos, concorrendose, desta forma, para a procura de novas metodologias
de trabalho que apostem na flexibilidade e não na fragmentação de respostas.
PretendesequeasfamíliasquerecorremaoAtendimentonãotenhamquesedirigira
diversos serviços sociais e que não haja uma sobreposição de intervenções e um
desgaste de recursos humanos, criando respostas coerentes, articuladas e mais
céleres.
ActualmenteoA.I.estáimplementadonas10FreguesiasdoConcelho,sendoque,para
além dos Pólos Territoriais (10), existem também os Grupos Específicos, como a
Matosinhos Habit (Conjunto Habitacional de São Gens), os Centros de Saúde e o CRI
(CentrodeRespostasIntegradas).

PlanoMunicipaldeSaúdedoConcelhodeMatosinhos(PMSM)
No domínio da Saúde Oral, os dados Concelhios não se
afastam muito dos nacionais. Estes revelam que apenas
33%decriançasaos6anosdeidadeseencontralivrede
cárie dentária. Os últimos dados cedidos pela ULSM
relatam que foram efectuados 2141 rastreios às Escolas
EB1doConcelhotendosidodetectadas918cáries.
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Nosentidodeprevenirasdoençasorais,pretendeserealizar:







Distribuiçãodecercace8000KitsdeSaúdeoraljuntodascriançasdasEscolas
EB1doConcelhodeMatosinhos;
Alargar a rede de médicos dentistas tutores de crianças e jovens carenciados
(Dr. Trincas). Actualmente são 9 os médicos dentistas que assumem o
tratamentodecercade40crianças;
Iniciar os tratamentos de Medicina Dentária através das parcerias já
estabelecidas (CTPDL, Dr. Trincas, UFP) e da implementação da Clínica
PedagógicaemparceriacomaUFP;
ApoiaraULSMnarealizaçãodeacçõesdeformaçãodirigidasaostécnicosde
saúdeescolar.


No domínio da Saúde e Educação Alimentar pretendese acompanhar a
implementação do Manual de Educação Alimentar “Aprende a comer com a Fada
Dentinho” e avaliar impacto da sua aplicação junto das crianças das Escolas EB1 do
Concelho.
OdomíniodaSaúdedaVisãodoPMSMiráarrancarem2010comoiniciodosrastreios
oftalmológicosjuntodascriançasquefrequentamasEscolasEB1doConcelho.

PlanoDesenvolvimentoSocialparaaInfânciadoConcelhodeMatosinhos
O Plano para a Infância resulta das necessidades que foram levantadas no Concelho
acerca deste domínio, assim como dos contributos dos agentes que trabalham
directamente no terreno. O objectivo estratégico deste plano pressupõe garantir as
condiçõesparaumaefectivagarantiadosDireitosdasCrianças.Aslinhasestratégicas
baseiamse na promoção do Conhecimento, na qualificação e alargamento dos
Equipamentos da Infância, na promoção do sucesso educativo, na promoção da vida
culturaledesportivaenareduçãodoriscoeminimizaçãodoperigo.

PlanoMunicipaldeMatosinhosparaaInclusãoSocialdasPessoascomDeficiências
ouIncapacidades
O Plano Municipal de Matosinhos para a Inclusão das Pessoas com Deficiências ou
incapacidades,2009/2013,surgiudainiciativadaRedeSocialdoConcelhoecomeçou
a concretizarse a partir do momento em que se identifica a necessidade de
aprofundar o conhecimento de todos os agentes envolvidos, sobre as diferentes
realidades e expressões das deficiências e incapacidades. O Plano Municipal de
Matosinhos para a Inclusão Social das Pessoas com Deficiências ou Incapacidades
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define como objectivo estratégico “Garantir o direito à autonomia e à qualidade de
vidadaspessoascomdeficiênciaseincapacidades.”
ParaocumprimentodesteobjectivooPlanoestruturaseemtornodequatrolinhasde
actuação: Informação e sociedade; Educação, formação e inserção laboral;
AcessibilidadeseServiçosecondiçõesdevida.
Estas linhas reúnem um conjunto de propostas que permitem uma abordagem
integrada às questões associadas à problemática das deficiências e incapacidades e
nesta perspectiva, a consideração de uma série de factores que se traduzem em
obstáculos a uma inserção plena das pessoas com deficiências ou incapacidades na
vidaemsociedade.
As propostas do Plano assentam na valorização e dignificação das pessoas com
deficiências ou incapacidades; no pressuposto de que as pessoas com deficiência
podemserautónomas,atravésdodesenvolvimentodedeterminadascompetênciase
naigualdadedeoportunidades.

PlanoGerontológicodeMatosinhos
Propõese ainda dar continuidade à
implementação do Plano Gerontológico de
Matosinhos, como primeiro Plano Gerontológico
nacional, apresentado publicamente no dia 1 de
Outubro de 2007, e organizado em torno de
quatro linhas estratégicas: Diagnóstico,
Equipamentos,Recursos Humanos e Autonomia,
visandocriarmecanismosparaarespostaàsnecessidadesidentificadasparaestafaixa
etária quer no Diagnóstico Social, quer pelos diversos parceiros que participaram na
sua construção, nomeadamente através do NESE – Núcleo de Estudos para o
Envelhecimento.

EIXO6Produçãoedivulgaçãodeconhecimento

ObservatórioSocial
Em Matosinhos, a necessidade de criação de um Observatório Social surge no
contexto da Rede Social do Concelho, sendo objectivo do Observatório dispor da
informaçãonecessáriaparaarealizaçãodeumDiagnósticodoConcelhonasdiferentes
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áreassociaisequepermitadetectarprecocementeaemergênciadenovosproblemas
sociaisedefinirlinhasdeactuaçãoestratégica.
O Observatório Social assenta numa dinâmica de
cooperação entre diferentes entidades. Assim, a
informaçãoqueconstadoObservatórioSocialéproduzida,
como é o caso de alguns estudos realizados no Concelho,
no contexto das estruturas da própria Rede Social, seja o
seu Núcleo Executivo, seja o Núcleo de Estudos para o
Envelhecimento. Por outro lado, são também estas
entidades que “alimentam” o Observatório com
regularidade anual, pelo que o mesmo pressupôs o
estabelecimento de um protocolo, entre todos, que
permitiu definir as responsabilidades quanto ao tipo de
informaçãoafornecererespectivaperiodicidade.
Assim,oObservatórioSocial,enquantodispositivoderecolha,tratamentoeanálisede
informação referente ao Concelho de Matosinhos, pretende desempenhar as
seguintesfunções:




Planeamento de uma intervenção social global, integrada e de carácter
preventivo;
Incrementodainovação;
Qualificaçãodosagentessociaislocais.


EstudosobreaInfância
Propõese também a realização da publicação do
estudo da Infância no primeiro semestre do ano de
2010, que se encontra a ser produzido no âmbito do
Plano Desenvolvimento Social para a Infância do
ConcelhodeMatosinhos

PlanoMunicipaldeSaúdedoConcelhodeMatosinhosSaúdeSexualeReprodutiva
Estáprevistopara2010aapresentaçãodosresultadosobtidospelaadministraçãode
questionários aos alunos das Escolas EB2/3, Escolas Secundárias e Profissionais, bem
como aos pais e encarregados de educação. Através da aplicação deste questionário
pretendese avaliar comportamentos, atitudes e crenças face às questões da saúde
sexualereprodutiva.
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ONESE–NúcleodeEstudosSobreoEnvelhecimento
O NESE, preparado em 2006 e implementado já em 2007, funciona como um grupo
temáticocompostopeloselementosdoNúcleoExecutivodoConselhoLocaldeAcção
Social de Matosinhos e por pessoas, convidadas individualmente, que dão um
testemunho e contributo na sequência da sua experiência de vida e /ou actividade
profissionaletemcomoobjectivos:fomentaraparticipaçãodepessoaseorganizações
na Rede Social, manter um diagnóstico actualizado dos processos e riscos de
envelhecimento do Concelho e criar mecanismos de adequação constante das
respostasàsnecessidadesdapopulação.
Propõesepara2010adinamizaçãodereuniõestrimestraisdoNESE,comoobjectivo
de avaliar os resultados e a pertinência das acções em curso para a terceira idade,
nomeadamenteaspropostasnoPlanoGerontológicodeMatosinhos,bemcomo,com
base nos diagnósticos existentes, aferir a existência de condições para a
implementação das restantes acções e apresentar contributos para a actualização
destePlano,propondonovasacções.

OsBancosdeAjudasTécnicas
No âmbito do trabalho desenvolvido pela Rede Social, nomeadamente com as dez
ComissõesSociaisdeFreguesiadoConcelhodeMatosinhos,verificouseanecessidade
decolmatarainsuficiênciadematerialdeAjudasTécnicasnasdiferentesFreguesias,
deformaadarrespostaaosinúmeroscasosdedependênciafísicaexistentes.
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AdministraçãodoTerritório

DepartamentodeGestãoUrbanística





Os objectivos que nos propomos atingir no ano de 2010 passarão necessariamente
pelasseguintes13medidas:
1) Facultar a todos, agentes internos e externos, um “regulamento” disciplinador,
exaustivoeclarodoexercíciourbanístico,comvistaaeliminaradiscricionariedadena
apreciaçãodospedidos(“OLivrodeEstilo”doDepartamento).Este“regulamento”,ou
modeloaseguirportodos,destinaseagarantira“universalidade”dospareceres,para
alémdasuafundamentaçãolegaleurbanística,quehojejáestáassegurada.
1.1) No que diz respeito aos técnicos municipais, a existência de um manual de
apreciação de projectos (uma checklist de situações a verificar) permitirá uma
maisrápidaesistemáticaapreciaçãodosprojectos.
1.2) No que diz respeito ao exterior, a disponibilização no site da Câmara deste
manualeaindadalegislaçãoaplicávelàsoperaçõesurbanísticas,permitirátomar
maisperceptívelatodosaquelesqueelaboramprojectos,atarefadaquelesqueos
analisam, e encontrarseão consensos mais rígidos e fáceis entre o exterior e o
interior.
2 – Disponibilizar as regras de taxamento de todas as operações urbanísticas,
distinguindoastaxasdeserviçodastaxasacobrarcomocontraprestaçãodobenefício
imobiliário.
3 – Disponibilizar um registo fiável de todos os antecedentes processuais para uma
fácilcertificaçãodocumental(escritaedesenhada)detodasasoperaçõesurbanísticas,
passadasepresentes.
4 – Estabelecer um “modelo” para o registo em cartografia actualizada, de todas as
redes, fundiária, imobiliária, predial, que sirva no futuro para o carregamento, numa
base de dados georreferenciada de todos estes elementos que são absolutamente
indispensáveisàinformaçãoeprogramação/planeamentodosprojectosedasobras.
5 – Criação de uma base de dados de todos os edifícios classificados ou em vias de
classificação,queincluamedidasquepermitamcomobjectividadeeclarezadisciplinar
as intervenções nesses imóveis ou naqueles que fazem o seu acompanhamento,
registandocartograficamenteestesperímetros.
6 – Aprofundar a monitorização das tramitações processuais, com vista à
implementaçãodemedidascorrectivas,quepossam,emdeterminadosmomentos,ser
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indispensáveis ao cumprimento dos deveres de resposta, e que inclua também o
controlodosprazosdasentidadescujoparecerélegalmenteobrigatório,quersejam
internosouexternosàAutarquia.
7 – Tornar oportuna a intervenção da fiscalização urbanística, uma vez que
procedimentos tardios ou extemporâneos poderão condenar ao insucesso o papel a
queaAutarquiaestá(cadavezmais)obrigadanestaárea.
8 – Organizar, triar e sanear de forma expedita os processos de obras sem licença
(OSL), promover com eficácia as medidas cautelares de controlo (embargo, p. ex.),
promover as medidas de reparação e reposição de legalidade, accionando, se
necessárias,asmedidaslegaisprevistasparaademoliçãodasconstruçõesilegalizáveis,
punindoosactosque,nãoacatandoaautoridadecamarária,persistamnaviolaçãoda
lei.
9–Exercerumatutelamaisfirmenafiscalizaçãodetodososactosurbanísticos,uma
penalizaçãomaisduradosprevaricadores,umaresponsabilidademaisatentadetodos
os agentes, incluindo procedimentos disciplinares junto das ordens profissionais,
implementando medidas de estímulo a todos os que intervenham com moderação,
bomsenso,competênciaecorrecçãonoterritório.

10 – Fazer uma cartografia georreferenciada das acções da fiscalização, para
tratamento posterior a diversos níveis, incluindo a da comparação com as acções
submetidasacontrolo. Permitiráesterecenseamentoidentificarpossíveis“focos”de
urbanizaçãonãoconsentida,anaturezaeaescaladessasintervençõeseoseuobjecto
funcional. Permitirá ainda rastrear se essas acções de construir sem prévio título se
podemdealgummodoatribuiràmorosidadederespostadaAutarquia,enessecaso,
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anteciparaacçãodeconstruir,semquaisqueroutrasconsequênciasquenãosejam,de
algummodo,condicionadasadecisão.
11 – O acompanhamento de todos os processos de legalização em AUGI’s que se
encontramemcurso;
12–Aparticipação,emarticulaçãocomoDepartamentodePlaneamento,notrabalho
preparatório de organização das CAC’S (Comissões de Administração Conjunta), em
todososnúcleosondeestasaindanãoseencontramconstituídas;
13 – Elaboração de propostas de
reconversão que se adeqúem à
realidade dos núcleos de Génese
Ilegal que ainda se encontram por
legalizar, tendo em vista o
compromisso da sua efectiva
integração na envolvente e a sua
adequadaarticulaçãocomaredede
acessos, que nalguns casos é
insuficienteedesorganizada.Torna
se nalguns casos indispensável fazer propostas que garantam uma harmoniosa
contiguidade entre estes núcleos e a envolvente, a qual nalguns casos está a sofrer
profundas reformas, de modo a que não resultem em espaços desqualificados e
desordenados mas sim PARTES das áreas urbanizadas nas quais se integrem com
coerência e qualidade, onde não se quer que funcionem como ilhas encravadas e
sobrantes. Nalguns casos esteespaço de reconversão poderá passar pelo “abate” de
alguns lotes, pois nem sempre será possível encontrar solução para todos, e será
nessescasosmaissensatoordenaroqueéordenávelsemcomprometerparâmetros
mínimos de acessibilidade, insolação ou segurança. Na lista das AUGI’S sem Alvará,
depoisdetodootrabalhoquefoifeito,existemaindaalguns“núcleosproblema”que
carecem de alteração do PDM ou da eliminação de constrangimentos criados pelas
reservasRENouRAN,asquaisobrigarão,nalgunscasos,asoluçõesdeexcepção,pois
têm características morfológicas, urbanísticas ou de localização que só por si os
transformamemnúcleos,elespróprios,excepcionais.
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GabinetedeEstudosUrbanísticos
São5osobjectivosprioritáriosparaoanode2010queoGEUsepropõeconcretizar:
1 – Elaboração do Estudo Urbanístico para a área envolvente ao Edifício do Centro
ParoquialdoAraújo,emLeçadoBalio;
2 – Elaboração do Estudo Urbanístico para a zona da Amieira, na área adjacente à
antigaFábricadosCurtumes,emS.MamededeInfesta;
3–ElaboraçãodoEstudoUrbanísticoparaazonanortedeMonteEspinho,emLeçada
Palmeira;
4 – Conclusão do Estudo de Alinhamentos e Cérceas para a Zona das Icas, junto à
Exponor,emLeçadaPalmeira;
5–ConclusãodoEstudoUrbanísticodasantigasPedreirasdeS.Gens,emCustóias.
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DepartamentodePlaneamentoUrbanístico
1.PlanoDirectorMunicipal
AdequaçãodoprocessoderevisãodoPDMaonovoRegimeJurídicodosInstrumentos
deGestãoTerritorial,atendendoaoProgramaNacionaldaPoliticadeOrdenamentodo
Território,aoPlanoRegionaldeOrdenamentoFlorestaldoNorte,aoPlanoRegionalde
OrdenamentodoTerritório,aoPlanodaBaciadoLeçaeaoseuprocessoderevisão,á
revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, bem como á disciplina legal
aplicada á Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica Nacional, passando pela
reavaliaçãodosobjectivosemtermosdeactualidade,peladefiniçãorigorosadenovos
termos de referência, face às alterações conjunturais que se operaram no
ordenamento concelhio, nomeadamente as novas infraestruturas rodoviárias, a
plataformalogísticaportuária,oplanodedesenvolvimentodoaeroporto,asprevisões
ferroviáriasdasredesdealtavelocidadeedometroligeiro,doperímetrodesegurança
darefinariaedaconstituiçãodenovaservidãoaeronáutica.
A adequação contemplará também o processo de criação de uma nova Comissão de
AcompanhamentoeoRelatóriodaAvaliaçãoAmbientalEstratégica,comopreliminar
RelatóriodosFactoresCríticosParaaDecisão.
ArevisãodoPDMpassarápelaadequaçãodosprocessosderedelimitaçãodaRANeda
REN,aosnovosdiplomaslegaispublicadosem2009eapublicarnoanode2010,que
alteramametodologia,osprocedimentoseosconceitosdaqualificaçãodosolo.
SerádesenvolvidaumanovaPropostadeOrdenamentorespeitandoeenquadrandoas
previsões e os condicionalismos referidos, a nova terminologia e os novos conceitos
técnicosurbanísticos,incluindoadelimitaçãodecategoriasesubcategoriasdeusodo
solo urbano e rural, o relatório e o regulamento, bem como toda a documentação
gráficaeestudosdecaracterizaçãocomplementares.

2.PlanosdeUrbanizaçãoedePormenor
Execuçãodosprocedimentosfinaisdeaprovaçãoepublicitaçãoparaaplenaeficácia
dosseguintesplanos:
Serão concluídos os procedimentos formais para eficácia jurídica dos seguintes
planos:
PlanodeUrbanizaçãoeMatosinhosSul;
PlanodePormenordosPaus;
PlanodeUrbanizaçãoparaPampelido;
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PlanodeUrbanizaçãoparaZonaAntigadeLeçadaPalmeira;
Serãoconcluídososseguintesplanos:
PlanodeUrbanizaçãoparaonovocentroUrbanodeCabanelas;
PlanodeUrbanizaçãoparaaenvolventeáRuadeRecarei;
 Plano de Urbanização para a Zona Industrial de Leça da Palmeira e Santa Cruz do
Bispo;
PlanodeUrbanizaçãoparaaQuintadoChantreesuaenvolvente;
 Plano de Urbanização para a Frente Urbana da Circunvalação da Variante à Rua D.
NunoÁlvaresPereiraaoIC1;
PlanodeUrbanizaçãoparaaFrenteUrbanadaCircunvalaçãodoNódoIC1àRuado
AltodoViso;
PlanodeUrbanizaçãoparaaFrenteUrbanadaCircunvalaçãodaruadoAltodoVisoà
E.N.14;
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PlanodeUrbanizaçãoparaoCentroUrbanodeLavra;


Darseácontinuidadeàelaboraçãodosseguintesplanos:
PlanodeUrbanizaçãoparaaRuadoSobreironaSenhoradaHora(Caulinos).
PlanodePormenordoParqueRecreativo/DesportivoNascente;

Iniciarseáaelaboraçãodosseguintesplanos:
PlanodeUrbanizaçãodaFaixaLitoralPampelido–Memória–CabodoMundo.
PlanodeUrbanizaçãoparaoAraújo;
PlanodeUrbanizaçãodaZonaIndustrialdasCarvalhas;
3.Mobilidade
Continuação da implementação de medidas para a redução da sinistralidade e
melhoriadasegurançarodoviária,assimcomo,monitorizarasmedidasjáadoptadase
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concretizadas, no âmbito do programa de iniciativa municipal “Pequenas Medidas,
GrandesEfeitos”;
Continuação do programa de eliminação das barreiras arquitectónicas em toda a
cidade de Matosinhos e em todos os centros urbanos das freguesias, no âmbito dos
objectivosda“RedeNacionaldeCidadeseVilascomMobilidadeparaTodos”;
Elaboração de Estudos para a melhoria das acessibilidades no espaço público,
incluindo a criação de novas ciclovias e a promoção da diminuição do número de
veículos em circulação e os respectivos efeitos na qualidade do ar e do ambiente
urbano;
InfraEstruturasRodoferroviáriasnoConcelhodeMatosinhos:
Rodoviárias


Dar continuidade ao acompanhamento da implementação do Projecto de Integração
PaisagísticadoIP4/VRI/IC24;
Dar continuidade ao acompanhamento da implementação das obras de ligação da
Alameda Estruturante do Parque Desportivo Nascente à Rua da Estrada Velha, em
frenteaoMuseuAbelSalazar,emS.MamededeInfesta,doalargamentodoIC1entre
oNódeSendimeaRotundaAEPeoviadutodeLeça.
AcompanharoprocessodereformulaçãodoNódoFreixieirojuntodoSr.Ministrodas
ObrasPúblicasTransporteseComunicações;
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Acompanhar o processo de reformulação da Via Norte (EN14) e criação de novos
acessosàEFACEC.
AcompanharoprocessodereformulaçãoNódoChantreedaCircunvalação(EN12).
Acompanhamento dos estudos relacionados com as principais infraestruturas de
transportes, nomeadamente os do de Metro Ligeiro da AMP, do corredor ferroviário
de alta velocidade, das soluções para o Ramal de Leixões, das acessibilidades às
PlataformasLogísticasdeGonçalveseGatõesedosreperfilamentosdoIC1edaN14;
Elaboração de estudos e acompanhamento dos processos relacionados com os
EmpreendimentosViáriosIntermunicipais;
Acompanhamentodosestudosparaaconclusãodasobrasdosrestabelecimentosede
Integração Paisagística do A4/VRI e do IC24/A41, assim como os que visam o
estabelecimentodumaligaçãodedicadaentreaA28eaRefinariadoNorte;
Ferroviárias
LinhadeLeixões


Acompanharodesenvolvimentodoprojectodo“NovoServiçodePassageirosnaLinha
de Leixões”, entre a CP – Caminhos de Ferro PortuguesesEPE, a REFER – Rede
Ferroviária NacionalEPE, e o Município de Matosinhos, estando previsto a sua
extensãoaLeixões.Paraesseefeito,estãoprevistasmelhoriasdascondiçõesdainfra
estrutura, que passam pela requalificação dos apeadeiros existentes, assim como a
introduçãodumnovonaZonadaArroteiapara,pelaproximidade,fazerinterfacecom
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afuturaestaçãodeMetroHospitalS.JoãoII.Seránecessáriaaelectrificaçãodaparte
finaldalinha,aconstruçãodanovaEstaçãodeLeixões,areformulaçãodosacessosà
mesmae,daconstruçãodumaáreadeaparcamentoeinterfacecomalinhadeMetro
naZonadaEstaçãoSr.deMatosinhos;
ParalelamenteaosestudoseacçõesadecorrercomaCPsobreareabilitaçãodaLinha
deLeixões,aCMMiráacompanharodesenvolvimentodoprojectocomaREFERparaa
eliminação,supressãooureconversãodealgumaspassagensdeníveldestalinhaeque
se referem às passagens de nível de S.M.Infesta, Picoutos (5 de Outubro), Picoutos
(Fonte da Moura), Gondivai (Estação L. Balio), Agrela (Quinta do Pombal), Esposade
(Trav.daBouçadaCal),GondivinhoeStaCruzdoBispo(juntoaoRioLeçaeàVILPL).
Metro
Dar continuidade ao acompanhamento das obras por concluir ao longo das linhas
existentesdeMetro,aoenterramentodalinhanaRuaBritoCapelo,aoprolongamento
daAv.daRepúblicaatéàestaçãodaPraiadeMatosinhos.
DarcontinuidadeaoacompanhamentodoprojectodaLinhadoCampoAlegreedeS.
Mamede.
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Ambiente

MatosinhosMar!Estefoiumdosgrandesdesafiosmandatopassado(2005/2009)na
área do Ambiente, pelo seu duplo objectivo: valorizar o Ambiente e potenciar o
Turismo.
Este ano, oito em 14 praias ostentaram o galardão da Bandeira Azul, sendo que, no
início do mandato, apenas duas praias cumpriam os seus requisitos de atribuição. E
todaselasreceberamabandeiradePraiaAcessível.


Nestes últimos três anos operouse uma verdadeira revolução na imagem da orla
costeira,comobrasadecorreremváriasfrentes.
ComeçamoscomaexecuçãodaMarginaldaBoaNova(2ªfasedaMarginaldeLeça)e
requalificamostodososplanosdepraiaatéAngeiras.Aautarquiaprocedeu,assim,à
reabilitação da frente de mar, apostando na construção de parques de
estacionamento,narenovaçãodosequipamentos,dotandocadaplanodepraiadeum
conjunto de infraestruturas que consideramos essenciais, como chuveiros, lavapés,
sinalética. Criamos acessibilidades, elevamos o nível de limpeza, apostamos na
segurança máxima para banhistas (Sistema de Salvamento Balnear), a fizemos uma
aposta num “Verão Azul” com actividades de educação ambiental para crianças e
jovensdeelevadonívelpedagógico.
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A reboque deste investimento da Câmara, veio o investimento privado, e cada
concessionárioapostounarenovaçãodosapoiosdepraia.
Mudamosoconceitosazonaldepraia
e criamos condições para que as
nossas praias fossem frequentadas
todo o ano e não apenas no Verão.
Convidamosaspessoasparaumlongo
passeionolitoral,construindoassim,o
Passadiço da Orla Costeira, um
passeio pedonal que percorre 16 kms
da nossa costa, que ajudou a
consolidarasnossasdunas,reforçadas
pelaconstruçãodepaliçadas,proporcionandoasuaregeneraçãoearenovaçãodasua
biodiversidade.Paraalémdisso,introduzimososledsparapermitirqueestepercurso
fosse passível de ser usufruído também à noite, tendo como objectivo primordial a
poupançaenergética.
Complementarmente,estamosaprocederàvalorizaçãoambientaldasnossasribeiras
elinhasdeágua,umtrabalhoqueseiremoscontinuarnopróximoanorecorrendoa
técnicasdebioengenharia,procedendoàlimpezadoleito,consolidaçãodasmargens,
regenerandotodasasespéciesenvolventes,erenovandoagaleriaripícola.
ParaumamelhorgestãodaqualidadedaslinhasdeáguadoConcelho,possuímosum
cadastro das Industrias sediadas nas bacias hidrográficas, com caracterização
detalhadadotipodeactividadeeefluenteproduzido.Paralelamenteaestetrabalhoe
emseucomplementoprocedemosàMonitorizaçãoambientaldasribeiras,atravésde
análises periódicas que nos permitem também identificar problemas, focos de
poluição, como ligações clandestinas de saneamento de obras particulares à rede de
águaspluviais.
Esteprojectoglobal–MatosinhosMar,ProjectodeRequalificaçãodaOrlaCosteirafoi
objecto damaior candidatura do país ao QREN, na área da requalificação ambiental,
sendocontempladocomumacomparticipaçãodecercade10milhõesdeeuros
EmmatériadeMonitorizaçãoAmbiental,assumimosumnovocompromisso:Planode
MelhoriadaQualidadedoAr,umprotocolocelebradoconjuntamentecomaCCDRN
em simultâneo com outros municípios, para o cumprimento de objectivos que
promovamamelhoriadosparâmetrosdaqualidadedoar.
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Em termos macroestratégicos,
e não obstante o território de
Matosinhos ser uma “pequena
gota no oceano”, é também
objectivo da Câmara contribuir
para uma redução efectiva das
emissões de CO2 para a
atmosfera.
Nestesentido,foidesenvolvido
e está a ser implementado um
vastoplanodeacção,quevisaa
melhoria efectiva da qualidade
doarnoambienteurbano.Este
plano intervém em áreas
diversificadas,edentrodecada
área, são realizadas acções
específicas
e
concretas.
Falamos, designadamente de
áreastãodiversificadascomoa
do tráfego automóvel, da
gestão urbanística, das obras
em geral, da indústria, entre
outrosvectores:

Energia
APoliticaMunicipalparaaGestãoIntegradaeEficiênciadaEnergéticanoConcelhode
Matosinhosestájáemimplementação,eassentanosseguinteseixosestratégicos:
x
x
x

Dinamização de uma política energética local, devidamente integrada com o
desenvolvimentoeconómicoesocialdoterritório
Promoçãodagestãodeenergia,atravésdaintroduçãodetecnologiaseficientes
edadisseminaçãodeboaspráticascomvistaàreduçãodafacturaenergética
Promoção das energias renováveis, potenciando a criação de valor ao nível
localecontribuindoparaaprotecçãodoambiente
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Actualmente estão já implementados e em fase de conclusão as seguintes
intervenções:
EstruturasDesportivas
x

x

Aquecimento de águas(sanitárias, tanques ear ambiente)por painéissolares
térmicos em todas as piscinas municipais. Sistema já implementado em 5
piscinas(S.Mamede,GuifõeseSenhoradaHora,Perafita,Custóias),emfasede
construçãonasPiscinasdeMatosinhoseLeçadoBalio.
Aquecimento de águas sanitárias, por painéis solares térmicos, nos pavilhões
municipais. EM fase de construção no Pavilhões de Congressos e pavilhão de
LeçadaPalmeira.

UrbanizaçõesSociaisMunicipais
x

x

x

x

x
x

Aquecimentodeáguassanitárias,porpainéissolarestérmicos,nashabitações
sociaisdoconcelho,reduzindoefectivamenteafacturadeenergiaaté80%.Já
instalado no conjunto habitacional de Lavra (24 fogos), em fase de Instalação
noConjuntohabitacionaldaGuarda(80Fogos),sendoobjectivodoprojectoda
aplicaçãoemtodasashabitaçõesmunicipais.
Programa de fornecimento de lâmpadas de baixo consumo (florescentes
compactas) para habitações sociais, representando a entrega de 17.140
lâmpadas.
Programa Sustainable Energy Europe, através do qual se está a reduzir os
consumosdasáreascomunsdeenergiaparailuminação,porviadasubstituição
delumináriasnosespaçoscomunsdoblocosedasáreasverdesenvolventes.
Programa ACE Housing, que consiste no desenvolvimento de guias de termos
de referência e procedimentos de eficiência energética específicos para o
edificadosocialexistente,sensibilizaçãodosarrendatáriosparaaproblemática
da racionalização dos consumos de energia, realização da certificação
energéticadasconstruções.
Microgeraçãodeenergia,porpainéisfotovoltaicos,nascoberturasdosblocos,
estandojáinstadas4unidadesnoConjuntoHabitacionaldeLavra.
Programa ECTICS, que consiste no desenvolvimento de intervenções de
melhoria dos sistemas de isolamento térmico dos conjuntos habitacionais,
através da aplicação de capoto. Esta metodologia reduz ou elimina pontes
térmicas, melhora o desempenho energético global dos compartimentos e
diminuiosriscosdecondensaçõesnointeriordasparedes(maiorestabilidade
térmica).
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EquipamentosEducativos
Introduçãodeaquecimentoporpainéissolarestérmicos,naescolasdenovageração
queestãoaserconstruídas.
EdifíciosMunicipais
Auditoria dos edifícios municipais para eficiência energética integrada, em
desenvolvimentopeloINEGI–UniversidadedoPorto.Naprimeirafaseestáoedifício
dosPaçosdeConcelho,estandoprevistaaextensãoatodososrestantesedifício.

Paraumfuturomuitopróximo,estáprevistoodesenvolvimentodasseguintesacções:

CriaçãodaAgênciaEnergiaeDesenvolvimentoSustentadodeMatosinhos
Sabendoquetodososrecursossãofinitosequeasuautilizaçãogeraimpactosnomeio
envolvente, é importante definir uma estratégia de actuação que garanta que os
recursos disponíveis são utilizados de forma eficiente. Para definir uma estratégia
adequada é necessário começar por fazer um diagnóstico energéticoambiental,
complementadoporumaanálisedesensibilidaderelativamenteacenáriosprováveis,
istoé:
a) identificaçãodamatrizenergética(fotografiadosconsumosdeenergia
final e primária e das emissões de CO2 associadas a esse consumo);
(nota:outrasmatrizescomplementaresdeverãoserpreparadasdadaa
importância e a correlação com os recursos, água e materiais,
particularmenteresíduos);
b) identificação de intervenções passíveis de reduzir os consumos
identificados;
c) construçãodecenáriosdeevoluçãodeconsumos,tendoematenção
perspectivas de evolução populacional, económica e diferentes graus
deimplementaçãodasmedidasidentificadasemb);
Uma vez feito o diagnóstico energético, seráestabelecida uma estratégia energética,
identificando as oportunidades, os parceiros, as tecnologias, as ferramentas e os
meios, incluindo os financeiros. Com estes passos, devidamente reportados, estão
criadas as condições para que a estratégia possa ser definida e assumida pelos
decisorespolíticoscomcompetênciasparaoefeito
É com base nesta visão da estratégia para a gestão energéticoambiental a um nível
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localquesedefineeimplementaoPlanoEnergético,queserá oresultadodasomade
todas as medidas identificadas e quantificadas como consequência do exercício de
implementação da estratégia para um dado período de tempo (entre três e cinco
anos).
MATRIZ ENERGÉTICA  Caracterização da situação da cidade em termos de
energia (água e materiais, numa fase posterior) que permitirá fazer o
diagnósticodasituaçãoeidentificaraseventuaisnecessidades.
ESTRATÉGIA ENERGÉTICA  Identificação das oportunidades e dos parceiros.
Aspectoscomoestratégiasparaapromoçãodaeficiênciaenergética,quaisas
fontes de energia novas e renováveis e a difusão das novas tecnologias
energéticasserãocertamentetratados.
PLANOENERGÉTICOimplementaçãodaestratégiadefinidaeamaterialização
das medidas identificadas como necessárias definido para um determinado
horizontetemporal.
CriaçãodomanualdeBoasPráticasparaosFuncionáriosMunicipaisedasEmpresas
Municipais
Criação de uma normativa interna de boas práticas, que seja conducente à redução
efectivadosconsumosdeenergia;
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SalubridadeUrbana
Na prossecução das directrizes definidas pelo estudo estratégico para recolha de
resíduossólidosemMatosinhos,realizadoem2008,iremosfaseadamenteprocederà
suaimplementaçãocomvistaaoptimizarosdiversossistemasderecolhaderesíduos
sólidosurbanosnoConcelhodeMatosinhos.Estaoperaçãopassafundamentalmente,
pela contentorização (preferencialmente enterrada) em algumas zonas, cujo sistema
de baldeação se mostra desadequado, procedendo e alterando a metodologia de
deposição / recepção / remoção dos resíduos, com a consequente reorganização de
circuitosderecolha,entreoutros,incluindoosdareciclagemMultimaterial.


Pretendese assim, introduzir novas regras e metodologias de recolha nos diversos
sistemas que estão implementados, de modo a satisfazer as necessidades das
populações para além de uma actualização e modernização quer em termos de
imagemnainserçãodamalhaurbana,comodeprocedimentos,metodologias,numa
garantia permanente em termos da Higiene Pública do Concelho de Matosinhos.
Complementarmente, estas medidas permitem uma redução efectiva dos custos de
exploração por tonelada recolhida, permitindo a médio e longo prazo elevar a
eficiênciadosistemamunicipalderecolhadeRSU.
Com base também no estudo já desenvolvido foi criado o novo Regulamento de
ResíduosSólidosdoConcelhodeMatosinhosquejáfoiobjectodeConsultaPúblicae
se encontra em aprovação final, de modo a caminhar deencontro às novas regras e
metodologiasdegestãoderesíduosquesepretendemimplementarnoConcelho.
Será dada ampla divulgação ao Regulamento do Canil Municipal que já foi publicado
em D.R., bem como procurarseá implementar o Regulamento dos Cemitérios
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Municipais, incluindo o Tanatório, para além da entrada em vigor de um novo
RegulamentodeViaturasAbandonadasnaViaPública.


EmmatériadeCemitérios,serálançadooConcursoPúblicoparaPrestaçãodeServiços
do Tanatório Municipal, projecto de dimensão regional que vai responder a uma
crescente procura que a sociedade manifesta no momento de prestar a última
homenagemaentesqueridos.
Com este novo equipamento, vai ser possível realizar cerimónias com carácter
ecuménico,dandoaescolhertrêsmodelosdiferentesdedestino:enterramento,jazigo
aeróbiooucremação.

EspaçosVerdes



Prosseguindoumaestratégiadeampliaçãodasáreasverdesfruíveis,irãosurgirnovos
espaços de grandes dimensões, complementando a rede de parques e jardins de
proximidade. Parque da Mata das Austrálias (Matosinhos), Parque Ambiental da
RibeiradePicoutos(LeçadoBalioeS.MamedeInfesta)eoParqueEcológicodeS.Brás
(Custóias,S.CruzdoBispoeGuifões).
Estesprojectos,pelasingularidadeeinovação,têmgarantidofinanciamentodoQREN,
e vão permitir criar mais 100 hectares de parques, permitindo aos munícipes uma
melhorfruiçãodosespaçosverdesnaturais.
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Será igualmente iniciada a construção das áreas verdes na envolvente da A4, no
Concelho de Matosinhos, bem como a sua posterior manutenção. Serão ainda
submetidas a candidatura a empreitada recuperação das margens do Rio Leça
(CorredorVerdedoLeça),juntodaAdministraçãodaRegiãoHidrográficadoNorte.
Todos estes novos investimentos, vão já assimilar a estratégia do Programa de
Sustentabilidade de Jardins. Este programa visa adequar os custos de manutenção,
em função dos objectivos base de cada espaço verde /enquadramento paisagístico,
fruiçãodeproximidade,espaçonatural,etc.),regulandoactividadescomocaptaçãode
água do subsolo (evitando regar jardins com água potável), adequando espécies por
selecçãoemprojectoemanutenção(evitandoregas,cortes,podas,etc.),entreoutras
soluções.
Relativamente aos Parques Infantis, será
dada a continuidade á sua remodelação,
adaptandoos
à
nova
legislação
actualmente em vigor. Pretendese
incentivar a participação de entidades
privadas, através de programas de
responsabilidade social, como já
aconteceucomoParqueModelo(crianças
eidosos).
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OProjectoHortaàPorta,frutodoenormesucessoquetemtido,deverácrescer,por
formaatentarcorresponderàscentenasdepedidosqueexistem,vindosdemunícipes
dasmaisvariadasáreasdoconcelho.


SerádadacontinuidadeàsmanutençõesdosdiversosjardinsexistentesnoConcelho,
bem como ao programa de responsabilidade social. Este programa visa integrar
cidadãos portadores de deficiência, que desempenham funções de limpeza de zonas
verdes e de reclusos em regime aberto (femininos e masculinos), que executam
trabalhosdeproduçãodeplantasnoHortoMunicipalelimpezadezonasverdes.
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InfraEstruturaseEquipamentos

DIVISÃODEGESTÃODEINTERVENÇÕESNAVIAPÚBLICA
1.ATRIBUIÇÕES
Nos termos da nova Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de
Matosinhos,publicadonoDiáriodaRepúblicanº63,2ªSérie,de31deMarçode2008,
através do Aviso nº 9815/2008, a Divisão de Gestão de Intervenções na Via Pública
integrase no Departamento de Infraestruturas e Equipamentos que, por sua vez,
pertence à Direcção Municipal de Investimentos e Infraestruturas. Conforme consta
no nº 2) do Artº 25ºdesse Regulamento Orgânico as competências da DGIVP são as
seguintes:
a) Gerir a rede de águas pluviais e rede de iluminação pública dentro do limite
geográfico do concelho, elaborando os estudos necessários e mantendo
permanentementeactualizadoocadastrodasrespectivasredes;
b) Emitirpareceremprojectosdeáguaspluviaisdeentidadesexternasounoâmbito
deoperaçõesurbanísticas;
c) Gerir as ocupações do subsolo com as infraestruturas de utilidade pública,
mantendopermanentementeactualizadoocadastrodasrespectivasredes;
d) Apreciar, licenciar e fiscalizar todas as intervenções no solo e/ou subsolo
efectuadas por entidades públicas ou no âmbito de operações urbanísticas,
salvaguardandoascompetênciascometidasaoDepartamentodeGestãoUrbanística;
e) Apreciar e licenciar as ocupações de via pública no âmbito de operações
urbanísticasedeintervençõesnasredesdeinfraestruturasdeutilidadepública
f) ApoiaraDivisãodeReceitanoâmbitodolicenciamentodasrespectivasocupações
deviapública,designadamenteesplanadasequiosques;
g) Informar projectos de infraestruturas no âmbito de operações urbanísticas, bem
comofiscalizarasuaexecução;
h) Realizar a recepção provisória e definitiva das obras de urbanização, em
colaboraçãocomoutrosserviçosdaAutarquia;
i) Colaborar com o Gabinete de Estudos e Planeamento Estratégico na actualização
do Sistemas de Informação Geográfica, nomeadamente através do fornecimento da
informação relativa às infraestruturas no subsolo e iluminação pública com vista à
actualizaçãopermanentedorespectivocadastro;
j) O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou venha a atribuir ao
Municípiorelacionadascomasdescritasnasalíneasanteriores.
2.PRINCIPAISOBJECTIVOSPARA2010
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2.1.Duranteoanode2010propomosquesejadiscutidaepreparada,paraaprovação
pelaCâmaraMunicipal,apropostadeRegulamentodeIntervençõesnaviapública
elaborada pelos técnicos desta Divisão. Pretendemos, com a aprovação desse
regulamento,harmonizar,uniformizare,principalmenteincrementaraqualidade
daconcepçãoedosmateriaisnasintervençõesnoespaçopúblico,porpartedas
diversasentidadespúblicasouprivadasqueraoníveldosolobemcomoaonível
dasinfraestruturasdeáguaspluviais,noconcelhodeMatosinhos.
2.2. Pretendemos também, no ano de 2010, continuar a recolher os elementos
solicitadosàsrespectivasentidadesrelativosaoscadastrosdasredesdeiluminação
pública e de águas pluviais tendo em vista a sua georreferenciação. Ainda no
âmbitodaactualizaçãodocadastrodeinfraestruturas,propomosacontrataçãode
umaprestaçãodeserviçosparaolevantamentocadastralegeorreferenciaçãodas
redesdeáguaspluviaisnasfreguesiasdeMatosinhoseLeçadaPalmeira.
2.3. Propomos responder com mais eficácia às avarias e reclamações dos munícipes
relativas às redes de águas pluviais, através da contratação de serviços para a
inspecção,limpezaereabilitaçãodecolectoreseexecuçãoderamaisderedesde
águasresiduaispluviais.
2.4.Continuaramelhorarasegurançaeaqualidadedasocupaçõesdaviapúblicano
âmbitodeoperaçõesurbanísticas,étambémumdosnossosprincipaisobjectivos,
recorrendo para tal a uma maior e melhor fiscalização do cumprimento do
Regulamento Municipal de Taxas e licenças e das regras exigidas pelos serviços
municipais, nomeadamente quanto à sinalização, acessibilidades dos peões e
qualidadedosmateriaisutilizados.
2.5. Continuar o programa de eliminação de barreiras arquitectónicas, cumprindo o
projecto de adesão à “Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para
Todos”,atravésdarealizaçãodeumaempreitadaparaaeliminaçãodebarreiras
na freguesia de Leça da Palmeira e em todas as zonas envolventes às sedes de
freguesia do concelho, especialmente no que diz respeito aos percursos e às
passagensdepeões.
2.6. Continuação da implementação de medidas para a redução da sinistralidade e
melhoriadasegurançarodoviárianoconcelhodeMatosinhos.Monitorizaçãodas
medidas já adoptadas, no âmbito do programa “Pequenas Medidas Grandes
Efeitos”,deformaaatingirosobjectivosconcretosdereduçãodasinistralidadeno
concelhodeMatosinhos.Implementaçãodenovasmedidasdeacalmiadetráfego,
debaixocustoedeelevadaeficáciaaoníveldasegurançarodoviária(verexemplo
propostonafoto).
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2.7.ContinuaçãodoProgramadepinturasdemarcasrodoviárias,emtodooconcelho
deMatosinhos,emespecialaspassagensdepeões,barrasdeparagemelinhasde
eixo,deformaagarantirboascondiçõesdevisibilidadedasinalizaçãohorizontal,
contribuindo assim para uma crescente melhoria das condições de segurança
rodoviárianoconcelhodeMatosinhos.
2.8. Continuação da preparação de um Caderno de Encargos tipo, para Sinalização
Horizontal e Vertical de Trânsito, com vista a uniformizar todo o tipo de
intervenções na via pública por entidades externas, quer ao nível de marcas
rodoviárias, como também ao nível de toda a sinalização vertical de trânsito a
instalar no concelho de Matosinhos. Propomonos, por exemplo, definir as
dimensões das passagens de peões, adoptando um desenho tipo, bem como as
dimensões das linhas de eixo e de estacionamento. Propomonos definir os
diferentestiposdetintasdepavimentoautilizarempavimentosbetuminososou
em pavimentos de cubos de granito. Pretendemos ainda especificar os tipos de
telas retrorreflectoras que a CMM exige para a sinalização vertical de trânsito,
bemcomoosmateriaisautilizarnossuportes metálicosdossinaisetambémas
dimensõesdossinaisainstalar.
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DIVISÃODECONSERVAÇÃO
1.PRINCIPAISOBJECTIVOSPARA2010
 Elaborar um Plano de Manutenção para cada um dos edifícios municipais a cargo
desta Divisão, estabelecendo como prioritários os edifícios dos Paços do Concelho, a
Biblioteca Florbela Espanca, o Teatro Constantino Nery, as casas da Juventude e a
QuintadeSantiago.


Apresentaçãodapropostaemestudoparaocontrolodecustosparatodaaunidade
orgânica.
 Preparação de um plano global de gestão e controlo de stocks de materiais de
construçãocivil,querrelativamenteaosconsumosnostrabalhosemcursonadivisão,
comotambémàsprevisõesparaoProgramadaQualidade100%.
Promoçãodepequenasempreitadasrelativasàconservaçãodearruamentos,escolas
eoutrosedifíciosdaresponsabilidadedestesserviços.
 Promoção e Gestão de contratos de manutenção de equipamentos instalados em
edifíciosmunicipais,nomeadamenteosdeelevadores,AVAC’s,extintores,serviçosde
limpezaetambémossistemasdesegurançainstalados.
GestãodoHardwaredasredesinformáticaedevozmunicipais.
Tambémem2010,noprosseguimentodeanosanterioresesendoumadaspolíticas
prioritárias da Câmara, iremos proceder às pequenas reparações e manutenção do
parqueescolaredosedifíciosmunicipaisemgeral.
ADivisãodeConservação,talcomovemfazendo,iráprestarcolaboraçãocomoutras
Direcções Municipais, tais como a de Segurança e Protecção Civil e a de
DesenvolvimentoEconómico,SocialeCultural,atravésdeapoiotécnicoelogístico.
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 Elaboração de estudos para a sustentabilidade e eficiência energética dos edifícios
municipais.
ADivisãodeConservaçãovaidarcontinuidade,em2010,aoProgramadaQualidade
100%,dandoênfaseàspequenasreparaçõesemescolasEB1/JIearruamentos,jardins,
iluminaçãopúblicaereparaçõesdecolectoresdaredederedesdeáguaspluviais.

2.PROGRAMAQUALIDADE100%–DEFICIÊNCIASNOSESPAÇOSPÚBLICOS
2.1 – Levantamento, registo e análise das deficiências e anomalias nos Arruamentos
PúblicosdetodasasfreguesiasdoConcelhodeMatosinhos,englobandoasseguintes
situações:
 aluimentos dos pavimentos da via ou passeios – reportado às secções da
DivisãodeConservação;
 degradação e existência de buracos nos pavimentos da via ou passeios, para
evitar possíveis acidentes rodoviários – reportado às secções da Divisão de
Conservação;
 verificação do estado de conservação dos pavimentos asfálticos, avaliação da
necessidade de recarga de pavimento ou rega asfáltica – reportado á Divisão de
PromoçãodeObras;
 verificação do estado das redes de infraestruturas de saneamento e águas
pluviais, nomeadamente as caixas de visita, sarjetas, cabeças móveis e ramais –
reportadoàssecçõesdaDivisãodeConservaçãoeàIndáqua;
 verificação do estado de conservação das zonas
ajardinadas e espécies arbóreas  reportado à Divisão de
EspaçosVerdes;
verificaçãodasinalizaçãorodoviáriaeplacastoponímicas–reportadoàDivisão
deCirculação;
verificaçãodalimpezadasviasedanecessidadederecolhaderesíduossólidos
–DivisãodeSalubridadeUrbana;
 verificação do estado da rede de infraestrutura da EDP, nomeadamente a
execução de valas no pavimento da via ou passeios, postes de iluminação pública,
armáriosePT–reportadoàDivisãodeInfraEstruturas;
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verificaçãodoestadodasredesdeinfraestruturasdaPT,EDPGÁSeTVCABO,
nomeadamente a execução de valas no pavimento da via ou passeios – reportado à
DivisãodeInfraEstruturas;

2.2 – Levantamento, registo e análise das deficiências e anomalias nos Edifícios
Públicos(EscolasEB1,JardinsdeInfância,EscolasEB2.3,CasasdaJuventude,Juntasde
freguesias,NovasCentralidades,etc)eParquesPúblicosdoConcelhodeMatosinhos,
englobandoasseguintessituações:
 análise de problemas de humidades, condensações e infiltrações de água nos
edifíciospúblicos;
verificaçãodoestadodeconservaçãodascoberturas;
 verificação das redes interiores de saneamento e águas pluviais,
nomeadamenteostubosdequeda,caleiras,caixasdevisitaesarjetas;
verificaçãodavedaçãoefuncionamentodascaixilhariasepersianas;
verificaçãodoestadodeconservaçãodeportas,armáriosemobiliário;
revisãodasinstalaçõeseléctricaseaparelhosdeaquecimento;
verificaçãodofuncionamentodascasasdebanho,cozinhas,áreastécnicas,etc;
verificaçãodascondiçõesdeventilação;
 verificação do estado conservação do recreio  brinquedos, ringues/parques
desportivos, zonas ajardinadas, árvores, sistemas de rega, redes de vedação,
papeleiras,bebedouros,portõesdeentrada,etc.
verificaçãodascondiçõesdeacessibilidadeadeficientes;

2.3–RegistoeanálisedosserviçosrealizadospelassecçõesdaDivisãodeConservação
– secção de Asfaltadores, Calceteiros, Canalizadores, Carpinteiros, Electricistas,
Pedreiros, Serralheiros e Trolhas. Controlo dos trabalhos realizados através da
elaboraçãoeregistodefolhasdiáriasparatodassecçõesdaDivisão.
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DIVISÃODEGESTÃODEFROTAEEQUIPAMENTOSMECÂNICOS
NoquerespeitaaoparqueautomóveldoMunicípio,oobjectivoessencialtemsido,e
continuará a ser, garantir a sua manutenção, conservação e pleno funcionamento,
bemcomooplaneamentoegestãodasnecessidadesdeutilizaçãoemcombustíveise
lubrificantes das viaturas e máquinas adstritas a qualquer Departamento da Câmara
Municipal.
No sentido de optimizar recursos e assegurar o controlo de custos, o objectivo
primordialpara2010éaimplementaçãodaaplicaçãodegestãodefrota.
Tendoaindaemvistaaracionalizaçãodecustos,vaiestadivisãoem2010apostarna
políticadosistemadelocalizaçãodeveículos.
ParaalémdemanteroAOV(AluguerOperacionaldeViaturas),umavezquesetrata
deumaestratégiaoperacional,renovandoafrotasemafectaratesouraria.















Noqueserefereàmanutençãodefontesluminosas,estáprojectada,para2010,uma
intervençãoprofundanasFontesdaRotundaSuleParquePúblico25deAbril.
Esta intervenção, para além de assegurar a conservação das fontes, tem também o
intuito de criar maior segurança na sua envolvente, tirando partido da revolução no
mercadodailuminaçãonoqueconcerneaambienteeeconomia.
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EstáaserprogramadaasubstituiçãodaslâmpadasexistentesporLED’s,tendocomo
vantagemumamaiorvidaútildaslâmpadaseconsequentebaixamanutenção;
Maiorsegurança,jáquetrabalhamembaixatensão(<33V).
Apostando nesta tecnologia avançada permitirá uma redução significativa nos custos
energéticos.
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SegurançaeProtecçãoCivil

O Gabinete de Segurança e Protecção Civil (GSPC) tem, no contexto da macro
estrutura municipal, a natureza de direcção municipal, compreendendo nas suas
atribuiçõesoexercícioexclusivodaprotecçãocivil,dapolíciamunicipalefiscalização
emmatériasdacompetênciadaautarquia,dispondo,paratal,dascompetências,em
geral,definidasparaasrespectivasunidadesorgânicas.
A estrutura orgânica do GSPC, é constituída pelo Serviço de Policia Municipal e
Fiscalização, que assume a natureza de departamento, e pelo Serviço Municipal de
ProtecçãoCivilqueéparaoefeitoumadivisãomunicipal.

DEPARTAMENTODEPOLÍCIAMUNICIPALEFISCALIZAÇÃO

O Departamento de Polícia
MunicipaleFiscalizaçãotempor
missão cumprir e fiscalizar o
cumprimentodasleis,posturase
regulamentos municipais que
disciplinemmatériasinerentesàs
atribuições da autarquia e à
competênciadosseusórgãos.

Noanode2010irãocriarseosseguintesgruposdetrabalho:
Ambiente,FiscalizaçãoeVigilância:
Este grupo terá como preocupação zelar pelo cumprimento de leis e regulamentos
relacionados com o ambiente, nomeadamente ruído, águas residuais, deposição de
resíduossólidosurbanos,canídeos;semesquecerafiscalizaçãoecontrolodaspráticas
devendaambulanteilegalentreoutrasacções.
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Trânsito:
Será da competência deste grupo a regulação e fiscalização de trânsito pedonal e
rodoviário, a elaboração de participações e autos de notícia por infracção às normas
legais e regulamentares, com remessa aos serviços competentes e a promoção da
mobilidaderodoviáriaepedonalcomorecursoameiosderemoçãoebloqueamento
deviaturas.
Sensibilização:
Será da competência deste grupo a promoção e desenvolvimento de acções de
sensibilizaçãojuntodacomunidadeescolarsobretemasrelacionadoscomasáreasde
intervençãodaPolíciaMunicipal.
A Segurança e a Prevenção Rodoviária são temas já abordados no contacto com as
escolas.Masexistemoutrostemasqueirãoseralvodeumareflexãoprofundaeque
carecemdeurgentesacçõesdesensibilização,estamosafalardoBullying–violência
entrepares,problemacadavezmaisrecorrentenouniversoescolar.
Outraproblemáticasobreaqualsepretendefazerumaabordagemséria,éoconsumo
de bebidas alcoólicas por menores. Verificase que os adolescentes consomem cada
vez mais cedo bebidas alcoólicas, apesar das restrições que a lei impõe ao seu
consumo e à sua venda. Por outro lado, o tipo de álcool mais consumido ”bebidas
brancas”  é também um factor de enorme preocupação e simultaneamente faz
extrapolarestaquestãodeummeroincumprimentodaleitransformandoatambém
num problema de saúde pública! Pretendemos fazer acções de sensibilização na
comunidadeescolar,bemcomonosestabelecimentosdediversãonocturna.
No âmbito deste Departamento, a Câmara pretende celebrar Contratos Locais de
Segurança; promovendo o desenvolvimento de um programa de policiamento de
proximidade, no qual a comunidade é envolvida enquanto expressão máxima do
DireitodeCidadania.
NoqueconcerneàáreadaFiscalizaçãoMunicipal,paraalémdastarefasdecorrentes
dassuasatribuiçõeslegais,impõeseacriaçãodeumcadastroindustrialdomunicípio
,namedidaemqueoparqueindustrialdeMatosinhos,pelassuascaracterísticasde
dispersão e volatilidade, associadas a riscos industriais elevadíssimos, obriga a um
conhecimento mais aprofundado, englobando dados relativos à actividade, mas
também um levantamento exaustivo dos requisitos de segurança contra incêndios
existentes.
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SERVIÇOMUNICIPALDEPROTECÇÃOCIVIL
OServiçoMunicipaldeProtecçãoCiviltemcomofinalidadeprevenirriscoscolectivos
inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de origem natural ou
tecnológica, e de atenuar os seus efeitos e socorrer as pessoas em perigo quando
aquelassituaçõesocorram.
Em 2010, o SMPC pretende, com base numa estrutura reforçada com novas
atribuições, desenvolver projectos ainda mais ambiciosos. Para uma melhor
articulação e desempenho de todas essas missões, a estruturação deverá ser a
seguinte:
CentroMunicipaldeOperaçõesdeSocorrocomoaactualrededecomunicaçõesdo
SMPC, encontrase desactualizada e desfasada face às necessidades e à nova
realidade,pretendemossubstituiraredeexistentepor,ummodelomodernoecapaz
de aglutinar todas as comunicações de emergência do Concelho, garantindo deste
modo a efectiva coordenação e gestão das operações de prevenção, socorro e
assistênciaaonívelmunicipal.Oantigoconceitoevoluiassimparaummaismodernoe
abrangente:CentroMunicipaldeOperaçõeseSegurança.
Só desta forma conseguiremos obter uma melhor articulação entre os diversos
serviços municipais ligados à área da segurança, Protecção Civil Municipal, Polícia
Municipal, Sistema de Salvamento Balnear e os diversos Corpos de Bombeiros do
Concelho.
O Sistema de Informação Integrado de Atendimento e Despacho de Apoio às
Operações do CMOS, constitui uma solução inovadora de resposta às crescentes
necessidadesdeprevençãoderiscosesegurançadoscentrosurbanosenaexploração
dasoportunidadesqueasnovastecnologiasoferecem,bemcomonodesenvolvimento
de parceria com as entidades de Segurança e Solidariedade Social, para desta forma
dar uma melhor resposta à população idosa e outros cidadãos com necessidades
específicas.
Este sistema vai também permitir a monitorização de escolas visando prevenir os
riscos de vandalismo do património público, bem como aumentar a segurança da
população jovem em idade escolar. A integração com as entidades nacionais de
segurança e emergência permite ainda uma melhor resposta a situações de
emergênciaecatástrofes.
AimplementaçãodoSistemaIntegradodeAtendimento,MonitorizaçãoeDespachode
ApoioàsOperaçõesdoCMOS(CentroMunicipaldeOperaçõesdeSegurança)irádotar
os serviços de segurança pública e emergência do Concelho de uma solução
informática integrada de gestão de ocorrências e de meios humanos e materiais, de
modo a melhorar a eficácia e eficiência das acções de segurança pública e gestão e
prevençãoderiscos.
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Outro objectivo é a criação de
campanhas de Marketing: quer
noâmbitodacandidaturaparaos
Planos de Emergência Externos e
Plano Municipal de Emergência
(Protecção Civil); quer no âmbito
da
Fiscalização
Rodoviária
(campanha “Quem Incomoda,
Incomodase) e da Fiscalização
Ambiental (Polícia Municipal).
Durante o Verão perspectivase
tambémumacampanhaincidindonatemáticadasegurançanaspraias,envolvendoa
segurançapúblicaeasegurançabalnear;
ServiçodeVigilânciaeAlerta,comaprincipalatribuiçãodeorganizarumsistemaque
possibilite o oportuno alerta e aviso das populações, integrando os diversos serviços
especializadosnadetecçãodecadafactorderisco.
 Serviço de Planeamento de Emergência, com o objectivo principal de elaborar e
manter actualizado o Plano Municipal de Emergência, avaliar em permanência os
factoresderiscodesignadosnoPlanodeEmergência,estudarnovosfactoresderisco
associadosaoconstantedesenvolvimentoetransformaçãodoMunicípio;epromover
arealizaçãodeexercíciosvisandotestaraoperacionalidadedosplanosdeemergência
deProtecçãoCivil.
ServiçodeApoioPsicossocialserviçodeapoiopsicossocialaprestaràcomunidade
deMatosinhoseàsvítimasdeacidentesqueocorramnoMunicípio.
SistemadeSalvamentoBalnear
Inovadornopanoramanacional,e
decorrente de um protocolo de
colaboração com a Autoridade
Marítima
(entidade
com
competências atribuídas em
matéria de protecção civil nas
praias), uma vez que Matosinhos
é,defacto,uma“TerradeMar”,a
Câmara decidiu disponibilizar uma equipa de intervenção permanente na área do
salvamento marítimo que, em conjunto com a A.M. faz um trabalho de vigilância da
Costadurantetodooano.Paraalémdisso,apoiaasactividadesdesportivaselúdicas
realizadasnaspraias;verificaroestadodosapoiosdepraiasetodososequipamentos
conexos; participa em acções de sensibilização em estabelecimentos de ensino;
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participaemacçõesdesensibilizaçãoparaidososparaasinstituiçõesde3ªidadedo
Município; promove acções de divulgação sobre segurança nas praias junto da
população.
Acrescendoatudoisto,estáacriaçãodeumBancodeBensMunicipal:propostade
parceriaentreaCâmaraMunicipaldeMatosinhoseaPlataformaOperacionaln.º1da
Cruz Vermelha Portuguesa, para a criação de um Banco de Bens Municipal. Neste
protocolo a Autarquia propõese disponibilizar o espaço e a Plataforma da Cruz
Vermelhafaráagestãoedistribuiçãodebenspelasinstituiçõeseparticulares.
Darseácontinuidadeàsprincipaisiniciativasdesenvolvidas,querdaPolíciaMunicipal,
quer da Protecção Civil, nomeadamente a Feira de Protecção Civil, as Acções de
Sensibilização,oapoioàpopulaçãoemsituaçãodecrise,oapoionadinamizaçãodos
Clubes de Protecção Civil nos estabelecimentos de ensino, e a continuação dos
projectosdesenvolvidoseemdesenvolvimentoscomoutrosserviçosmunicipais.
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Desporto

Matosinhos éumconcelho,ondeapráticadesportivatemumaenormeimplantação
nas mais diversas modalidades e com fortes tradições associativas, com especial
incidência nesta vertente. Nessa medida, a Câmara Municipal considera o direito à
prática desportiva, consagrado na Constituição da República, um dos principais
vectoresdasuaactividadeautárquica,comopressupostoirrefutáveldaqualidadede
vida das populações. E qualifica todas as instituições públicas ou privadas que se
dedicamàformação,aofomentoeaodesenvolvimentodaactividadedesportivacomo
parceiros imprescindíveis ao seu desiderato. Para o Município o Desporto é, não só
uma verdadeira escola de vida, mas sobretudo uma expressão qualitativa do
desenvolvimento,docrescimento,dacapacidadedeinclusãodacomunidade.






Paratal,foiaprovadoepostoempráticaumimportanteregulamento,as“Normasde
ApoioaoAssociativismoDesportivo”ecriadooConselhoConsultivoparaoDesporto,
que conjugadamente com a “Carta Desportiva do Concelho”, se tornaram
instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de uma intervenção autárquica
sustentada neste sector. Para além disso, através da correcta aplicação destes
princípios,épossívelafirmarqueapolíticadeapoioearticulaçãoconcelhiadesportiva
se pauta, cada vez mais, por factores de transparência, justiça e efectivo apoio aos
organismos que promovem, de um modo qualificado e devidamente integrado, as
diferentesmodalidades.

Em 2010, serão mantidos todos os pressupostos já enunciados que permitirão uma
política de crescimento cada vez mais ambiciosa e mantidas, senão aumentadas, as
parcerias com todas as estruturas associativas do Concelho, que possibilitarão uma
resposta,omaiseficazpossível,àsnecessidadessentidaspelasColectividades,nãosó
noapoiofinanceiroàssuasactividades,mastambémnacriaçãoemelhoriadediversas
infraestruturaseequipamentos.
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Paralelamente, manterseão os Protocolos, já existentes, com o Centro de Medicina
Desportiva do Porto e com as diferentes Associações e Federações desportivas, que
consubstanciamuminequívocoeimprescindívelapoioaosescalõesdeformação.

Contudo, a acção da Autarquia não se irá esgotar, longe disso, no apoio ao tecido
associativo do concelho. Para o próximo mandato, o Município irá fazer uma aposta
extremamente ambiciosa, em parceria com a Empresa Municipal “MatosinhoSport”,
comaconstruçãodenovosequipamentosdesportivosmunicipaiseareabilitaçãode
muitos dos já existentes, que tornarão Matosinhos um concelho ímpar na realidade
desportivanacional.

Assim, durante o ano de 2010 serão elaborados projectos, lançados concursos ou
executadasdiversasobrasemdiferentesequipamentosdesportivos,taiscomo:
CentrodeEstágioeFormaçãoDesportivadeEsposade;
ComplexoDesportivodeSantana;
ComplexoDesportivodeS.Gens;
ComplexoDesportivodoParqueNascente(S.MamededeInfesta);
AcademiadeTénisdeMatosinhos(ParqueManuelPintodeAzevedo);
PavilhãoMunicipaldeMatosinhos;
PavilhãoMunicipaldaSenhoradaHora;
PavilhãoMunicipaldePerafita;
PavilhãoMunicipaldeLavra;
CircuitodeManutençãodoParquedoCarriçal;
CircuitodeManutençãodoParquedoReal.



Igualmente no decurso de 2010, serão executadas diversas obras de reabilitação e
melhoramentosemmúltiplasinfraestruturasdesportivas:
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ComplexoDesportivodoS.C.SenhoradaHora;
CampodeFutebolOsLusitanosFCStaCruz;
CampodeFuteboldoGatõesFC;
CampodeFuteboldoFCInfesta(Arroteia);
ComplexoDesportivodeLeçadaPalmeira;
PavilhãoDesportivodaBiquinha;
PavilhãoSizaVieira;
CoberturaeBalneáriosdoPolidesportivodeSantaCruzdoBispo;
PolidesportivodoBairrodosPescadores;

Noutra vertente e tendo como objectivo
principal a divulgação do Concelho de
Matosinhos como palco de grandes
manifestações desportivas, de âmbito
mundial e local privilegiado de atracção
turística nacional e internacional, será
apoiada a realização da Taça do Mundo de
Bilhar,doConcursodeSaltosInternacionalde
Matosinhos, para além de diversos Torneios e Campeonatos das mais diversas
modalidadesdesportivas.

De igual modo e em articulação estreita com a MatosinhoSport, manterseão e
aprofundarseão diversos programas de incentivo à prática desportiva informal por
partedelargasfranjasdapopulação,atravésdeiniciativaseprogramasque,comoo
“PõeteaMexer”ou“FériasDesportivas”,tantosucessoeadesãotêmangariado.



Finalmente,tendoemcontaasexigênciasdasociedademoderna,nassuasmúltiplas
vertentesderigor,transparência,eficiênciaeproximidade,anossaatenção,em2010,
continuará a incidir na modernização das estruturas e alteração da prestação de
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serviços convencionalmente estabelecidos, através de mecanismos e procedimentos
inovadores,ajustadosàsrealidadessociais,económicaseorganizacionais.

Nestesentido,oSistemadeCertificaçãodaQualidade,jáimplementado,continuaráa
funcionar como uma ferramenta de gestão eficaz, tendo como objectivo a
modernizaçãodaorganização,comautilizaçãodeprocessosmonitorizados,visandoa
optimizaçãoderesultados.

Com este Plano de Actividades (de execução plurianual), esta Autarquia consolidará
definitivamenteasuaposiçãodevanguardanadinamizaçãodapráticadaactividade
física e desportiva, apoiando, por um lado, o movimento associativo e, por outro,
criando infraestruturas e programas generalizados que promovam e garantam
conceitostãoimportantescomoasaúde,obemestar,aboaforma,omeioambiente,
enfimaqualidadedevida.
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Habitação

Para o ano de 2010 está previsto o lançamento de novos empreendimentos
habitacionais municipais a concretizar no âmbito do PER – Plano Especial de
Realojamento,cujoprojectosestãoserdesenvolvidossobacoordenaçãoesupervisão
dosServiçosTécnicosdaMatosinhosHabit.
1. Aconstruçãodoprojectodeconstruçãodoedifícioderematedafrenteurbana
do“BairrodosPescadores”integradonoprojectode“RegeneraçãoUrbanado
BairrodosPescadores”,emMatosinhos,constituídopor30fogosdehabitação
deconstruçãoacustoscontrolados,doisespaçoscomerciais,caveesubcavede
aparcamentoautomóveleumaáreadestinadaaequipamentosocial;

2. A construção do projecto do Conjunto Habitacional de S.Gens/Piscina, em
Custóias, constituído por 48 fogos de habitação de construção a custos
controladosequatroespaçoscomerciais.

Em complemento da renovação urbanística do Conjunto Habitacional da Biquinha,
para possibilitar a concretização do objectivo de saneamento social e urbano do
edifício da Biquinha 1ª. Fase, cujo projecto de demolição do seu tramo central foi já
aprovadopelaCâmaraMunicipal,estáemexecução,naMatosinhosHabit,oprojecto
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de um novo edifício na área do Conjunto Habitacional da Biquinha que venha a
substituiros16fogosademolir.


Esteedifícioésóconstituídoporhabitação.
Para completar, ao nível do edificado, as necessidades habitacionais do norte do
Concelho, por não existirem parcelas de terreno Municipal com extensão suficiente
para tal fim, tornase necessário recorrer ao mercado e adquirir 36 fogos a custos
controladosaomercadoprivado.
Paratal,irseáprocederaolançamentodeumconcursopúblicodeaquisiçãodefogos
acustoscontrolados(CDH)emáreadaFreguesiadeLavraconstantedascondiçõesdo
concurso.
Na sequência dos objectivos assumidos pela Câmara Municipal ao aprovar a
candidaturade1688fogosmunicipais,distribuídospor19ConjuntosHabitacionais,ao
ProgramaPROHABITAeaoassinar,napessoadoPresidentedaCâmarao“Acordode
Colaboração”, no passado dia 1 de Junho, tornouse irreversível o processo de
REABILITAÇÃO do parque habitacional municipal e nessa perspectiva a sua
modernização.
Aprossecuçãodesteobjectivo,resultarádeumaparceriaestabelecidaentreaCâmara
MunicipaldeMatosinhoseaMatosinhosHabit,EEM,emqueaprimeiraentidadeserá
a responsável pela execução financeira do Programa e a segunda a responsável
operacionaldasuaexecução.
Aconcretizaçãodesteprocessogeraaoportunidadedemodernizaçãodosedifíciosdo
parquehabitacionalaoníveldasnecessidadeshabitacionaiscorrentesenalgunscasos
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básicasmas,também,desistemasmodernosdesustentabilidadeenergéticae,nalguns
casos,deproduçãodeenergiacomrecursoafontesalternativas–fotovoltaico.
Como responsável operacional de execução do programa, a MatosinhosHabit
calendarizou, tomando em conta os constrangimentos temporais na realização dos
contratosdefinanciamentopeloIHRU,adistribuiçãoequilibradadasempreitadasde
reabilitaçãonotempoprotocoladocomoIHRUparaocumprimentodoprograma,fim
de2012.
Preocupadacomasquestõesdoambientemasprincipalmentecomo bemestardos
seus arrendatários, quer a nível de conforto quer ao nível económico, a
MatosinhosHabit tem pautado a sua actividade com os olhos postos na Eficiência
Energética.
Nesse sentido e tendo sempre como base o aumento da qualidade de vida dos seus
arrendatáriosaMatosinhosHabitvaicontinuaradesenvolverosseguintesprojectos:
 Colocação nos nossos Conjuntos Habitacionais de um Sistema de Isolamento
Térmico pelo Exterior, que levará a uma economia acentuada nas necessidades de
consumoenergéticoparaaquecimentoearrefecimentodosespaçoshabitados;
 Instalação de Sistemas de Solar Térmico para aquecimento de águas sanitárias
contribuindoassimparaareduçãodasemissõesdeCO2eparaareduçãoimediatanas
facturasenergéticasdosarrendatários;
 Continuar a parceria na Campanha Europeia de Energia Sustentável através da
procura de uma melhoria da eficiência energética nas habitações que administra,
propondose fazer de forma gradual intervenções/medidas tendo como objectivo a
reduçãodoconsumodeenergiaeléctrica;
 Participação no Projecto Europeu “ACE Housing”, em fase de análise na Comissão
Europeia, que tem como principal objectivo a criação de medidas para maximizar a
eficiênciaenergéticanashabitaçõessociais;
 Continuar apostar, sempre que possível, na instalação de mais Unidades de Micro
Geração,comvistaàproduçãodeenergiaeléctrica.
Para além destes projectos a MatosinhosHabit estará atenta ao desenvolvimento de
novos projectos que possam surgir e que se enquadrem no desenvolvimento da sua
actividade.
Tornase um imperativo que o trabalho de reabilitação em fogos devolutos que tem
vindo a ser desenvolvido pela MatosinhosHabit – MH, EEM, para posteriores
realojamentos de Famílias inscritas no PER e outras que residem em habitações
análogasaesteprograma,sejadaresponsabilidadeCâmaraMunicipaldeMatosinhos.
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Na sua generalidade estes trabalhos de reabilitação têm aumentado o valor
patrimonialdafracção.
Consideramos como trabalhos de reabilitação todas as obras em fogos desocupados
quandoaintervençãosejaigualouexcedaos5000€.
No âmbito dos realojamentos efectuados ao abrigo do PER tornase necessário
procederàsdemoliçõesdosfogostornadosdevolutoscomvistaaoencerramentodos
núcleosinsalubresaindaexistentes.
Para além da reabilitação dos fogos devolutos tornase imprescindível que a Câmara
Municipal de Matosinhos enquanto legitima proprietária dos imóveis, assegure a
conservação dos espaços comuns ou outros espaços de relevância ou interesse
Municipal.
Areabilitaçãourbanaassumenosdiasdehojeumpapelcentral.Numtempoemque
as novas tecnologias tornam a informação instantânea e uma rua de uma qualquer
cidadepodeservistanumqualquerecrãdecomputadornumoutroladodomundo,a
Históriadoslocais,daspessoas,seususosecostumesparecesermaisdoquenunca
valorizada. É como se quiséssemos agora corrigir muitos dos erros cometidos nas
cidades.ArecentepromulgaçãodanovalegislaçãosobreaReabilitaçãoUrbana,plena
de potencialidades, é a prova inequívoca disso. As nossas cidades, mais ou menos
monumentais,podemedevemserummuseuabertoapreservar.
A MatosinhosHabit desde há muito que tem o propósito desenvolver dinâmicas no
sentido deapoiar, com os instrumentos de que dispõe, arecuperação de habitações
tradicionaisantigasdeMatosinhos,asdosazulejos,daportadeentradacombandeira,
os imóveis constantes da Inventário do Património Cultural Edificadodo Concelho de
MatosinhoscomvistaàsuaClassificaçãoequemereceram,daCMM,ponderaçãodo
IMI de forma a promover a reabilitação do casco urbano de Matosinhos.
MatosinhosHabit apoia obviamente também a recuperação de outras habitações,
mesmoasquenãosobreviverãoaosseushabitantes.
OMunicípiodeMatosinhostem,para2010,umcadernodeacções:assimilareaplicar
os inúmeros expedientes propostos pela nova lei da Reabilitação Urbana recém
publicada, a consolidação do SOLARH e o aumento do RECRIA. Mas também a
implementaçãodeprogramas,taiscomo:aRecuperaçãodeMurosantigosdevedação
depropriedadesruraisenãosó,ColorirMatosinhoseoutros.
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ProjectoseObras

No âmbito das competências atribuídas ao Departamento Investimentos Municipais
vaise proceder à elaboração de vários projectos nas várias áreas de intervenção do
Municípiobemcomoapromoçãodasrespectivasobrasdeconstruçãoeconservação
tantodearruamentos,infraestruturas,edifíciosdehabitaçãoeequipamentossociais,
comacrescidaspreocupaçõesdesustentabilidade–energéticaeambiental.


Além destas tarefas vão ser desenvolvidas nas empreitadas em curso trabalhos
relativosàáreadaMobilidade,nomeadamenteasdesinalização,circulaçãoetrânsito,
eaeliminaçãodasBarreirasArquitectónicas.
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Tendopresentesestaspreocupaçõesedandocumprimentoàsorientaçõesinscritasno
PlanodeActividadesaprovado,vaiserconcretizadoem2010umconjuntosignificativo
de objectivos nas diferentes áreas de actividade municipal, envolvendo os serviços
municipais, quer na concepção dos projectos, quer na avaliação destes quando a
concepção foi atribuida a projectistas externos, quer ainda no acompanhamento
técnicodasuaboaexecução,bemcomoaconcretizaçãodosempreendimentosnasua
fasedeobra.

Assim e por cada área de intervenção vão ser desenvolvidos os seguintes
investimentos:

InstalaçãodeServiços
Vãoserdesenvolvidososseguintesinvestimentos:
LojadoCidadãodeMatosinhos
QuarteldaGNRdeMatosinhos

GestãodoEspaçoUrbano
Vãosercontinuadososseguintesinvestimentos:
ArranjoUrbanísticodoLargodeEsposade–Custóias
ArranjoUrbanísticodoLargodaCapeladeS.Sebastião–LeçadoBalio

Educação
Serãodesenvolvidosoucontinuadososseguintesinvestimentos:
EB1/JIdaAmorosa
JardimdeinfânciadeAngeiras
EB1deSantiago–2ªfase
EB1/JIdoPadrãodaLégua
EB1/JIQuintadeS.Gens–SenhoradaHora
EB1dasRibeiras–Perafita
EBI/JIdeMatosinhos
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EBI/JIdeLeçadaPalmeira
EB1daLomba–Guifões
EB1PassosManuel–Guifões
EB1daPraia–LeçadaPalmeira
EBI/JIdaIgrejaVelha
EBI/JIdoSeixo



Prevêmse,também,aconclusãodosseguintesinvestimentos:
EB1/JIdePerafita
EB1daBiquinha–2ªfase
EB1QuintadoVieira–Custóias
EB1doAraújo–LeçadoBalio
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Cultura
Vãoserdesenvolvidososseguintesinvestimentos:
AuroradaLiberdade
ConstruçãodoMonumentoaoOperárioConserveiro
RemodelaçãodasInstalaçõesdoAntigoMatadouro
SalãoParoquialdeS.MamededeInfesta
CasadosBalios
MuseuMunicipaldeMatosinhos
SededoRanchoTípicodeS.MamededeInfesta
CentroCívicodeMatosinhos–ConstruçãodoAuditório
NúcleoCulturaldoCentroCívicodeMatosinhos–BibliotecaMunicipaleSala
deExposições–ObrasdeConservação



Desporto
Vãoserdesenvolvidososseguintesinvestimentos:
CampodeFuteboldoGatõesFutebolClubeRelvaSintética
CampodeFuteboldoLusitanosFutebolClube.RelvaSintética
ConstruçãodoCampodeFuteboldeSantanaMatosinhos
AdaptaçãodaantigaEscoladePampelidoClubeC+SdeLavra
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PavilhãoSizaVieira
PavilhãoMunicipaldaSr.ªdaHora
PavilhãoMunicipaldeMatosinhos
SededaAssociaçãodosQuatroCaminhos
SkateParque
ConstruçãodeCentrodeEstagio(PedreirasdeS.Gens)
RemodelaçãodoPavilhãoMunicipaldaBiquinha
Vaiserconcluídooseguinteinvestimento:
RequalificaçãodoPavilhãoDesportivodeCustóias



AcçãoSocialeSaúde
Vaiserconcluídooseguinteinvestimento:
CrecheeCentrodeDiadeCustóias
Serãotambémdesenvolvidososseguintesinvestimentos:
CrechedeGuerraJunqueiro–Lavra
CentrodeSaúdedeCustóias
ResidênciaSéniordaSenhoradaHora
ObrasdeConservaçãonoEdifíciodaAPPACDMSenhoradaHora
CrecheemCustóiasdaMAIS
CrecheemLeçadaPalmeiradaMAIS
CentroSocialdePerafita
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Ambiente
Serãoconcluídososseguintesinvestimentos:
RequalificaçãoPaisagísticadaRibeiradaGuarda
PassadiçosdaPraiaAzulàPraiadoAterroLeçadaPalmeira
 Requalificação da Orla Costeira – Parque de Estacionamento do Cabo do
Mundo
MonumentoaosMortosnoCemitériodeSendim
Serãodesenvolvidosoucontinuadososseguintesinvestimentos:
ParquedasAustrálias–Matosinhos
LargodoSouto–Custóias
ArranjoPaisagísticodoParquedaPaz
ConstruçãodaCasaMortuáriadeLavra
MarginalAtlânticaBoaNova–Marreco–CabodoMundo
MarginalAtlânticaBoaNova–Corgo–Marreco
MarginalAtlânticaBoaNova–Angeiras–Funtão
ArranjoUrbanísticodaZonaPiscatóriadeAngeiras


Juventude
Serádesenvolvidooseguinteinvestimento:
RemodelaçãodaCasadaJuventudedeMatosinhos
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Arruamentos


Serãodesenvolvidosoucontinuadososseguintesinvestimentos:
RuadaBarranha
RuadaCruzdePau
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho 
FreguesiadeS.MamededeInfesta
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeLeçadoBalio
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeLeçadaPalmeira
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeMatosinhos
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeSantaCruzdoBispo
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeCustóias
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeGuifões
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 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadePerafita
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeLavra
 Programa Qualidade a 100%  Beneficiação dos arruamentos do Concelho –
FreguesiadeSenhoradaHora
RuadosBombeirosVoluntários–LeçadoBalio
LigaçãodoIC1aoCentrodeLavra
LigaçãodoCentrodeLavraàMarginalAtlântica
ArruamentosdeLigaçãodaCruzdePauàBarranhasobreaA28
RuaAlfredoCunha
ArruamentosdasPedreirasdeS.Gens

Habitação
Serãodesenvolvidosoucontinuadososseguintesinvestimentos:
ConjuntoHabitacionaldoEstádiodoMarII–Sr.ªdaHora
ConjuntoHabitacionaldoEstádiodoMarIII–Sr.ªdaHora
ConjuntoHabitacionaldeRealdeCima–Sr.ªdaHora
ConjuntoHabitacionaldeS.GensII



100































1. RECEITA PREVISIONAL
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1.1 – Critérios de avaliação da receita

Segundo o estipulado no POCAL a previsão das diferentes rubricas da receita resulta,
principalmente ao nível das receitas correntes, da média aritmética observada nos 24 meses
anteriores à elaboração do presente documento, nomeadamente no que respeita a impostos,
taxas e tarifas. Naturalmente que capítulos tais como transferências, passivos financeiros e
alguns outros fogem a esta regra, havendo aqui que respeitar, quando é caso disso, os valores
de protocolos, contratos ou ainda candidaturas que, para este efeito, foram apurados pelos
diversos serviços responsáveis pela sua gestão.
Sob pena de se desvirtuar o conteúdo de algumas rubricas, à semelhança aliás de anos
anteriores, mantendo por conseguinte inalterados os fundamentos então apresentados para tal,
haverá uma ou outra excepção à aludida regra geral da média. Estão, neste caso, os débitos
de algumas entidades, cuja dimensão associada às expectativas da sua liquidação para breve,
aconselham, a nosso ver, dotar as respectivas rubricas com os valores que efectivamente se
perspectiva venham a ser liquidados durante a Gerência em apreço. Estes casos serão
abordados mais adiante.
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1.2 – Estrutura da receita
A receita inscrita no presente orçamento ascende a 182.801.779,76 euros.


(Un: Euros)

Capítulos

Receitas Correntes

Previsão

Peso

102.355.711,36

56,0%

01 Impostos Directos

48.924.453,00

26,8%

02 Impostos Indirectos

18.107.381,00

9,9%

04 Taxas, Multas e Outras Penalidade

1.700.726,00

0,9%

05 Rendimentos de Propriedade

3.207.075,00

1,8%

24.725.252,36

13,5%

5.265.123,00

2,9%

425.701,00

0,2%

80.446.068,40

44,0%

09 Vendas de Bens de Investimento

28.185.124,00

15,4%

10 Transferências de Capital

33.487.813,76

18,3%

1,00

0,0%

18.773.126,64

10,3%

13 Outras Receitas de Capital

3,00

0,0%

Outras Receitas

0,00

0,0%

0,00

0,0%

06 Transferências Correntes
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes
08 Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

11 Activos Financeiros
12 Passivos Financeiros

15 Reposições não Abatidas nos
Pagamentos

Total da Receita

182.801.779,76

100,0%
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Atendendo à sua natureza, sobressairá antes de tudo o predomínio da receita corrente. De
facto o seu valor, 102.355.711,36 euros, representa 56% da receita total orçada, contra os 44%
da receita de capital. Assistiu-se, porém, face a ao orçamento da receita para o ano 2009, a
uma aproximação considerável entre as receitas correntes e de capital
Uma aproximação a estas duas grandes categorias da receita revelará ainda que 37% do seu
valor está concentrado em apenas duas do conjunto de rubricas que constituem o seu elenco.
São elas os impostos directos e indirectos, os quais totalizam cerca de 67 milhões de euros. A
receita fiscal contudo reforçará em 1.700.726 euros este último valor, dada a inclusão do
capítulo das Taxas, Multas e Outras Penalidades naquele grupo.
Outro grupo a isolar será o das Transferências. Para além das transferências da Administração
Central (Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação no IRS) que
representam, no seu conjunto, cerca de 17.386.718 euros (consideramos exactamente o
mesmo valor inscrito no Orçamento de Estado de 2009, uma vez que ainda não foi publicada
Proposta de Orçamento de Estado para 2010). Também é importante realçar o aumento das
transferências correntes da DREN para a autarquia que passa de 7.307.448 euros em 2009
para 9.873.920,00 euros em 2010.

Os passivos financeiros assumem também um papel importante no cômputo da receita total
prevista para 2010 da autarquia, representando cerca de 10% desta grandeza, representando
uma importante fonte de financiamento do investimento como veremos mais adiante.

As restantes rubricas ou grupos assumem menor importância que as anteriores no cômputo do
orçamento global, assumindo um carácter, se não marginal, pelo menos significativamente
menos estruturante. De facto, com exclusão da Venda de Bens e Serviços Correntes, cuja
previsão está orçada em 5.265.123 euros, influenciada sobretudo pelos serviços de resíduos
sólidos, e pela Venda de Bens de Investimento, rubrica para a qual se estima um valor de
aproximadamente 28 milhões de euros, todas as outras rubricas têm valores abaixo dos 3,2
milhões de euros.

1.3 - Receitas próprias e alheias

Como consequência do que atrás foi referido, à receita própria será acometida a maior parcela
dos fundos previstos para o ano em apreço. Tal primazia é expressiva, uma vez que
aproximadamente 58% dos fundos da receita total orçada estão enquadrados nesta categoria.
Naturalmente que este novo enfoque da receita não alterará a contribuição absoluta e relativa
da generalidade dos seus capítulos e, nessa medida, mais do que retomar esta perspectiva,
feita no ponto anterior, importará detalhar alguma informação que, porventura, relevará para
esta vertente.
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(Un: Euros)
Peso %
Receita

Valor

Rec.
Global

Rec. Própria

105.815.587,00

57,9

100,00

68.732.560,00

37,6

64,96

Impostos Directos

48.924.453,00

26,8

46,24

Impostos Indirectos

18.107.381,00

9,9

17,11

1.700.726,00

0,9

1,61

37.083.027,00

20,3

35,04

Rendimentos de Propriedade

3.207.075,00

1,8

3,03

Venda de Bens e Serviços Correntes

5.265.123,00

2,9

4,98

28.185.124,00

15,4

26,64

425.705,00

0,2

0,40

76.986.192,76

42,1

100,00

Transferências Correntes

24.725.252,36

13,5

32,12

Transferências de Capital

33.487.813,76

18,3

43,50

Passivos Financeiros

18.773.126,64

10,3

24,39

0,00

0,0

0,00

Própria
Fiscal

Taxas, Multas e Outras Penalidades

Não Fiscal

Vendas de Bens de Investimento
Outras

Alheia

Outras Receitas

Total da Receita

182.801.779,76

Rec. Alheia

100,0

Assim contrapondo receita própria e alheia, estabelecida que está a importância do contributo
da receita fiscal, justificar-se-á aqui referir a propósito desta última que, salvo uma excepção, a
regra subjacente às projecções que aqui se apresentam foi a da média aritmética, verificada
nos últimos 24 meses que antecedem a elaboração do orçamento, para todo o rol de rubricas
ou itens que perfazem este grupo. A regra adoptada enquadra-se no conjunto de disposições
legais

previstas

condicionalismos,

no

POCAL

como

a

sobre

mais

esta

ajustada

matéria
face

à

e

afigura-se-nos,

imponderabilidade

dentro
dos

destes
factores,

nomeadamente económicos, que pesam e afectam a execução dos respectivos valores.
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A excepção atrás aludida respeita à Ocupação da Via Pública, incluída no capítulo dos
Impostos Indirectos. A presente projecção reflecte dívidas ou créditos de montante significativo.
Está em causa o pagamento de taxas por ocupação do subsolo com condutas de Fuel
liquidadas às Petrolíferas, com excepção da CEPSA, instaladas no Concelho nos últimos anos,
processo de alguma forma conturbado pela impugnação das taxas aplicadas que estas
empresas têm interposto junto do poder judicial. Contudo a sua evolução mais recente,
nomeadamente as decisões do Tribunal Constitucional sobre esta matéria reforçam as
expectativas de um desfecho favorável à Câmara, razão pela qual terão sido inscritos parte dos
valores em dívida.

Relativamente à componente alheia da receita, a nossa atenção dirige-se quer para as
Transferências, como aliás se pode verificar no quadro anterior.
No que às transferências respeita, tendo sido já feita uma referência às contribuições
decorrentes da Administração Central a título de F.E.F. e F.S.M. e a participação no IRS,
importará referir que os valores que ora se consideram tomaram como base os valores inscritos
no Orçamento de Estado para 2009, uma vez que ainda não é conhecida a proposta de
Orçamento de Estado para 2010. Os montantes são os que se representam no quadro
seguinte.
(Un: Euros)

Transferências

Corrente

Capital

FEF

3.762.490,00

FSM

2.620.244,00

2.620.244,00

PARTICIPAÇÃO IRS

8.495.657,00

8.495.657,00

Total

2.508.327,00

Total

14.878.391,00

2.508.327,00

6.270.817,00

17.386.718,00

Das restantes transferências, as que se destinam ao investimento assumem um maior peso,
como se pode verificar pela análise do quadro seguinte.

Corrente

Capital

Total

Outras Transferências
9.846.861,36

30.979.486,76

40.826.348,12

106




De entre estes, haverá naturalmente valores cuja dimensão justificará uma referência. Dos
30.979.486,76 euros relativos a transferências de capital, 27.585.553,76 euros dizem respeito a
candidaturas a Fundos Comunitários para financiar a construção de infraestruturais,
arruamentos, parques de estacionamento, escolas, passadiços na orla costeira. Dos restantes
3,3 milhões de euros, 2 milhões reportam-se ao protocolo com a CEPSA em regime de
mecenato e 900 mil aos donativos constantes do protocolo de cooperação entre a Petrogal e o
Município de Matosinhos, assinado em 2007, destinados a projectos culturais e sociais
definidos por acordo entre as partes.

No que toca agora às transferências correntes, deduzidas as transferências da administração
Central – FEF, FSM e Participação no IRS –, perfazem 9.846.861,36 euros. Neste capítulo
justificar-se-ão algumas referências. Deste montante 9.380.000 euros referem-se à
transferência da DREN no âmbito acordo de cooperação pré-escolar, programa de
generalização do ensino de inglês e outras actividades de enriquecimento curricular,
fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo e gestão do pessoal não docente.
Também estão contemplados neste agrupamento 308.975 euros relativos a Fundos
Comunitários e 145.000 euros de comparticipação dos encarregados de educação no serviço
de refeições e transportes escolares.

Sem uma referência exaustiva a todas as iniciativas, cremos contudo ter destacado os
contributos mais importantes do ponto de vista financeiro, incluídos no orçamento para 2010,
muito em particular os que se prendem com a receita alheia, cujo expressão percentual, como
já se referiu não irá além dos 42% da receita total.

2. DESPESA PREVISIONAL
2.1 - Critérios adoptados na projecção dos valores da despesa

A previsão das despesa para 2010, resultará, em parte, da consideração das obrigações que
transitam para esta gerência, sob a forma de contratos de empreitadas e serviços diversos, a
que acrescem, naturalmente, as despesas obrigatórias, como sejam as despesas com pessoal
e a satisfação do serviço da dívida, bem como as opções estrategicamente relevantes
consubstanciadas no elenco de acções constante das Grandes Opções do Plano.
Subsidiariamente, um grande número de despesas, que cobrem as necessidades de
funcionamento da Edilidade, foram estimadas tendo, sobretudo, em consideração não só os
valores históricos que se têm observado nos últimos anos, como também a sua pertinência no
quadro de uma gestão progressivamente mais eficaz.
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2.2 – Estrutura da despesa
(Un: Euros)

Capítulos

Valor

Peso %

Despesas Correntes

99.281.485,48

54,3

01 Despesas com o Pessoal

35.286.364,98

19,3

02 Aquisição de Bens e Serviços

48.099.229,26

26,3

03 Juros e Outros Encargos

990.728,92

0,5

04 Transferências Correntes

9.175.409,54

5,0

05 Subsídios

3.813.241,00

2,1

06 Outras Despesas Correntes

1.916.511,78

1,0

Despesas de Capital

83.520.294,28

45,7

07 Aquisição de Bens de Capital

71.328.114,63

39,0

6.966.458,88

3,8

265.000,00

0,1

4.542.605,85

2,5

11 Outras Despesas de Capital

418.114,92

0,2

Total da Despesa

182.801.779,76

08 Transferências de Capital
09 Activos Financeiros
10 Passivos Financeiros

100,0

Dado o princípio do equilíbrio orçamental, a despesa total orçada para 2010 ascende a
182.801.779,76 euros.

De acordo com a tradicional classificação económica, o quadro anterior revela uma presença
maioritária das despesas correntes, com uma percentagem de cerca de 54% do valor global da
despesa. O investimento directo, cerca de 71,3 milhões de euros, tem um peso de 85% no
conjunto das Despesas de Capital, representando cerca de 39% dos recursos financeiros
definidos a despender em 2010. Contudo, em rigor, o investimento total previsto (directo e
indirecto), financiado pelo presente orçamento deverá ascender 78.294.573,51 euros,
acréscimo que resulta em 91% das dotações atribuídas às Aquisições de Bens e Serviços.
Assim encarado, o investimento total representará cerca de 43% da despesa total. Por outro
lado, a dotação atribuída aos Passivos Financeiros representa 2,5% da despesa total.
No que respeita à componente corrente da despesa, sobressaem aqui dois pólos que, do
mesmo modo, se demarcam dos restantes itens desta classe. Trata-se, como é bem visível no
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quadro anterior, das Despesas com Pessoal e das Aquisições de Bens e Serviços Correntes,
representando no seu conjunto cerca de 46% da despesa.
Os restantes itens da despesa corrente absorvem claramente menos recursos. De facto, tanto
o capítulo dos Juros e Outros Encargos, Outras Despesas Correntes, Transferências e
Subsídios, cuja expressão orçamental os situa à volta dos 8,7%, remetem-se para um plano
secundário no contexto desta análise.

Terá porventura razão de se determinar, ainda que de uma forma aproximada, o montante de
recursos que se prevê seja destinado ao funcionamento dos Serviços. Como se depreende
incluir-se-ão aqui a generalidade das despesas, de cariz corrente, que asseguram o seu
exercício.
Ainda que de forma aproximada, como atrás referimos, este valor poderá ser alcançado pelo
quadro seguinte, onde se repartem os recursos por entre as Grandes Opções do Plano e por
todas as restantes despesas que não têm esse enquadramento. Deste modo, para além das
despesas de funcionamento será possível quantificar o peso relativo das duas componentes
das Grandes Opções do Plano, observando inclusivé, para cada caso, os capítulos de
Classificação económica responsáveis por tais valores.
(Un: Euros)

Agregação

Capítulos

Despesas com o Pessoal

Afecto
exclusivamente
ao orçamento

Afecto
exclusivamente
ao Plano

35.261.364,98

25.000,00

10.647.748,81

37.451.480,45

1.761.710,00

154.801,78

Aquisição de Bens de Capital

0,00

71.328.114,63

Transferências de Capital

2,00

6.966.456,88

990.728,92

0,00

4.542.605,85

0,00

125.700,00

9.049.709,54

Subsídios

0,00

3.813.241,00

Activos Financeiros

0,00

265.000,00

418.114,92

0,00

53.747.975,48

129.053.804,28

Funcionamento Aquisição de Bens e Serviços Correntes
Outras Despesas Correntes

Investimento

Serviço da
Dívida

Juros e Outros Encargos
Passivos Financeiros
Transferências Correntes

Outras
Despesas

Outras Despesas de Capital
Total da Despesa

Como é sabido, alguns capítulos da despesa estão maioritariamente ou exclusivamente ligados
a uma ou outra categoria. As despesas com pessoal, bem como o investimento directo e
indirecto (Transferências de Capital) são disso exemplo.
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Assim, ao Plano Plurianual de Investimentos, estão atribuídas as dotações constantes dos
capítulos do Investimento e dos Activos Financeiros; nas despesas de funcionamento,
predominam naturalmente as despesas com pessoal e do serviço da dívida, bem como uma
parcela das Aquisições de Bens e Serviços; ao Plano de Actividades estão sobretudo afectas
as dotações das Transferências e das Aquisições de Serviços.
Tendo

presentes

estas

considerações,

conclui-se

facilmente

que

os

encargos

de

funcionamento representam, aproximadamente, 30% da despesa orçada, o PPI 39% e,
finalmente, o PAM 31%.
3. POUPANÇA CORRENTE
Da análise da estrutura orçamental descrita, resulta que o financiamento da despesa de capital
será previsivelmente feito do seguinte modo:
(Un: Euros)
Designação

Valor

Investimento (a)

78.294.573,51

1 - Receitas de Capital

80.446.068,40

Vendas de Bens de Investimento
FEF (Capital)
Fundos Comunitários
Outras Transferências de Capital
Passivos Financeiros

28.185.124,00
2.508.327,00
27.585.553,76
3.393.933,00
18.773.126,64

Activos Financeiros

1,00

Outras Receitas de Capital

3,00

2 - Poupança Corrente

3.074.225,88

3 - Outras Receitas
Total Fontes de Financiamento (1+2+3)

Investimento/ Fontes de Financiamento (%)

0,00
83.520.294,28

93,74%

(a) Investimento directo + indirecto (transferências de capital para outras entidades)

Como se poderá verificar, a poupança corrente (diferencial entre receitas e despesas
correntes) ascende a 3 milhões, assegurando assim o cumprimento do princípio do equilíbrio
orçamental estabelecido no POCAL.
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4. DESPESAS COM PESSOAL - LIMITE
No que respeita a este ponto referimos simplesmente que os valores projectados para 2010,
sugere que o limite em questão não venha a ser violados.
Como é sabido, este limite está indexado a valores observados no ano económico anterior. O
limite a observar para as Despesas com Pessoal é função da receita corrente verificada na
Gerência anterior. Tendo em conta as despesas com pessoal projectadas quer pela Câmara de
Matosinhos, quer as da LIPOR (considerando para esta entidade o valor orçado para 2009,
uma vez que o valor para 2010 não se encontra ainda definido), e as receitas correntes
efectivamente recebidas até meados de Dezembro de 2009 pela nossa autarquia, o custo com
pessoal dos quadros cifra-se em cerca de 44,5% do limite imposto por lei, enquanto que o do
pessoal em qualquer outra situação atinge apenas 30% do limite legalmente instituído.
(Un: Euros)

Class. Económica

Custos com Pessoal do Quadro

LIPOR (Orçamento
ano 2009)

Câmara

Total

23.292.200,44

327.711,84

23.619.912,28

18.126.255,57

216.239,97

18.342.495,54

27.918,19

1.931,02

29.849,21

0,00

0,00

0,00

01011301 - Subs. Refeição - Pessoal do Quadro

1.661.727,52

43.874,29

1.705.601,81

01011401 - Subs. Férias e de Natal - Pssoal do Quadro

3.476.299,16

65.666,56

3.541.965,72

010104 - Pessoal Quadro - Reg. Contrato Individual de Trabalho
010108 - Pessoal aguardando aposentação
01011002 - Gratificações - Pessoal do Quadro

(A) Limite = 60% Receitas Correntes 2008

Custos com Pessoal em qualquer outra situação

53.014.474,79

3.816.384,84

177.759,35

3.994.144,19

010105 - Pessoal além dos Quadros

0,00

121.207,50

121.207,50

010106 - Pessoal contratado a termo

2.722.322,89

56.551,85

2.778.874,74

010107 - Pessoal em regime de tarefa ou avença

160.017,00

0,00

160.017,00

010109 - Pessoal em qualquer outra situação

265.567,96

0,00

265.567,96

0,00

0,00

0,00

01011302 - Subs. Refeição - Pessoal em qualquer outra situação

265.925,70

0,00

265.925,70

01011402 - Subs. Férias e de Natal - Pess. qualquer outra sit.

402.551,29

0,00

402.551,29

01011002 - Gratificações - Outros

Limite = 25% de (A)

13.253.618,70
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Nota: Como a LIPOR não consegue desagregar os Subsídios de Refeição, Férias e Natal entre pessoal do quadro e o outro
pessoal, optamos por considerar o valor total desses subsídios sujeitos ao limite (A), que é o mais restritivo.

5. FINANCIAMENTO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

No último quadro apresenta-se uma síntese das Grandes Opções do Plano, onde constam as
principais funções, impostas pelo Plano Oficial de Contabilidade Autárquica, podendo-se,
através dele, verificar que a totalidade de fundos, desde já, assegurados e por isso afectos a
acções definidas ascendem a 129.053.804,28 euros. Paralelamente, verifica-se que o
financiamento de algumas outras ainda não está assegurado, cerca de 24.404.699,66 euros,
pelo que a sua inclusão fica dependente de fundos cuja realização não está garantida em
absoluto, muito embora existam fundadas razões para supor que tal venha acontecer.
(Un: Euros)
Designação

Valor

Dotação Global do Plano

153.458.503,94

Receitas Orçadas

182.801.779,76

Encargos de
Funcionamento

53.747.975,48

Financiamento assegurado

129.053.804,28

Financiamento a assegurar

24.404.699,66

Para esse efeito haverá, por um lado, um saldo inicial de tesouraria e, por outro,
financiamentos e contratos de empréstimos aprovados que rondam, no seu cômputo, este
valor, permitindo que na gerência em apreço se viabilize a execução das acções em causa.

De entre as diversas funções atribuídas às autarquias, foram eleitas como prioritárias, neste
orçamento para 2010, as áreas da educação, do meio ambiente, conservação da natureza e
resíduos sólidos, infra-estruturas rodoviárias, seguidas de áreas como a cultura, o desporto e
acção social. Também com destacada importância encontram-se a área da administração
geral, que contempla a modernização administrativa em curso. Confirmando-se o
financiamento para as actividades cujas verbas se encontram a definir, algumas destas áreas
(como as infra-estruturas rodoviárias, a educação, o meio ambiente e a cultura) verão o seu
peso relativo aumentar.
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO
(Un: Euros)
Dotação Definida

Dotação a Definir

Total

Classificação Funcional
Valor

Peso %

Valor

Peso %

7.433.541,93

5,76

1.902.558,42

7,80

9.336.100,35

6,08

1.1.0 Serviços Gerais da Administ. Pública

6.066.480,80

4,70

585.000,00

2,40

6.651.480,80

4,33

1.1.1 Administração Geral

6.066.480,80

4,70

585.000,00

2,40

6.651.480,80

4,33

1.2.0 Segurança e Ordem Públicas

1.367.061,13

1,06

1.317.558,42

5,40

2.684.619,55

1,75

1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios

1.144.041,99

0,89

1.265.558,42

5,19

2.409.600,41

1,57

223.019,14

0,17

52.000,00

0,21

275.019,14

0,18

93.515.681,49

72,46

13.329.058,98

54,62

106.844.740,47

69,62

2.1.0 Educação

38.042.502,02

29,48

1.545.000,00

6,33

39.587.502,02

25,80

2.1.1 Ensino não superior

35.379.345,08

27,41

1.215.000,00

4,98

36.594.345,08

23,85

2.663.156,94

2,06

330.000,00

1,35

2.993.156,94

1,95

2.2.0 Saúde

202.975,19

0,16

0,00

0,00

202.975,19

0,13

2.2.1 Serviços individuais de saúde

202.975,19

0,16

0,00

0,00

202.975,19

0,13

6.644.139,10

5,15

577.258,98

2,37

7.221.398,08

4,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.644.139,10

5,15

577.258,98

2,37

7.221.398,08

4,71

38.002.794,76

29,45

9.237.500,00

37,85

47.240.294,76

30,78

2.4.1 Habitação

3.087.177,53

2,39

2.500.000,00

10,24

5.587.177,53

3,64

2.4.2 Ordenamento do território

7.492.560,38

5,81

0,00

0,00

7.492.560,38

4,88

61.604,00

0,05

6.000.000,00

24,59

6.061.604,00

3,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5 Resíduos Sólidos

15.717.785,88

12,18

0,00

0,00

15.717.785,88

10,24

2.4.6 Protecção do meio ambiente

11.643.666,97

9,02

737.500,00

3,02

12.381.166,97

8,07

2.5.0 Serviços Culturais, recreativos e religiosos

10.623.270,42

8,23

1.969.300,00

8,07

12.592.570,42

8,21

2.5.1 Cultura

3.984.444,30

3,09

1.729.300,00

7,09

5.713.744,30

3,72

2.5.2 Desporto, recreio e lazer

6.638.826,12

5,14

240.000,00

0,98

6.878.826,12

4,48

1. Funções Gerais

1.2.2 Polícia Municipal

2. Funções Sociais

2.1.2 Serviços auxiliares de ensino

2.3.0 Segurança e acção sociais
2.3.1 Segurança social
2.3.2 Acção Social
2.4.0 Habitação e serviços colectivos

2.4.3 Saneamento
2.4.4 Abastecimento de água

Valor

Peso %
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2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.861.424,96

14,62

4.710.000,00

19,30

23.571.424,96

15,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

784.356,19

0,61

0,00

0,00

784.356,19

0,51

3.3.0 Transportes e comunicações

15.357.936,05

11,90

4.710.000,00

19,30

20.067.936,05

13,08

3.3.1 Transportes rodoviários

15.357.936,05

11,90

4.710.000,00

19,30

20.067.936,05

13,08

3.3.2 Transportes aéreos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3 Transportes fluviais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.109.114,93

1,63

0,00

0,00

2.109.114,93

1,37

117.463,24

0,09

0,00

0,00

117.463,24

0,08

1.991.651,69

1,54

0,00

0,00

1.991.651,69

1,30

610.017,79

0,47

0,00

0,00

610.017,79

0,40

9.243.155,90

7,16

4.463.082,26

18,29

13.706.238,16

8,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.841.710,41

6,85

4.463.082,26

18,29

13.304.792,67

8,67

401.445,49

0,31

0,00

0,00

401.445,49

0,26

3. Funções Económicas

3.1.0 Agricultura, pecuária, sivicultura, caça e
pesca
3.2.0 Indústria e energia

3.4.0 Comércio e turismo
3.4.1 Mercados e feiras
3.4.2 Turismo
3.5.0 Outras funções económicas

4. Outras Funções

4.1.0 Operações da dívida autárquica
4.2.0 Transferências entre administrações
4.3.0 Diversas não especificadas

Total

129.053.804,28

100,00

24.404.699,66

100,00

153.458.503,94
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