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Sustentabilidade, rigor e criatividade são os grandes objectivos que vão nortear a
actividademunicipalem2011.
Sustentabilidade,antesdemais,porquanto,nummomentodeparticulardificuldades
financeiras por todo o país, é imprescindível garantir que os elevados padrões de
qualidade que procuramos induzir na vida dos cidadãos de Matosinhos, tenham um
efeitoduradouro,istoé,quepossammantersenosanossubsequentes.
É nessa linha, que cumpre à Câmara olhar para os principais componentes da sua
despesa em termos de funcionamento e perceber como assegurar a excelência dos
serviços, procurando obter ganhos de sustentabilidade. É isso que se procurará
revisitar,desdearecolhadolixo,àmanutençãodejardinseàreabilitaçãodoespaço,
bemcomotodasasprestaçõesefectuadaspelaCâmaraMunicipal.
Sustentabilidade significa garantir que as principais apostas estruturantes do futuro,
educação,cultura,qualificaçãodoambienteurbano,sevãoconcretizarnaspropostas
apresentadasaosmatosinhenses,semprescindirdarevoluçãoemcursoemtermosde
modernizaçãoadministrativa,daindispensávelmodernizaçãoeconómica,doapoioao
desportoedadevoluçãodadignidadeaosconjuntoshabitacionaissociaismantendoa
apostanarenovaçãourbana.
Rigor é também a palavrachave do Município de Matosinhos. Perceber que cada
iniciativa deve ter uma justificação perceptível, que deve poderse autofinanciar
semprequepossíveleserconcretizadapelosmeiosmaisracionaiseeconomicamente
maiseficientes,édecisivo.
Criatividade, o futuro constróise com ideias inovadoras e a solidariedade, de que
Matosinhos é expoente, será melhor servida, também, com novas abordagens.
Mantendointactoeampliandooapoioemtermosdeacçãosocialescolar,ampliando
o programa de apoio ao arrendamento e à terceira idade, procuraremos não deixar
semprotecçãonenhumdossectoressóciasmaisfrágeis.
Nessa linha, 2011 deverá aproveitar todas as oportunidades para dinamizar a
actividadeeconómicadoconcelho,querparticipandodeprojectosondeaI&Dsejaa
marca essencial, quer seduzindo os agentes económicos para as actividades no
concelho,querfacilitandoesimplificandoainiciativadeprivados.
Matosinhosdevecontinuaramarcarumapresençadeterminadaquantoaosprojectos
decarácternacional,quearegiãoeoconcelhoseencontramcarenciados.Garantiro
portinhodeAngeiras,asrestantesunidadesdesaúdefamiliareoalargamentodaA28
sãoprojectoscujaimportânciamobilizaráonossoesforço.Também,nãodeixaremos
de assinalar o início de funcionamento do terminal de cruzeiros, ainda que sem a
conclusãodoedifícioquerevolucionaráaimagemdeMatosinhos.
Aambiçãoégrande,aoseuserviçoosmatosinhensesnãosepodemesquecer,como
referi,detrêsobjectivosessenciais,sustentabilidade,rigorecriatividade.

PresidentedaCâmara
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AcolhimentoaoMunícipeeComunicação
A proximidade aos munícipes, o acesso dos cidadãos aos serviços e a divulgação
simples,claraconcisaeatempadadaactividademunicipalsãoingredientesdesucesso
de uma política de acolhimento e comunicação eficaz. São, por isso, motores da
actividade diária desenvolvida nos Serviços de Comunicação e Relações Públicas e
assimocontinuarãoaseraolongodoanode2011.


Objectivosamanter:
 A proximidade no atendimento ao público, o acesso dos cidadãos aos serviços e a
divulgaçãodaactividademunicipal.
Descentralizaçãodosserviçoseapostadaqualidade,nomeadamente,atravésLojado
Munícipe,presencialeonline,nosPostosdeAtendimentoaoCidadão,LojaMunicipal
docidadãoenosEspaçosInternet.
Rigoreprofissionalismonoatendimentoaopúblico,encaminhamentodemunícipes,
protocoloeacompanhamentodecerimónias.
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Novidades:
 Criação de um jornal municipal, ou seja, uma publicação periódica em formato
jornal,ondeanotícia,aimagemeodesignseencontramcomharmoniaecriatividade.
 Elaboração da Revista Municipal, mas em versão online, o que
permitiráumamaiorproximidadecomoleitorbemcomoumamaior
interactividade,nomeadamenteatravésdo“cruzamento”dapalavra
comafotografiaeovídeo.
 Aposta no audiovisual com vista a uma agilização de meios: a Web TV que marca
presençanapáginadainternet,mastambémnasredessociais,nospainéisfullcolor
outdoor,aTVIndoor,localizadanaLojadoMunícipe,ouoPortoCanal.


Coberturadosprincipaiseventosdomunicípioemsuporteaudiovisual.
RestylingdapáginadaInternet,conferindoprimaziaaalgumasáreas,fomentandoa
edemocraciaecriandomaiorinteracção.
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 Reforço da presença do Município de Matosinhos na Web 2.0. Reconhecendo a
importância crescente das redes sociais no contacto com as pessoas, a autarquia de
Matosinhos criou perfis no YOU TUBE, TWITTER, MOGULUS, FACEBOOK, LINKED IN,
entreoutroseiráreforçarapresençadeMatosinhosnasredesFlickreWebTV.


Darcontinuidadeàsnewsletterssemanaiseespeciais,apostandoaindanacriaçãode
newsletterstemáticas.
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AuditoriaeQualidade
Para o ano de 2011, e tendo por base a melhoria contínua do desempenho dos
serviçosdaautarquia,oGabinetedeAuditoriaeQualidadeapresentaoseuplanode
acçõesalinhadocomosobjectivosdaorganizaçãotendoemvistagarantirconfortoà
Administração sobre a adequação dos sistemas de gestão de risco e de controlo
interno.


Objectivosamanter:
Assessoraraorganizaçãonaidentificaçãodosriscosedasactividadesparaosgerir
Realizarauditoriasdeconformidadeparatodososrequisitoslegaiseregulamentares
de forma assegurar a credibilidade, fiabilidade legalidade transparência dos actos de
gestãoedafiabilidadedeinformação.
Novidades:
 Actualização e monitorização da implementação do plano de prevenção de
corrupção.
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 Elaboração de procedimentos e Normas de Controlo Interno desenhados em
articulaçãocomasdirecçõese/oudepartamentoseemconsonânciacomaestratégia
doExecutivo.
 Implementação e monitorização de instrumentos que irão garantir a redução de
custosdeumaformasustentávelepermanente.
 Qualidade  Realização de auditorias internas a todos
osprocessosdosserviçoscertificados.
AlargaraCertificaçãodeQualidadeanovosserviços.
 Melhoria da eficácia e eficiência da função da auditoria, de modo a garantir a
introdução de maisvalia em todos as processos auditados bem como a extensão do
âmbitodasáreasdenegócioaauditar.
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ModernizaçãoAdministrativa
Depois de alcançar o Prémio Boas
Práticas  Serviço ao Cidadão em
2010, a Câmara Municipal de
Matosinhos prosseguirá em 2011 o
seu processo de modernização
administrativa, iniciado em 2005,
comvistaasimplificarcadavezmais
a vida não só dos munícipes, como
da

Administração

e

dos

colaboradores.

Novidades:
 Entrada em funcionamento do sistema de gestão de Urbanismo, baseado em
mecanismodeWorkflowestruturadoeaolongodoano.
 Início da colocação de ferramentas de exploração de dados ao serviço da restante
autarquia. Criar ao nível dos utilizadores mecanismos de análise, partilha e
monitorização de informações que oferecem suporte a gestão de negócios. Fazer
análise a nível de múltiplas dimensões, quer estas sejam espaço, dinheiro, tempo,
oportunidade.
IníciodaexploraçãodosdadosdasferramentaslançadasnosserviçosdeapoioàLoja
doMunícipe,financeirosegeográficos,mastambémdaProtecçãoCivil.
 Criação da infraestrutura e os procedimentos de Disaster Recovery com
armazenamento síncrono de arquivo em local (antigos SMAS), que não o local de
armazenamentocentralnosPaçosdeConcelho.
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Objectivosamanter:
Osoftwaredegestãodeciclodevidadeumarquivoaindaestáaserpoucoexplorado
e é uma área de aposta de modo a manter os custos de armazenamento baixos.
Recordesequesetratadeestenderaodomíniodigitalosconceitosdeproximidadedo
arquivo,armazenamentodistante.
 Replicar a Loja do Munícipe, localizada no Edifício do Paços de Concelho, noutros
pontos,inclusivedemodomóvel,permitindoasuainstalaçãoemlugaresmenosbem
servidos a nível de transportes públicos por exemplo ou com dificuldades de
deslocaçãoàsededoconcelho.Assim,aLojadeSãoMamededeInfestabeneficiaráde
novasaplicações.
Novidades:
Implementaçãodaspolíticasditasde“governançaemTI”ImplementarnoMunicípio
os processos preconizados pela ITIL (Infrastructure Technology Information Library),
principalmente os processos das áreas de Service Support e Service Delivery, que
tratamespecificamentedagestãodosserviçosdeTI,observandooalinhamentocom
asperspectivasdenegócioeadoptandoainfraestruturaadequadaparatal.
Colocarnummonitorounocantodeummonitorumsemáforoverdeouvermelhoa
dizer o que está bem ou mal em termos de sistemas de qualquer tipo (Datacenter 
Sala de Informática, mas também pedidos à manutenção, climatização, elevadores,
portas,etc.)
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EstudosePlaneamentoEstratégico
Para que se consiga um desenvolvimento sustentado dos diferentes territórios, cada
vezmaisseimpõeaumentaracompetitividadedessesmesmosterritórios,sejaatravés
dadefiniçãodenovapolíticasestratégicasdedesenvolvimento,sejapelosurgimento
de novos factores que propiciem essa competitividade territorial. O processo de
governaçãoedegestãoautárquicadevepoisreflectirasdecisõestomadasapartirdas
orientações, directrizes e prioridades estratégicas municipais com o enfoque nos
interessespúblicosenasnecessidadeseexpectativasdoscidadãos.
Objectivosamanter:
ManteroapoioaoprocessoderevisãodoPlanoDirectorMunicipal.
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DarcontinuidadeàspolíticasdecooperaçãointernacionalatravésdoEixoAtlântico
do Noroeste Peninsular, do Projecto CTUR  Cruise Traffic & Urban Regeneration
(URBACTII)edaparceriadoMunicípiocomaEurocities.
 Coordenar toda a componente organizacional referente à presença da Câmara
Municipal de Matosinhos na Associação Transfronteiriça do Eixo Atlântico do
NoroestePeninsular.


 Consolidação do Sistema Municipal de Informação Geográfica e a continuação da
suaexpansãoadiversosserviçosmunicipaisemfunçãodasprioridadesdefinidas.Irá
darse prioridade à gestão e actualização da base de dados bem como à criação e
disponibilização de aplicações em ambiente WEB com interfaces simples, directas e
defácilutilização,deapoioadiferentesáreasdeintervençãomunicipalcomosejamo
Património,aAcçãoSocial,oUrbanismoeaProtecçãoCivileSegurança.
 Dar continuidade à relação entre o SIG municipal e o Sistema Nacional de
InformaçãoGeográficadoInstitutoGeográficoPortuguêsatravésdaredeInspireeda
disponibilização e preenchimento da Base Nacional de Dados de Informação
Geográfica.
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Novidades:
ElaboraçãodeEstudosdeÂmbitoMunicipal:
 A Agenda Local 21, que visa estabelecer um programa de acção que permita o
desenvolvimentosustentáveldoterritóriotendocomobaseacomponenteambiental
eparaoqualsecontarácomoapoiodaAgênciadeEcologiaUrbanadoEixoAtlântico.
 O Estudo de Marketing Territorial Concelhio, onde se pretende a definição de
políticas que visem a atracção de investimentos que promovam o desenvolvimento
económicodoConcelho.


AAgendaLocalDigital,ondesepretendeadefiniçãodeumaestratégiacomumpara
odesenvolvimentodaSociedadedaInformação,umprojectocompartilhadoportodos
oscidadãos,capazesdesatisfazerassuasnecessidadeseexpectativas.
 Com a realização dos Censos 2011 irá ser possível aprofundar o Sistema de
InformaçãoLocalMunicipal.
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Criaçãodeumanovaplataformadedisponibilizaçãodestesdados,quepermitiráo
acesso em tempo real à informação bem como a possibilidade de análise espaciais
quepermitamumavisãoconcelhiadeincidênciaestatística.
Desenvolver,noâmbitodoprojectoCTURCruiseTraffic&UrbanRegeneration,o
PlanodeAcçãoLocal,quevisaadefiniçãodeestratégiasepolíticasaimplementarna
área envolvente do Terminal de Cruzeiros, potenciando esta área para a vinda de
turistasprovenientesdoscruzeiros.
 Cartografia em formato digital  Durante o ano de 2011, irá converterse toda a
informação cartográfica do Concelho para o novo Datum WGS83 de acordo com a
DirectivaComunitária.

ObjectivosnoâmbitodoQREN:
 Consolidar o trabalho de parceria interna envolvida na
realização,acompanhamentoecontrolofísicoefinanceiro
dosprojectosemexecuçãoe/ouempreparação;
 Manter, dentro do planeado, a execução física e financeira dos projectos com
candidaturasaprovadas;
 Agilizar procedimentos de modo a reduzir, ao mínimo possível, o tempo médio de
recebimentodocofinanciamento;
 Procurar garantir o financiamento do QREN para alguns dos projectos/actividades
relevantes na estratégia de investimento municipal perspectivada para os próximos
anos.
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RecursosHumanos
Numaépocaemquearevoluçãodasociedadedeinformaçãoobrigaasorganizaçõesa
repensarem as suas estratégias e os seus processos, o marketing interno poderá ter
umpapeldeterminante.Estenovo conceitoconsistenumaabordagemdaGestão de
RecursosHumanosemque,atravésdemeios,métodosetécnicas,sepretendeatrair,
reter e desenvolver os Clientes Internos, satisfazendo as suas necessidades e
possibilitandoaflexibilidadenecessáriapararesponderemcomeficáciaàsexigências
domeioenvolvente.Estaperspectivavisaavalorizaçãodosrecursoshumanosumavez
que os considera o garante vivo do desenvolvimento e da aprendizagem das
organizações.
Novidades:
No sentido de alcançar o grau de satisfação de realização pessoal e profissional dos
nossos colaboradores, para além da continuidade da estratégia que tem vindo a ser
seguidadeestabilizaçãoprofissionaledeproximidadeemrelaçãoaosnossosrecursos
humanos,propõemseasseguintesacções/actividadesparaoanode2011:
x

Acreditaçãodaautarquiacomoentidadeformadora–Estamedidapermitirá
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.
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x

Implementaçãodeumapolíticaeficazdecombateaosacidentesdetrabalho
Destacamentodeumtécnicosuperiordehigieneesegurançanotrabalhopara
a análise detalhada de todos os acidentes em serviço e articulação das
questõesdaprevençãocomaAutorizadaparaasCondiçõesdeTrabalho.

x

HigieneeSegurançanoTrabalhoContinuarseáadarprioridadeàaquisição,
manutençãoeutilizaçãodosEquipamentosdeProtecçãoColectivaeIndividual.
Ao nível ergonómico nos postos de trabalho de secretária, prevêse uma
intervençãoindividualizadadeformaagarantiraadequaçãodasposturasaos
instrumentoseequipamentosdetrabalho.

x

Software de Medicina do Trabalho  Modernização e informatização dos
procedimentos.Esteserviçoseráaindaenriquecidocomoapoioprestadopor
umespecialistaemOrtopediaque,emarticulaçãocomaMédicadoTrabalho,
iráanalisareencaminharos“AptosCondicionados”.

x

AprovaçãodoRegulamentodeGeralInternodeHigiene,SegurançaeSaúde
noTrabalho
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PromoçãodaEconomiaLocal
A economia local é uma área municipal prioritária, uma vez que constitui a base da
riquezaebemestardosmunícipes.
Paraoano de2011prevêsequeasdificuldadeseconómicofinanceirascontinuema
no centro das preocupações nacionais. Nesta medida, o apoio ao sector empresarial
do concelho de Matosinhos deverá continuar a ser um dos pilares de actuação do
Executivo,deformaaestimularecaptarnovosinvestimentos.

APromoçãodaEconomiaLocaldivideseem4grandeseixos:

1. Promoçãodeumapolíticadeacompanhamentoeincentivoaodesenvolvimento
dossectoreseconómicoslocais:
• Criação da “Loja do Empreendedor”, serviço que operará como uma “via verde”
entreoempresárioeaautarquia,noplanodeceleridadederespostas.
• No âmbito do MATOSINHOSFINICIA, dar continuidade ao apoio às pequenas e
médiasempresadoconcelho,quepretendamrealizarinvestimentos.
• Promoção de conferências para os empresários do município, sobre temas da
actualidadeeconómicaefinanceira;
• Criação do Centro de Inovação de Matosinhos, alojando empresa de referência
nacional,nomeadamenteoGrupoIMPRESA.



• Criação da Incubadora de empresas da Associação QUADRA, promovendo desta
forma o empreendedorismo de indústrias criativas e paralelamente do Mercado
MunicipaldeMatosinhos.
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• Dinamização do comércio tradicional, através da implementação dos projectos de
dinamizaçãoaprovados peloMODCOMparaBritoCapelo,LeçadaPalmeiraeSr.ªda
Hora
• Articulação com as associações representativas dos empresários do concelho, na
definição de estratégias de dinamização e promoção do tecido empresarial de
Matosinhos;
•PromoçãodeestratégiadeMarketingterritorialdevalorizaçãodosrecursoslocais,
comdestaqueparaasáreasdarestauração,mercadoseartesanato,entreoutros;
•Promoçãodeiniciativasaoníveldotecidoempresariallocal,visandoadivulgaçãode
novas ferramentas e tecnologias, essenciais aos desafios colocados pela actual
economia;
• Fomento do relacionamento institucional e as parcerias locais e regionais (IAPMEI,
AECM – Associação Comercial e Empresarial de Matosinhos, O Peixe à Mesa –
AssociaçãodeRestaurantesdeMatosinhos,Ágrima,ESAD,ANJE,AEP,AICEP,IPAM,…);
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• Definição e implementação de um quadro de actuação integrada no domínio da
Formação Profissional, promovendo a qualificação profissional e o espírito
empreendedor;
•Naáreadarestauração,apósosucessodoprojectoChancelaRestaurante100%,nos
quaisforamauditadoscercade200restaurantesechancelados50,iráprocederseà
2ª fase do projecto, promovendo a renovação e expansão da Chancela aos
restaurantesquecontribuamparaaexcelênciadarestauraçãodeMatosinhos.


2.Organizaçãoegestãodemercadosefeiras
Propõese reformular a sua estrutura, introduzindo um novo método de gestão,
alargando a oferta de produtos e serviços tradicionais e ajustando a visão do
comercianteànovarealidadecomercial.
Paratal,deverseá:
Reorganizarolayoutinternodosespaçospossibilitandoummelhoraproveitamento
dasáreas;
 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.
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DiminuiraIdadeMédiadosClientescomainserçãodenovasofertasdeprodutose
serviçosdestinadosespecificamenteaotargetjovem,criandoempatiacomjovense
incutindolhesoespíritode“comprarnomercado”.
Introduzirnomercadomaisserviçosecomércioquesãonosdiasdehojeessenciais.
 Aumentar o Fluxo de Visitantes com a divulgação do mercado no Terminal de
Passageiros,investindonosserviços/actividadesdestinadosaumtargetjovem,realizar
campanhas publicitárias e promover eventos lúdicos e culturais dentro e fora do
Mercado.


3.Controlometrológico
Propõese:
– Desde 2007 que tem vindo a verificar um aumento substancial do número de
equipamentosaferidos.Em2011,irádarsecontinuidadeàestratégiaadoptada,como
intuitodeaté2012cobrirse,anualmente,integralmenteoterritóriodoconcelho de
Matosinhos.
–Procederàrecolhadedadoscaracterizadoresdotecidoempresarialdoconcelho.

4. Promoção da informação aos munícipes e no âmbito do denominado direito de
consumo,pretendeseincentivarorecursoàmediaçãodeconflitos,paraaresolução
céleredoslitígiosemquesejampartenaqueledomínio.Paratal,edandocontinuidade
ao trabalho já desenvolvido, é fundamental procederse à divulgação do CIAC e
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promover sessões de informação junto de escolas, associações empresariais,
organismo públicos, ou outros locais que devidamente contextualizados sempre que
tal se justifique. No ano de 2011 darseá prioridade à sensibilização do tecido
empresarialparaaadesãoplenaaestetipodejurisdiçãovoluntária.



5.InseridonoPlanoMunicipaldeCombateàCriseaprovadoem2009,continuarseáa
promover a captação de investimentos privados no concelho de Matosinhos,
privilegiandoseaaquacultura,asenergiasrenováveis,osequipamentosinformáticos
eoutrossectorescomcarácterinovador.
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Turismo
O crescimento exponencial do poder de atractividade de Matosinhos resulta da
implementação de uma estratégia apoiada na promoção e divulgação sustentada do
concelho.Nestecontexto,oTurismotemassumidoumpapelessencial,apostandono
desenvolvimento de diferentes projectos direccionados essencialmente para os
produtos turísticos  âncora de Matosinhos, designadamente a Gastronomia, a
ArquitecturaContemporâneaeosDesportosNáuticos.
Objectivosamanter:
GastronomiaProdutoturísticodeexcelência,quetemvindoacativarumnúmero
crescente de visitantes. Deste projecto fazem parte programas como o “Fimde
semana Gastronómico de Matosinhos”, que culminará com um Congresso
Internacional de Gastronomia, integrado numa programação mais vasta, de âmbito
nacional,coordenadapelaEntidadeRegionaldoTurismodoPortoeNortedePortugal,
a“FestadoMar”,eventoquetemvindoacrescernoespaçoenotempo,agregandoa
Gastronomia conjugada com um programa de animação, e o programa “Mar de
Sabores”, que compreende um fimdesemana temático por mês, aliando a
Gastronomiaaeventosculturais.
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ManterseáaparticipaçãoemfeirasdosectordoTurismo,veículosprivilegiadosde
promoção,designadamentenamaiormontradeturismonacionalBolsadeTurismo
deLisboanumaparticipaçãoconjuntacoma“TPNP–ER”.

 O Mar à Mesa  Continuará a aposta na consolidação desta marca publicitária,
atravésdautilizaçãodediferentessuportespublicitários,emeventosdeelevadocariz
mediático, nomeadamente o “CSI Porto” e a “Taça do Mundo de Bilhar”, bem como
empublicaçõesdedistintaqualidade,comoarevista“Goldenbook”,cujadistribuição
contemplahotéisde4e5estrelas.



Novidades:
LazerArequalificaçãodaOrlaCosteirairápotenciar,em2011,umanovavertente
turística em Matosinhos, associada a actividades de lazer. A captação deste novo e
emergente mercado será uma aposta turística com elevado potencial, estando
programadaacriaçãodecircuitospedestresnestasáreas.
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 Arquitectura Contemporânea  Continuará a ser uma forte aposta, com o
lançamentodecircuitos/visitasguiadasaosmaisimportantesmarcosarquitectónicos
deMatosinhos,dearquitectosderenomeinternacionalcomoFernandoTávora,Álvaro
Siza,SoutoMouraeAlcinoSoutinho.



InovaçãotecnológicaSurgiránesteâmbitoo“ProgramadePromoçãoDigital”,que
potenciará a oferta turística de Matosinhos, através da aquisição/instalação de
dispositivosde“Bluetooth”noConcelho.Futuramente,prevêseacriaçãodeumguia
virtualeaplicaçãoiPHONEdamarca"OMaràMesa".
CentrodeInformaçãoTurísticadeMatosinhos(LojadeTurismodeMatosinhos)A
implantação da Loja de Turismo de Matosinhos no edifício do antigo Centro de
MonitorizaçãoAmbiental,juntoaomolheSuldoPortodeLeixões,revelaseessencial,
porseconsiderarqueiráalavancarodesenvolvimentodoturismodaRegiãoNorte.
Tratase de um novo conceito de Loja Interactiva, associada ao “Turismo do Porto e
NortedePortugal–EntidadeRegional”(TPNP–ER)queirámarcarumanovafasena
promoçãoturística,criandoumarededeinformaçãoatravésdacriaçãode60novos
espaçosinterligadosque,combaseemsoluçõestecnológicas,irãodisponibilizaraos
visitantes,informaçãosobreaofertadoConcelhoedetodaaRegiãoNorte.
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CulturaeAnimação
Apesar do momento particularmente difícil da economia portuguesa e europeia, a
AutarquiadeMatosinhoscontinuaráainvestirnaquelaquetemsido,nãosóumadas
suasáreasdereferênciaedeidentidadenosúltimosanos,mastambémdasquemais
temcontribuídoparaorejuvenescimento,qualificaçãoedinamismodasuapopulação,
eparaaqualseolhacomalgumaexpectativanopressupostodepodercontribuirde
ummodosignificativoparaoinverterdoactualcontextoeconómico.
Aprogramaçãoculturalnãoseesgotanosmatosinhensesepretendeatrairpúblicosde
todaaÁreaMetropolitanadoPorto.
Música Clássica – No âmbito daquela que é uma das “marcas” culturais mais (re)
conhecidas de Matosinhos, prosseguirá a aposta no alicerçar do projecto pioneiro (e
atéagoraúnico)naconstituiçãoeregularprogramaçãodeumresidenteQuartetode
Cordas, com mais de uma dezena de espectáculos assegurados. Destaque também,
entreoutros,paraoiníciodeumaaudiçãointegraldassonatasdeBeethoven(quese
prolongará por 2012), a cargo do pianista António Rosado, e para um concerto da
Orquestra Sinfónica do Porto, no “Constantino Nery”, onde serão executadas obras
resultantesdeencomendasdaAutarquiaacompositoresnacionaiscontemporâneos.
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Artes Plásticas – A Galeria Municipal apresentará, ao longo de 2011, um conjunto
significativo de mostras entre as quais salientamos uma Exposição Antológica de
Manuel Casimiro, um simpósio de artes plásticas (pintura e escultura) durante as
Festas de Matosinhos, e uma exposição de artevídeo de Henrique Silva. Noutros
espaços expositivos, nomeadamente na Galeria Nave e no Museu da Quinta de
Santiago, será dado igualmente, através de exposições temporárias, destaque às
colecçõesmunicipaisdearte.
Edições–EntreosváriostítulosqueaAutarquiatemprevistoeditaraolongode2011,
prosseguindoumapolíticaeditorialdereferência,deverseásalientarumaobrasobre
ahistóriacentenáriadoCineteatroConstantinoNery,eaprossecuçãodapublicação
da“MonografiadeMatosinhos”.
MemóriaHistóricaePatrimónio–Aolongode2011serádadaparticularatençãoàs
questões relacionadas com a sinalização e sinalética de alguns dos principais
monumentoseimóveisclassificadosdoconcelho,
bem assim como dos troços existentes em
Matosinhos relacionados com os Caminhos de
Santiago. No âmbito da preservação e da
investigação

patrimonial

prosseguirão

os

trabalhos arqueológicos no castro de Guifões,
devendo, também, salientarse as acções que se
desenrolarão ao longo do ano para assinalar o
centenário do Engº Pinto de Oliveira, Presidente
da Câmara de Matosinhos na década de ’60 do
século passado, e ao qual se encontram
associados múltiplos equipamentos que são hoje
exlíbrisdacidade(CasadeChádaBoaNova,QuintadaConceição,PiscinadasMarés,
CentroHípico…).
O plano da Animação será abrangente, apresentando iniciativas de diferentes
âmbitos,direccionadasparaumpúblicoheterogéneo,queremtermosdegostosquer
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numa vertente socioeconómica, permitindo a democratização dos acessos à
participaçãocultural.
No próximo ano, é inquestionável o destaque, pelos enormes atractivos que
apresenta, associado ao elevado impacto que suscita, mais uma edição da recriação
histórica“OsHospitaláriosnoCaminhodeSantiago”–FeiraMedievaldeMatosinhos.


Pretendese, na próxima edição, alargar o âmbito de intervenção à Galiza, em
resultado do elevado interesse e destaque que tem merecido junto da comunicação
socialgalegabemcomodacuriosidadedapopulaçãolocal.
Osconcertoseacçõesdeanimação,dirigidasaumpúblicoabrangenteediversificada,
assumirão particular relevância, estando enquadrados em iniciativas como as
“Comemoraçõesdo25deAbril”.Aapostaeminiciativasdecariztradicionalmanter
seá presente com a realização de acções de carácter popular, dos quais se destaca
“Grande Noite do Fado Amador”, que continuará a reunir várias vozes do fado
nacional.Oespectáculodefimdeanocontinuaráamarcaraúltimanoitedoanoem
Matosinhos,comumprogramadiversificado,repletodeanimaçãoealegria.
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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
tornepossívelabraçarprojectosdequalidadepedagógicaededesenvolvimento.

AEducaçãoserá,em2011,umaapostafundamentaleessencialdaCâmaraMunicipal
deMatosinhos.Nestesentido,osobjectivosparaopróximoanocentrarseão:
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1. NaGestãodoPessoalNãoDocentedaEducaçãoPréEscolaredoEnsinoBásico
2. NageneralizaçãodaEscolaaTempoInteiro
3. Naeliminaçãodosregimesduplos
4. Napromoçãodosucessoescolar
5. Nacriaçãodeumaescolamaissolidáriaeenvolvente
6. Nainovaçãodoambienteescolar
7. Narequalificaçãoeampliaçãodoparqueescolar

 Transferência de competências  No âmbito da concretização do quadro de
transferênciadecompetênciasparaosmunicípiosemmatériadeeducação,enoque
respeita ao pessoal não docente, a Câmara de Matosinhos continuará a investir na
formação e no reforço das competências destes profissionais, assim como, na
consecução das seguintes vantagens: gestão global de recursos humanos; na sua
racionalização; na mobilidade e rotação do pessoal não docente entre escolas do
mesmoagrupamentoeentreagrupamentosdiferentes,namelhoriadarelaçãoentrea
autarquia e os funcionários, através do potenciamento da formação contínua e da
criaçãodemelhoresrelaçõesdetrabalhoentrefuncionários.
ActividadesdeEnriquecimentoEscolarACâmaraMunicipaldeMatosinhosmanter
seá como entidade promotora, em articulação com os agrupamentos de escolas do
concelho, no desenvolvimento e implementação de projectos de natureza sócio
educativa, nomeadamente, o Programa de Generalização das Actividades de
EnriquecimentoCurricularno1ºCiclodoEnsinoBásico,comoobjectivodeenriquecer
as aprendizagens das crianças e de aproximar o
seu tempo de permanência na escola, às
necessidades das famílias. É de salientar, ainda, a
continuidade da oferta do projecto Escola a
Tempo

Inteiro,

aos

JardinsdeInfância,

assegurando a todas as crianças a participação na Actividade Física e Desportiva,
contribuindoprecocementeparaseuodesenvolvimentoglobal.
AindarelativamenteaesteprojectoeenquadradonaActividadeFísicaDesportiva,vai
ser implementada no concelho a iniciação à prática e aprendizagem do Golfe, nos
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domíniosIndoor,OutdooreUrbanGolfe,comoobjectivodepotenciarocontactocom
novas modalidades desportivas e proporcionar ao mesmo tempo o desenvolvimento
de competências nos domínios físicomotor, cognitivocomportamental e sócio
emocional.
LeituraOprojecto“ALerVamos”temvindoaassumirsecomoumcompromisso
paraapromoçãodosucessoescolardascriançasdoconcelho,abrangendo,em2011,a
rede pública e as IPSS’s de Matosinhos. As linhas de acção para o próximo ano
envolvem:
x

Continuidadedaintervençãocomcriançasde5anosdaeducaçãopréescolar;

x

Continuidadedaarticulaçãoeformaçãocreditadacomeducadoras;

x

Manutençãodasreuniõesecolaboraçãocompaiseencarregadosdeeducação;

x

Maiorincidênciadaintervençãojuntodosalunosdo1ºciclo,queremtermos
do acompanhamento psicológico, quer no que se refere à consultadoria com
docentesnoâmbitodadisciplinadeapoioaoestudo;

x

Realizaçãodeformaçãocreditadaparadocentesdo1ºciclosobredificuldades
de aprendizagem na leitura e na escrita que complementem a acção
desenvolvidanasescolas;

x

Realização de formação creditada para educadoras subordinada ao tema
“Práticas de literacia familiar”, no sentido de facilitar a sustentabilidade do
projectoeaprogressivaautonomiadaseducadorasnarealizaçãodereuniões
compaisnoâmbitodaliteraciaemergente;

x

Estabelecimento de parcerias com a Rede de Bibliotecas Escolares, com a
Universidade do Minho, designadamente com o CIPSI e o CESC e com outras
instituições do Ensino Superior, designadamente o ISMAI e a Universidade
Lusíada.


No ano de 2011 será iniciado o diagnóstico relativo às necessidades educativas
especiaisdoconcelho.SerãocontactadasasescolaseasIPSS’sdoconcelhonosentido
de conhecer as problemáticas, idades e principais necessidades desta população. O
diagnóstico, que envolverá o contacto com docentes e pais das crianças com NEE,
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facilitará a criação de respostas integradas e articuladas com as escolas, com vista à
melhoriadoprocessoensinoaprendizagem.
 Integração Escolar e Social – Será dada continuidade ao Projecto de Integração
Escolar e Social a decorrer no Agrupamento de Escolas de Leça do Balio, que visa
preveniroabandonoescolar,atravésdaintervençãoantecipadaemcausaspessoaise
sociais dos alunos, que diminuam o impacto no Processo de Aprendizagem e na
IntegraçãoEscolar.
No caso do 3º Ciclo do Ensino Básico, vai continuarse a apoiar o Projecto EPIS –
EmpresáriospelaInclusãoSocial,visandodiminuir,deformasignificativa,astaxasde
insucessodosalunosdesteciclo.
OfertaFormativa–PromoveraconstruçãoedinamizaçãodeumaRededeCursosde
Educação e Formação, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, Escolas
Secundárias, Escolas Profissionais, Empresas e demais Instituições de Formação, no
sentidodecontribuirparaumamelhoriarápidaesubstancialdaqualificaçãoactivado
Concelho, decisiva para a modernização sustentável da economia local e para a
promoçãodasoportunidadesdevidadoscidadãosmatosinhenses.
PlanoNacionaldeLeitura–ACâmaraMunicipalmanteráoseucompromissocomo
Plano Nacional de Leitura, no quadro do protocolo de parceria estabelecido, com o
objectivodeelevarosníveisdeliteraciadascrianças,promovendoaleitura,assumida
como um factor de desenvolvimento individual e de progresso colectivo, através do
apoio financeiro aos JardinsdeInfância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, mas
também, na implementação de um Sistema Centralizado de Gestão Integrada de
BibliotecasEscolares(WINLIB2000),comoobjectivodacriaçãodocatálogocolectivo
localeportaldaredeconcelhia.
 Requalificação e ampliação do Parque Escolar Destacamse as intervenções nos
seguintes estabelecimentos de educação e ensino: EB de Santiago (2.ª fase), em
Custóias,EBdaLombaeEBPassosManuel,emGuifões,JIdeAngeiras,emLavra,EB
deLeçadaPalmeiraeEBdaPraia,emLeçadaPalmeira,EBdoPadrãodaLégua,em
Leça do Balio, EB de Matosinhos e EB do Estádio do Mar, em Matosinhos, EB das
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Ribeiras,emPerafita,EBdaIgrejaVelha,emS.MamededeInfestaeEBdaQuintade
S.Gens,naSenhoradaHora.


AcçãoSocialEscolarContinuarseãoaexpandirosapoiosconcedidosnaaquisição
delivrosemateriais,transportesescolareseofertaderefeiçõesescolares.


 Projecto Educativo Municipal  Surge com o intuito de harmonizar os diferentes
projectos educativos das escolas do concelho, acentuando as suas diferenças e
característicaspróprias.OprojectoseráconcretizadoemparceriacomaFaculdadede
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e com os parceiros
locais.Aefectivaçãodesteprojectoconstituiráumpontodepartidaparaaconstrução
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de novos caminhos que contribuam para a diminuição das taxas de insucesso e
abandonoescolardoconcelho.
 Educação Alimentar  As medidas definidas para este ano surgem como forma de
continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da Educação
Alimentarevisamaexecuçãodeumaabordagemintegralbaseadaemintervençõesao
níveldasactividadescurriculares,dosambientesfísicosepsicossociaisdasescolasedo
estabelecimentodeparceriascomagentesdacomunidade:


Melhoramento das instalações físicas e equipamentos das cozinhas e
refeitóriosescolares.



Acompanhamento, no terreno, do serviço de fornecimento de refeições nos
estabelecimentos de educação e ensino, desde o PréEscolar ao 1º Ciclo do
EnsinoBásico.



Fornecimento de refeições nutricionalmente equilibradas e ajustadas às
necessidades das crianças do préescolar e dos alunos do 1º ciclo do ensino
básico.



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
AlimentaçãoSaudáveldetodososelementosdacomunidadeeducativa.



Continuação da implementação do Regime de Fruta Escolar, através da
distribuiçãogratuitadefrutaeprodutoshortícolas,àscriançasdopréescolare
aosalunosdo1.ºciclodoensinobásico.
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JuventudeeVoluntariado
Aactualconjunturaquecaracterizaanovasituaçãosocialdajuventude–dificuldades
detransiçãoparaavidaactivacomacriseeconómica,odesempregoeosubemprego;
e factores sociais, individuais e familiares, como a incerteza em relação ao futuro –
levam a Divisão de Promoção Cívica: Juventude e Voluntariado a apontar como
principal objectivo para o ano de 2011, o desenvolvimento de oportunidades para os
(as) jovens participarem nas mais diversas áreas, através da implementação de
fórmulas mais eficazes para atrair a sua atenção, permitindolhes usufruir não só das
acçõesquefazempartedassuastrajectóriasindividuais,comoampliarosseusgostose
apetênciasparanovasexperiênciasevivênciassociaiseculturais.
A definição das áreas de intervenção alicerçarseá nas questões da formação e
informação,emáreascomoasaúdejuvenil,oemprego,aorientaçãovocacionalea
promoçãodecompetênciasdeparticipaçãoecidadania,nãodescurandooconfronto
deideiascomosdiferentesparceiros–escolas,associaçõeslocais,centrosdesaúde,e
notrabalhodeterrenodesenvolvidopelostécnicos.

Objectivosamanter:
DarcontinuidadeaprojectoscomooFestivalInternacionalMatosinhosemJazz
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 Animação Lúdica Pedagógica  Aposta na ocupação dos tempos livres de forma
diversificada, em diferentes áreas do desenvolvimento dos jovens, numa perspectiva
integradoraeinovadora
 Alargar os Projectos de Intervenção Juvenil a outras faixas da população,
potenciandoosseusresultados
 Conselho Consultivo da Juventude  Constituise como resposta à promoção da
participação, potenciando o sentido de cidadania e dinamizando o movimento
associativojuvenil
V.E.M–VoluntariadoemMatosinhos–Aumentaramobilizaçãoesensibilizaçãoface
às práticas de voluntariado, criar espaços de emancipação, cidadania e participação,
indispensáveisàconstruçãodeumfuturomaishumanizado



Novidades:
 Criar um Gabinete para a Igualdade de Oportunidades, de forma a promover a
acessibilidade igualitária, à escolaridade, formação e ao mercado de trabalho,
oferendoapoionassituaçõesdediscriminaçãovariadas
Diminuironºdedesigualdadesdegéneroededesfavorecimentosocial
ImplementaçãodoSistemadeGestãodaQualidade
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PromoçãoSocialeSaúde
De acordo com a tipologia da população do Concelho de Matosinhos e dadas as
característicassociologicamenteconhecidasdocrescimentourbanoemqueapobreza
eexclusãosepodemacentuar,apoliticadePromoçãoSocialeSaúdeorganizaasua
intervençãodeacordocomasdimensõesdevulnerabilidadequeseconstituemcomo
factores de exclusão social e que definem, simultaneamente, o perfil de uma
intervenção integrada e sustentada na rede de parceiros que directamente actuam
nestasproblemáticas.
Emprego, Educação, Habitação, Saúde, Equipamentos Sociais serão as principais
dimensõesdeintervençãopara2011.
Para além de apostar em dotar o Concelho de infraestruturas de apoio social,
pretendesetambéminvestirnamanutençãoealargamentodasparceriascomoutras
entidades da sociedade civil, rentabilizando eficazmente as potencialidades e os
recursos locais, na perspectiva de que o “trabalho em rede” permite multiplicar a
eficáciadetodososintervenientes.
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RedeSocial


RealizaçãodedoisPlenáriosdoCLASePlenáriosExtraordinários.



RealizaçãodeReuniõesdoNúcleoExecutivodaRedeSocial.



Avaliação das acções do Plano de Desenvolvimento Social (PSD) relativas ao
anode2010.



Emissãodepareceresnoâmbitodosequipamentoseserviçossociais.



Apoioàrealizaçãodecandidaturasadiversosprogramasduranteoano2011.



Análisedepropostas,sobreprojectosaimplementarnoConcelho.



AcompanhamentoedinamizaçãodeGruposTemáticos,nasáreasdaViolência,
Infância,Deficiência/IncapacidadeseTerceiraIdade.



Realização de Encontro no âmbito da Rede Social sobre tema a designar em
conjuntocomoNúcleoExecutivo.



RealizaçãodereuniõesbianuaisnocontextodaRededosGrupoTemáticosda
Violência,Infância,EnvelhecimentoeDeficiência/Incapacidades;



RealizaçãoEncontroanualparadivulgaçãodeBoasPráticas



ApresentaçãodosdadosreferenteaviabilidadedoCentrodeNoite,


IgualdadedoGénero


DarcontinuidadedaformaçãonaIgualdadedeGénerodirigidaatécnicos/asda
autarquiaeagenteslocais.



ConsolidaropapeldoConselheiroMunicipalparaaIgualdadeedaequipade
Conselharia;



CriaçãodeumaPlataformaOnLine;



Criação de um prémio para entidades e empresas com boas práticas em
matériadeigualdadedeGénero;



CriaçãodeumlogodereconhecimentoConcelhio;



CriaçãodeumnormativodeLinguageminclusivaparaaCMM;



Apresentação de estudo de viabilidade da Criação do Serviço Municipal na
perspectivadaConciliaçãoentreaVidaFamiliareaProfissional;
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Equipamentoserespostassociais
Equipamentosainiciarconstruçãoem2011

Área

Equipamento

Cap.

Instituição
gestora

Investimento
daCMM

Lavra

ALADI–
Associação
Lavrensede
Apoioao
Diminuído
Intelectual

€316.232,50

SantaCruz
doBispo

AAJUDE–
Associaçãode
Apoioà
Juventude
Deficiente

€339.526,17

Leçado
Balio

APPACDM–
Associação
Portuguesade
PaiseAmigos
doCidadão
Deficiente
Mental

€354.614,50

CentroSocial
Paroquial

€712.480,68

€771.473,20

1.600.000,00

Localidade

CentrodeActividades
Ocupacionais
24utentes
Lar

Deficiência

Terceira
Idade

Saúde

CentrodeActividades
Ocupacionais

30utentes

Lar

24utentes

ServiçodeApoio
Domiciliário

15utentes

CentrodeActividades
Ocupacionais

30utentes

Lar

24utentes

ServiçodeApoio
Domiciliário

15utentes

Lar

60utentes

ServiçodeApoio
Domiciliário

30utentes

Senhora
daHora

Lar

60utentes

Perafita

CentroSocial
ParoquialPadre
ÂngeloFerreira
Pinto

Redecuidados
Continuadosde
MediaeLonga
Duração

60utentes

S.Mamede
deInfesta

Cooperativa
Realidade
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Programa
cofinanciador

POPH

ARS



Equipamentoscomaberturaprevistapara2011

Área

Jovens

Infância

Equipamento

Apartamentode
SemiAutonomização

Cap.



Investimento
daCMM

Matosinhos

ObradoPadre
Grilo





Associação
Recreativa
Guerra
Junqueiro



ParesIII

Creche

33crianças

Lavra

Creche

33crianças

Leçada
Palmeira

Creche

33crianças

Custóias

Creche

33crianças

33crianças

CentrodeConvívio

40seniores

CentrodeDia

60seniores

SAD

30seniores

50seniores

60seniores
noLar


QREN

Custóias

CentroSociale
Cultural

€771.111,00

ParesII

Guifões

CentroCultural
ede
Solidariedade
Social

€115.000,00



CATI–Centro
deApoioà
TerceiraIdade

€170.334,40

eCentrodeDia

SaladeActividades





CentrodeConvívio
Terceira
Idade

Associação
MAIS–
Matosinhos
Apoiaa
InserçãoSocial

cofinanciador

AMAS–
Associação
Mamedensede
ApoioSocial

São
Mamede
deInfesta

Creche

Programa

Instituição
gestora

Localidade

São
Mamede
deInfesta

POPH

Remodelação
46seniores

Matosinhos

LardeSant’Ana

€573.793,15

APPACDM–
Associação
Portuguesade
PaiseAmigos
doCidadão
Deficiente
Mental



dequartos
Lar
Senhora
Deficiência

40utentes
CAO

daHora
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PlanoDesenvolvimentoSocialparaaInfânciadoConcelhodeMatosinhos
As linhas estratégicas baseiamse na promoção do Conhecimento, na qualificação e
alargamento dos Equipamentos da Infância, na promoção do sucesso educativo, na
promoçãodavidaculturaledesportivaenareduçãodoriscoeminimizaçãodoperigo.
Este Plano tem como destinatários as crianças dos 0 aos 18 anos do Concelho de
Matosinhos e dirigentes, técnico/as das Instituições do Concelho no âmbito da
Infância.
AcçõesdoPlanopara2011


PublicaçãodoestudodaInfância



Formaçãoparatécnico/asqueintervêmnaáreadaInfâncianaqualificaçãode
pessoal técnico do Concelho na intervenção junto da infância e mais
concretamentedoperigo.



Levantamento de necessidades de formação das Instituições a nível de
dirigentes,técnico/asepessoalauxiliar.



Propor a continuidade do apoio aos Lares da Infância para que as crianças
residentesnestesfrequentemaspiscinasmunicipais.



Dar continuidade à caracterização das condições habitacionais das crianças,
cujasfamíliassãoacompanhadasnoâmbitodoRSI.



DarcontinuidadeàarticulaçãocomasInstituiçõesdaInfância,paraidentificara
existênciadeboaspráticasnasuadinâmicadetrabalho.
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FormaçãoemSegurançaeHigieneAlimentardirigidaaagentesmanipuladores
de alimentos e dirigentes das IPSS’s da Infância (esta acção será também
desenvolvidanoâmbitodaSaúde).


PlanoMunicipaldeMatosinhosparaaInclusãoSocialdasPessoascomDeficiências
ouIncapacidades–20092013
O Plano tem com destinatários as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida,
temporária ou permanente, do Concelho de Matosinhos. O Plano é composto por
quatrolinhasestratégicasdeactuação:
Informaçãoesociedade;
Educação,formaçãoeinserçãolaboral;
Acessibilidades;
Serviçosecondiçõesdevida
AcçõesdoPlanopara2011


RealizaçãodeDiagnósticosobreadeficiêncianoConcelho;



Elaboração de um Guia de recursos para a Inclusão das pessoas com
deficiência;



Realização de levantamento sobre as necessidades de material escolar
adaptadooudeoutrosequipamentosdeapoionasescolasdoConcelho;



Realização de evento que promova a visibilidade do trabalho de cada
instituiçãoeointercâmbiodeexperiências;



RealizaçãodeworkshopcomasInstituições,familiares,criançasejovenspara
discutirproblemasassociadosàinserçãoescolareprofissional;
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Realização de acção de formação para profissionais das instituições da Rede
Socialsobrealegislaçãoreferenteàsacessibilidades;



RealizaçãoemparceriacomaAssociaçãodeAlzheimerdeformaçãoatécnicos
e ajudantes de acção directa das instituições do Concelho e a familiares de
doentesdeAlzheimer;



ApoioàscandidaturasaoPOPHdaALADI,APPACDMeAAJUDE;


PlanoGerontológicodeMatosinhos
OPlanoGerontológicodeMatosinhoscontempla14objectivosgerais,organizadosem
tornode4grandeslinhasestratégicas:
•

PromoçãodoConhecimento–MonitorizaçãodasNecessidades

•

PromoçãodaParticipação

•

QualificaçãoeDiversificaçãodeEquipamentoseServiços

•

PromoçãodoEnvelhecimentoActivo.


AcçõesdoPlanopara2011


Actualizar,

anualmente,

o

Observatório

Social

de

Matosinhos

nas

dimensões

relativas

envelhecimento
equipamentos

suas

e
e

ao
aos

serviços

dirigidosàspessoasidosas.


Prosseguir na dinamização trimestral do Grupo Temático Sobre o
Envelhecimento.



Estudaraviabilidadedacriaçãodeumaequipamultidisciplinar.
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Apoiar as instituições para a realização de actividades desportivas, culturais e
de animação, inscritas em Plano de Actividades e fundamentadas por um
diagnósticodenecessidades,atravésdoProgramaMatosinhosSénior.



Identificação boas práticas nas instituições e divulgálas através da sua
publicaçãoanual.



CriaçãodeumabolsadehorticultoresSeniores;



Concepção de uma campanha de divulgação de uma imagem positiva do
envelhecimento;



AumentaracapacidadedeatendimentodosServiçosdeApoioDomiciliário



AlargarosserviçosprestadospeloServiçodeApoioDomiciliárioeoseuhorário
defuncionamento.



AlargaroServiçodeTeleassistênciade70para100pessoas



Realizar, anualmente, pelo menos uma acção de alfabetização para pessoas
idosas,envolvendo20pessoasporano.



Promover, quadrimestralmente, acções de informação e de divulgação sobre
direitos sociais, em todas as instituições do Concelho, introduzindo uma
dinâmicadeanimaçãoedevalorizaçãodossabereseexperiênciasdaspróprias
pessoasidosas,envolvendo2000pessoas.


AtendimentoIntegrado
Objectivosgerais:


Optimizarrecursosaoníveldoatendimentoereduzirotempodeesperaentre
arealizaçãododiagnósticoea(s)resposta(s)ao(s)problema(s)identificado(s);



Criarrespostasdecarácterintegradoeevitarasuafragmentação;



Alargar e consolidar o modelo de Atendimento Integrado no Concelho de
Matosinhos;



Disseminar a metodologia do Atendimento Integrado junto de outros
concelhosdoPaís;



Qualificaraintervenção.
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Resultadosdirectos:


Maiorenvolvimentodeparceirosnoatendimentoeacompanhamentosocial;



ConsolidaçãodotrabalhodealargamentodarededeparceriadoA.I.juntodos
Pólos de A.I. mais recentes: o Centro de Respostas Integradas (CRI) Ocidental
deMatosinhos;asJuntasdeFreguesiadeCustóias,deGuifõesedeSantaCruz
Bispo;



OprogressivoalargamentodarededeparceriaeconsolidaçãodeoutrosPólos,
jáemfuncionamento;



Atendimentoeacompanhamentodasfamílias;



Ousogeneralizadopor todaaparceriadoinstrumentodetrabalhoBasede
DadosdoA.I.


Saúde
OprincipalparceirodaAutarquianodomíniodasaúdeénaturalmenteaUnidadeLocal
deSaúdedeMatosinhos.
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A CMM tem vindo a encetar diversas diligências para a construção da Unidade de
Saúde Familiar de Custóias. Pretendese com este equipamento poder vir a dar uma
respostadequalidadeemaiorproximidadeàpopulaçãoresidentenestafreguesia(que
actualmentetemquerecorreraosserviçosdesaúdedasfreguesiasvizinhas).
Em relação à USF Porta do Sol (Leça do
Balio), cujas obras de adaptação e
equipamento foram da responsabilidade
desta Autarquia, pretendese negociar as
condiçõesnecessáriasàsuaampliação.No
que

respeita

à

população

de

Perafita/SantaCruz do Bispo, estão a ser
criadas as condições para a futura instalação de uma USF capaz de dar resposta às
necessidadesdestasduasfreguesias.


Para além dos equipamentos de saúde referidos (na área dos cuidados primários), a
CMMencontraseigualmenteadesenvolverumconjuntointegradodeacçõescoma
ULSMqueabrangemoutrotipodeintervençõesnaáreadasaúde.
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Neste caso, a CMM comprometeuse a apoiar a Cooperativa de Realidade Social, na
construção de duas Unidades de Cuidados Continuados, uma Unidade de Média
duraçãoereabilitaçãoeoutraUnidadedeLongaDuraçãoeManutenção.
Étambémprioridadenaáreadasaúde,aimplementaçãoecumprimentodoprotocolo
com a ULSM no âmbito dos Cuidados Paliativos. Este protocolo tem como objectivo
proporcionar um conjunto integrado de respostas às necessidades em cuidados
paliativos da população do concelho de Matosinhos, que contemple os cuidados de
saúde (hospitalares e comunitários) e as actividades de suporte social, psicológico e
afectivodosdoentesefamiliares.

AcçõesdoPlanopara2011
SaúdeOral


Distribuição dos Kit's de saúde oral juntos das crianças dos JI e EB1 do
Concelho.
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Monitorização da prática de escovagem e da implementação do cantinho da
saúde.



Celebração de protocolos, que prevê o tratamento dentário das crianças
carenciadas do Concelho, com a Clínica Dentária de Leça do Balio e com os
médicosdentistasdoConcelho.


SaúdeSexualeReprodutiva


Apresentação do estudo dos comportamentos, atitudes e crenças sobre a
Sexualidade, resultante da administração dos questionários a alunos/as,
respectivosencarregados/asdeeducaçãoedocentesdasEB2,3eSecundárias
doConcelho.



Apresentação de um projecto de intervenção que responda às necessidades
diagnosticadas.


SaúdeeEducaçãoAlimentar


Formação em Segurança e Higiene Alimentar dirigida aos agentes
manipuladoresdealimentosedirigentesdasIPSS'daInfância.



Estabelecimentodeparceriasnaáreadasaúdeeeducaçãoalimentar



Criação de instrumento de monitorização e avaliação das medidas
implementadaspelasIPSS


Gabinete de Apoio Social  continuará a assumir Apoio Psicológico dos funcionários
dosserviçosmunicipais,sendoqueatéaomomentoforamatendidos80utentes.

Situaçõesderisco
NoâmbitodoProtocolodeCooperaçãoestabelecidoentreaAutarquiadeMatosinhos
eoInstitutodeReinserçãoSocial(IRS),paraacolocaçãodecidadão/scondenados/as
aocumprimentodemedidasdePrestaçãodeTrabalhoaFavordaComunidade(TFC),a
CâmaraMunicipalcolocaráaspessoasarguidasemdiversosserviçosdaAutarquia.
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ACâmaraMunicipaldeMatosinhosdeverámanteroapoioàsseguintesentidades:
- CruzVermelhaPortuguesa
- ConferênciasdeSãoVicentedePaulo
- Clubes de Serviços do Concelho de Matosinhos (Clubes Lions e Rotários de
Matosinhos)

ParceriacomaADEIMA
NoseuPlanodeActividadespara2011,aADEIMAAssociaçãoParaoDesenvolvimento
Integrado de Matosinhos propõese desenvolver, pelo menos (tendo em conta que
alguns dos projectos ainda não se encontram aprovados por fontes externas de
financiamento) 15 iniciativas de intervenção local. Todas estas iniciativas estão
inscritasnonovoPlanodeDesenvolvimentoSocialdeMatosinhos20102013:


1 873 crianças e jovens em idade escolar, sendo que algumas destas
apresentamproblemasdeinsucessoe/ouestãoemriscodeabandonoprecoce
dosistemadeensino.



80pessoasemsituaçãodedesemprego;



800pessoascombaixasqualificaçõesescolareseprofissionais;



100 profissionais do Concelho (incluindo professores/as; educadoras/as;
elementosdasequipastécnicasdaADEIMA);



70pessoascomproblemasdetoxicodependência;



720famíliasbeneficiáriasdoRendimentoSocialdeInserção;



120elementosdacomunidade,emgeral.
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PROJECTOSEMCURSO
1.EDUCAÇÃO,FORMAÇÃOEINSERÇÃOLABORAL
CNOCENTRONOVASOPORTUNIDADESDAADEIMA(20102011)
CURSODEEDUCAÇÃOEFORMAÇÃODEADULTOS(EFA)NAÁREADOSECRETARIADO
E TRABALHO ADMINISTRATIVO, DE NÍVEL SECUNDÁRIO (Dezembro de 2010 a
Fevereirode2012)
MESTREJARDIM(JaneiroaDezembrode2011)
ESPAÇOR(Marçode2010aDezembrode2012)

2.CONDIÇÕESDEVIDAECIDADANIA–SAÚDE
NOVASMETAS(20102012)
3.INOVAÇÃO,QUALIFICAÇÃODEEQUIPAMENTOSERESPOSTASSOCIAIS
PROTOCOLORSI–RENDIMENTOSOCIALDEINSERÇÃO(JaneiroaAgosto2011)
4.PARTICIPAÇÃO,TRABALHOEMREDEEPRODUÇÃODECONHECIMENTO
PORMATOSINHOS
5.PROJECTOSTRANSVERSAIS
AGIREMMATOSINHOS(Marçode2009aMarçode2012)
GIGAS(20102012)
ESTUDOTECAS(20082011)
FORMAÇÃO
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NOVASPROPOSTAS


Aprovação do Centro de Emprego para duas Empresas de Inserção (uma na
área da entrega ao domicílio de produtos comercializados no mercado
MunicipaldeMatosinhoseoutranaáreadalimpeza).



Estudo da viabilidade para a criação de uma Farmácia Social que sirva de
sistema complementar de prestação de cuidados farmacêuticos, e de um
“Banco de Bens” com a vertente de recolha, triagem, renovação e venda de
produtos, respondendo às necessidades específicas de certos grupos
populacionais.



Estudo da viabilidade para a criação de uma "Comissão de Protecção para
PessoaIdosaVitimadeMausTratos".



EstudodaviabilidadedaADEIMAprestarserviçosdeformação,nãofinanciada,
dirigidaàcomunidadeemgeral,nassuasáreasdeactuação,designadamente
naáreadaformaçãoparental.



ACâmaraMunicipaldeMatosinhosfoiconvidadapeloInstitutodaSegurança
Social,I.P.(ISS)adinamizarumnovoContratoLocaldeDesenvolvimentoSocial
(CLDS)noConcelhodeMatosinhos.



ApresentaçãodecandidaturaaoQREN/POPH,paraalargamentodaactividade
do Centro Novas Oportunidades ao Reconhecimento, Validação e Certificação
deCompetências(RVCC)Profissionais.
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AdministraçãodoTerritório
Em 2011, a Câmara Municipal de Matosinhos continuará a sua missão de
desmaterializar processos, tornando as operações urbanísticas rápidas e
transparentes, acelerando a tomada de decisões e libertando os munícipes de
eventuaisburocracias.


GestãoUrbanística
Objectivos:
Prosseguiroobjectivodadesmaterializaçãodosprocessos,tantonoquedizrespeito
à análise e tramitação interna, como no que diz respeito ao relacionamento com as
entidadesexterioresaquemcabeintervirnoqueàmatériadasoperaçõesurbanísticas
dizrespeito;
 Aperfeiçoar, como objectivo permanente, os títulos habilitadores das operações
urbanísticas;
 Garantir que a apreciação das operações urbanísticas é um acto legalmente
justificado,tecnicamentefundamentado,universal,justoeequitativo;
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Investircomdeterminaçãonastarefasdeaconselhamentoaosmunícipeseaosseus
técnicos;
Aperfeiçoarosregulamentostornandooscadavezmaisordenados,sistemáticos,de
fácil interpretação, em todas as suas dimensões, quer estas sejam urbanísticas,
regulamentares,financeirasoujurídicas,deformaagarantirumaaplicaçãouniversal
dasregrasqueenquadramoexercíciourbanístico.
Zelar,atravésdeumacompletaefiávelidentificaçãodosantecedentesprocessuais,
paraquenãosejamdesconsideradoscompromissosqueaCâmaratenhaemqualquer
momento anterior estabelecido, ou desonerar, mesmo que inadvertidamente,
operações urbanísticas de condições que antes haviam sido estabelecidas como
indispensáveis.

FiscalizaçãoUrbanística
Objectivos:
 Promover uma atenta e eficaz fiscalização de todas as operações urbanísticas em
execução no Concelho, avaliar a sua titularidade e a sua conformidade com os
respectivosprojectosquecorremtrâmitesnaautarquia;
 Promover proactivamente as acções de reparação das infracções urbanísticas, quer
elas sejam actos prévios de reposição da legalidade quer sejam tendentes à
penalizaçãodosactos,atravésdainstauraçãodeprocedimentoscontraordenacionais;
Avaliar,emtermosprocessuaisainstruçãodospedidos,deumaformacadavezmais
sistemáticaerápida,promovendoatempadamenteasmedidasindispensáveisaoseu
aperfeiçoamento;
 Acelerar, no terreno, a verificação de conformidade das obras com os projectos
submetidos a aprovação, com vista à emissão de títulos finais de Autorização de
Utilizaçãoemtempoútil,noscasosemquesejanecessárioprocederaessaverificação
final;
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 Promover as medidas adequadas a uma eficaz monitorização do estado de
conservaçãodosedifícios;
 Garantir que não sejam realizadas, nem sequer iniciadas, obras sujeitas a controlo
préviosempréviaautorizaçãomunicipal;
Assegurarqueasobrasquesedesenvolvemnacontiguidadecomoespaçopúblico
respeitem integralmente, quer com o estaleiro quer com a vedação, as linhas que
separamodomínioprivadododomíniopúblico,nãocausemembaraçoparaotrânsito,
nãoconstituamriscoparaosutentesdavia,nãoprovoquemproblemasambientaisou
nãorespeitemasregrasdesegurançalegalmenteestabelecidas.
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PlaneamentoUrbano
Objectivos:
PDM
Umadasgrandesfinalidadesduranteoanode2011éarevisãodoPDM.
Darseá continuidade ao desenvolvimento do Modelo de Organização Territorial
(MOT) e respectivos objectivos programáticos, no sentido de ser definida uma
estratégia consistente com as necessidades e vocação do Concelho de Matosinhos,
integrandoasvisõespolíticasetécnicas.


A adequação contemplará o processo de criação de uma nova Comissão de
AcompanhamentoeoRelatóriodaAvaliaçãoAmbientalEstratégica,comopreliminar
RelatóriodosFactoresCríticosParaaDecisão.
Será elaborada uma proposta preliminar para o Ordenamento, sustentada nas
condicionantes incluindo RAN e REN, o Modelo de Organização Territorial, por um
Regulamentoparcialrelativoàsáreasespecíficasapresentadas,porrelatóriosparciais
relativosàsáreasespecíficasapresentadas,peloProgramadoPlanoeGovernançaem
associaçãocomoMOT,PlanodeMobilidadeeTransportes.
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Serão concluídas as aquisições de serviços necessárias para a revisão do PDM,
nomeadamente assessorias para o Sistema Urbano, Sistema Biofísico, Sistema
Patrimonial, Avaliação Ambiental Estratégica,Mobilidade e Transportes, Governança,
Jurídica,PlantadeCondicionantes.
PlanosdeUrbanizaçãoedePormenor
Executar os procedimentos finais de aprovação e publicitação paraa plena eficácia
dosseguintesplanos:
 Plano de Urbanização para a Zona Industrial de Leça da Palmeira e Santa Cruz do
Bispo;
PlanodeUrbanizaçãoparaZonaAntigadeLeçadaPalmeira;
Conclusãodosseguintesplanos:
PlanodeUrbanizaçãoparaonovocentroUrbanodeCabanelas;
PlanodeUrbanizaçãoparaaenvolventeàRuadeRecarei;
 Plano de Urbanização da Faixa Litoral Pampelido –
Memória–CabodoMundo.
 Plano de Urbanização para a Quinta do Chantre e sua
envolvente;
PlanodeUrbanizaçãoparaoAraújo;
Continuaçãodaelaboraçãodosseguintesplanos:
PlanodeUrbanizaçãoparaaRuadoSobreironaSenhoradaHora(Caulinos).
PlanodeUrbanizaçãodoParqueRecreativo/DesportivoNascente;
PlanodeUrbanizaçãoparaoCentroUrbanodelavra;
Inicio da elaboração do Plano de Urbanização para o Lugar de Monte Espinho em
LeçadaPalmeira.
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Mobilidade
Objectivos:
Promovereacompanharasacçõesdeinteresseestratégico,relacionadascomaRede
de Alta Velocidade e, com as novas linhas e extensões do Metro, nomeadamente a
LinhadeS.Mamede,aLinhadoCampoAlegreeaextensãoàpraia.


AcompanharaimplementaçãodasacçõesprevistasnoPlanoLocaldePromoçãodas
AcessibilidadesdeMatosinhos.
 Acompanhamento dos processos das grandes infraestruturas de Transportes, bem
como, das acessibilidades municipais, intermunicipais e, sua articulação com as
nacionais.
 Concluir e acompanhar os Estudos de requalificação e reconversão da Estrada da
Circunvalação, no troço compreendido entre a Rotunda AEP e Rotunda Praça S.
Salvador,envolvendoaC.M.Porto,edaAv.MárioBrito(antigaEN107),naperspectiva
deanalisaraviabilidadedaintroduçãodumcanaldestinadoaoMetroesualigaçãoao
AeroportoSáCarneiro.
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 Elaboração de um esboço preliminar para uma rede ciclável no Concelho de
Matosinhos.
ElaborareconcluiralgunsestudosparaimplementaçãodeposturasdeTrânsitoou,
deestudosdetráfegoeprojectosdesinalização,paraváriasáreasurbanasexistentes
ouemconstrução,assimcomodarcontinuidadeàdefinição,sobretudo,delugaresde
estacionamentoparacargasedescargase,parapessoasportadorasdedeficiência,um
poucoportodooConcelho.
 Dar continuidade à implementação
de medidas para a redução da
sinistralidadeemelhoriadasegurança
rodoviáriaemMatosinhos,assimcomo
da circulação viária no seu interior,
procurando eliminar e corrigir os
pontos de conflito que vão sendo
identificados.
 Conclusão de diversos estudos viários, assim como a melhoria da acessibilidade a
váriasescolas,nomeadamente:
a) EscolaEB1/JIdaAmieira–S.MamedeInfesta;
b) EscolaEB1/JIFlorbelaEspanca–Matosinhos;
c) EscolasecundáriaAbelSalazar–S.MamedeInfesta;
d) ResoluçãodoconflitoviárionocruzamentodasruasdaEstaçãoVelhaedeS.
Gens–Sr.ªdaHora;
e) ResoluçãodoconflitoviárionoentroncamentodaRuadeSendimcomaRua
daBarranha–Matosinhos.
 Acompanhamento do estudo de Ligação da A28 à refinaria do Norte, em via
dedicada,compercursodefinidopelaRuaD.MarcosdaCruz,assimcomo,doprocesso
detransferênciadoParqueLogísticodeReal,paraoparquedaBoaNova/Perafita.
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 Acompanhamento, elaboração de documentos técnicos e sua articulação com o
processoemdesenvolvimentoderevisãodoPDM.
 Elaboração de estudos, análise e acompanhamento aos projectos de execução e
obraspromovidospelasObrasMunicipaiseaosprocessosdeobrasedeloteamentos.
 Apoio, análise e elaboração de propostas para complemento dos projectos
apresentados ao município no âmbito da remodelação, valorização e modernização
emcurso,detodooParqueEscolar.


DarcontinuidadeaoacompanhamentodoprocessodeimplantaçãoemMatosinhos
dasPlataformasLogísticasdeGonçalveseGatõese,suaarticulaçãocomarederodo
ferroviáriamunicipal,regionalenacional.
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 Acompanhar os processos relacionados com a rede de Transportes Públicos de
Passageiros, procurando induzir a implementação de interfaces, que incentivem a
intermodalidadecomoutrostiposemodosdetransporte.
 Dar continuidade aos estudos e acompanhamento dos processos relacionados com
os Empreendimentos Viários Intermunicipais com a Câmara da Maia, no âmbito da
revisãodoPDM.
 Acompanhar e concluir vários estudos de requalificação urbanística ou de
reperfilamento,dosquaissedestacamaRuaAlfredoCunha,apoionaimplantaçãoda
MarginalAtlânticae,noreperfilamentodoIC1ezonasenvolventescomoadoEstádio
doMarouasacessibilidadesàzonadaBarranha.
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Ambiente
A Câmara Municipal de Matosinhos continuará a seguir as orientações definidas no
EstudoEstratégicoparaaRecolhadeResíduosSólidosUrbanos,enaoptimizaçãodos
diversossistemasdegarantiadahigieneesalubridadepública.


Pretendeseque,em2011,seincentiveapartilhaderesponsabilidadeseapráticada
CidadaniaActivaporpartedetodososque“usufruem”dosdiversosserviços,públicos,
investimentosquelhevalempelaparticipaçãoeminiciativasdegrandeenvergadurae
distinçãopública.
Em termos do Programa de Sustentabilidade de Jardins serão iniciadas alterações
profundas dos espaços verdes existentes, com o intuito de diminuir os custos de
manutenção dos mesmos, sem que essas modificações alterem a fruição dos
munícipesdosespaçosverdesqueosenvolvem.

SalubridadeUrbana
Novidades:
Procuraramelhoriadosdiversossistemasderecolhaderesíduossólidosurbanosno
ConcelhodeMatosinhos,procurandosistematicamenteatravésderesultadosdirectos
e indirectos a melhoria dos diversos sistemas de recolha de resíduos, seja pelo
aumento da contentorização enterrada em algumas zonas ou de superfície, em
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detrimento do sistema por baldeação que se mostra desadequado, procedendo e
alterando a metodologia de deposição / recepção / remoção dos resíduos, com a
consequente reorganização de circuitos de recolha, entre outros, incluindo os da
ReciclagemMultimaterial.


 Desenvolvimento de campanhas de sensibilização na área dos resíduos sólidos
urbanos
DivulgaçãodonovoRegulamentodeResíduosSólidosdoConcelhodeMatosinhos
DivulgaçãodoRegulamentodoCanilMunicipal
 Implementação do Regulamento das Viaturas Abandonadas na Via Pública e do
Regulamento dos Cemitérios Municipais. Em matéria de cemitérios, está lançado o
Concurso Público para prestação de serviços para exploração e gestão do Tanatório
Municipal.
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EspaçosVerdes
Objectivosamanter:
DarcontinuidadeàsmanutençõesdosdiversosjardinsexistentesnoConcelho.
 Dar continuidade ao programa de responsabilidade social, que integra cidadãos
portadoresdedeficiência,quedesempenhamfunçõesdelimpezadezonasverdes,e
reclusos,queproduzemplantasnoHortoMunicipalelimpamzonasverdes.


Novidades:
 Programa de Sustentabilidade de Jardins – Prevêse alterações profundas dos
espaços verdes existentes, com o intuito de diminuir os custos de manutenção. As
alterações consistem na captação de água do subsolo, através da realização furos 
artesianos,parautilizaçãonaregadejardins.
RealizaçãodenovaPrestaçãodeServiçosparaManutençãodeJardinsdoConcelho,
cujoinicioseráem1deOutubrode2011.
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ParquesInfantisElaboraçãodeumestudoglobaldegestãonosentidodediminuiro
númerosdeparques,masaumentaremqualidadeedimensão,adaptandoosànova
legislaçãoactualmenteemvigor.
 Realização de uma Prestação de Serviços para Manutenção de Parques Infantis do
Concelho,cujoinicioseráem1deOutubrode2011.

InfraEstruturaseEquipamentos
A sustentabilidade e eficiência energética dos edifícios municipais, a melhoria da
segurança e a qualidade das ocupações da via pública, a eliminação de barreiras
arquitectónicas, a redução de sinistralidade, são alguns dos objectivos que o
DepartamentodeInfraEstruturaseEquipamentospretendemanterem2011.
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DivisãodeConservação
Novidades:
ElaborarosPlanosdeManutençãoparaoEdifíciodosPaçosdoConcelho,Biblioteca
Florbela Espanca, Cineteatro Constantino Nery, Casas da Juventude e Quinta de
Santiago.


 Elaborar estudos para a sustentabilidade e eficiência energética dos edifícios
municipais. Optimização das instalações eléctricas. Levantamento ao nível das
iluminárias, tendo em vista a adopção de equipamentos eficientes, com controlo,
comando,regulaçãodefluxoerespectivadomótica.Criaçãodeumcampusenergético
municipalatravésdaalimentaçãodosváriosedifíciosexistentesnaenvolventeàsede
PaçosdoConcelho,apartirdeumúnicoponto.
 Implementação dos Reguladores de Fluxos Luminosos e instalação de relógios
astronómicos,naIluminaçãoPública,comcandidaturasafinanciamentosdoQREN.
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ProcederàreavaliaçãodovalordarendadeconcessãopagapelaEDPeequacionara
possibilidadederenegociaçãodamesma,deformaaobtermosummaiorretorno
financeiro.
Aquisiçãodeeconomizadoresdefluxo,aaplicarnastorneirasdoEdifíciodosPaços
doConcelho,quereduzirãosubstancialmenteoconsumo.

DivisãodeGestãodeIntervençõesnaViaPública
Objectivosamanter:
MaioremelhorfiscalizaçãodocumprimentodoRegulamentoMunicipaldeTaxase
licenças e das regras exigidas pelos serviços municipais, nomeadamente quanto à
sinalização,acessibilidadesdospeõesequalidadedosmateriaisutilizados.


Darcontinuidadeaoprogramadeeliminaçãodebarreirasarquitectónicas.Realização
deumaempreitadaparaaeliminaçãodebarreirasnafreguesiadeLeçadaPalmeirae
emtodasaszonasenvolventesàssedesdefreguesiadoconcelho,especialmenteno
quedizrespeitoaospercursoseàspassagensdepeões.
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 Monitorização das medidas já adoptadas, no âmbito do programa “Pequenas
Medidas Grandes Efeitos”, de forma a atingir os objectivos concretos de redução da
sinistralidade.Implementaçãodenovasmedidasdeacalmiadetráfego,debaixocusto
edeelevadaeficáciaaoníveldasegurançarodoviária.
Novidades:
AprovaçãodapropostadeRegulamentoMunicipaldasRedesGeraisdeDrenagemde
ÁguasPluviais.
Georreferenciaçãodasredesdeiluminaçãopúblicaedeáguaspluviais.Contratação
deumaprestaçãodeserviçosparaolevantamentocadastralegeorreferenciaçãodas
redes de águas pluviais nas freguesias de Matosinhos, Leça da Palmeira, Perafita e
Lavra.
 Concessão de lugares de estacionamento pago na via pública, através de zonas de
estacionamentodeduraçãolimitada,aimplementarfaseadamentenasfreguesiasde
Matosinhos,LeçadaPalmeira,Sra.daHoraeS.MamededeInfesta.


AprofundaraAplicaçãodoDecretoLei123/2009,de21deMaiode2009,queprevê
queasInfraestruturasdetelecomunicaçõesemUrbanizaçõeseLoteamentospassam
a ser geridas pelas autarquias. A cobrança de taxas de utilização deverá ser
contempladanonossoregulamentomunicipaldetaxaselicenças.




68




DivisãodeGestãodeFrotaeEquipamentosMecânicos
Objectivosamanter:
Garantiramanutenção,conservaçãoeplenofuncionamentodafrotaautomóvel.
Planeamentoegestãodasnecessidadesdeutilizaçãoemcombustíveiselubrificantes
dasviaturasemáquinasadstritasaqualquerDepartamentodaCâmaraMunicipal.
Asseguraraconservaçãoemanutençãodefontesluminosas,racionalizandooscustos
Novidades:
Apostanamáximacentralizaçãodeviaturasdeformaaseremrentabilizadasquernas
manutençõesquernasutilizações.
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SegurançaeProtecçãoCivil
O Gabinete de Segurança e Protecção Civil constitui uma direcção municipal com
atribuiçõesdeexercícioexclusivodaprotecçãocivil,dapolíciamunicipalefiscalização,
emmatériasdacompetênciadaautarquia.
Constituem este Gabinete o Departamento do Serviço de Policia Municipal e
FiscalizaçãoeaDivisãoMunicipaldoServiçoMunicipaldeProtecçãoCivil.


DepartamentoMunicipaldePolíciaMunicipaleFiscalização
Serviço de Planeamento de Emergência: elaborar e manter actualizado o Plano
Municipal de Emergência; elaborar e manter actualizados os Planos Especiais de
Emergência ao nível do Município; elaborar e manter actualizados os Planos de
EmergênciadosEdifíciosMunicipais;dotarosedifíciosmunicipaisdeequipamentosde
primeira intervenção e medidas passivas de combate a incêndio; salvaguardar a
manutenção dos equipamentos de primeira intervenção e medidas passivas de
combateaincêndiodosedifíciosmunicipais;programaracçõesdesocorro;asseguraro
levantamento dos meios e recursos e inventariar carências, propondo as soluções
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adequadasparafazerfaceaacidentesgraves,catástrofes;estudareplanearoapoio
logístico a prestar às vítimas e forças de socorro em situação de emergência; avaliar
em permanência os factores de risco designados no Plano de Emergência, estudar
novosfactoresderiscoassociadosaoconstantedesenvolvimentoetransformaçãodo
Município;promoverarealizaçãodeexercíciosvisandotestaraoperacionalidadedos
planosdeemergênciadeProtecçãoCivil,mantendoaprontidãoeeficáciadosagentes
deProtecçãoCivil.
Sistema de Salvamento Balnear: vigiar a costa de Matosinhos; apoiar actividades
desportivas e lúdicas realizadas nas praias; verificar o estado dos apoios de praias e
todos os equipamentos anexos; participar em acções de sensibilização em
estabelecimentosdeensino;participaremacçõesdesensibilizaçãoparaidososparaas
instituiçõesde3ªidadedoMunicípio;promoveracçõesdedivulgaçãosobresegurança
naspraiasjuntodapopulação.
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Objectivosamanter:
 Dar continuidade às principais iniciativas desenvolvidas, quer da Polícia Municipal,
querdaProtecçãoCivil,àsAcçõesdeSensibilização,aoapoioàpopulaçãoemsituação
decrise,aoapoionadinamizaçãodosClubesdeProtecçãoCivilnosestabelecimentos
deensino.
 Reedição da campanha “Quem Incomoda Incomodase”, lançada pela primeira vez
em2007.Afasedesensibilizaçãoàpopulaçãoteveinícioem17deNovembrode2010.
A 1 de Janeiro de 2011 arranca a fase de “tolerância zero” às infracções de
estacionamentodeviaturas,comaplicaçãodemultaserecursoareboque.


Amanutençãodoprograma“AProtecçãoCivilna3ªIdade”,visandoasactividadesde
ocupação de tempos livres destes grupos, que poderão ser desenvolvidos com
temáticasdeprevençãoemáreastãodiversificadascomoautilizaçãodeextintores,os
incêndiosemcasa,asegurançarodoviáriaeaprevençãocontraburlas,entreoutros.
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Desporto
O movimento associativo concelhio, na sua vertente desportiva, promove, ano após
ano, um papel preponderante no seio da comunidade. Ciente da importância e
consistênciaexponencialqueestemovimentoassume,aCâmaraMunicipal,enquanto
responsável pela gestão, promove junto dos seus parceiros, uma intervenção
participada e atenta no sentido de potenciar o efeito do desenvolvimento desta
realidade,implementandoparaisso,umconjuntodedirectrizesdeâmbitodesportivo,
quevãodeencontroàsnecessidadesmaisprementesdotecidoassociativodesportivo
concelhio.



Objectivosamanter:
 Dar continuidade ao apoio prestado aos
clubes desportivos, e que se relaciona com o
pagamento dos exames médicos e das
inscrições dos atletas pertencentes aos
escalões de formação junto do Centro de
Medicina Desportiva e das Associações e
FederaçõesdeModalidadesDesportivas,respectivamente.
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 Mantémse em vigor as Normas de
ApoioaoAssociativismoDesportivo.
 O Conselho Consultivo do Desporto
continuará a granjear a participação de
todososparceiros,nosentidodeangariar
contributos sobre as diversas temáticas
desportivas, nomeadamente as que se
referem às candidaturas apresentadas pelos agentes desportivos, monitorizando o
cumprimento dos Protocolos em execução, bem como sobre outras matérias
desportivasquepossamserapresentadas.
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Habitação
Matosinhos é um município manifestamente comprometido com a habitação social.
Aolongodoanode2011assistiremosàconstruçãodetrêsnovosempreendimentos
PER–ProgramaEspecialdeRealojamento.
AMatosinhosHabitcontinuaráagerirosfogossociais,assegurandoaconservaçãodos
mesmos, a reabilitação dos fogos devolutos, a limpeza e manutenção dos espaços
comuns.


Noqueserefereaosespaçosenvolventes,aMatosinhosHabitpassaráatersobasua
alçada a manutenção dos jardins, parques infantis e desportivos, para que a gestão
destesequipamentoseespaçosverdessejamaiseficienteemenosonerosa.
Noanode2011,aCâmaraMunicipaldeMatosinhos,emconjuntocomosServiçosda
Matosinhos Habit, procurará encontrar programas de financiamento para acções de
melhoria urbana e regeneração de Conjuntos Habitacionais Municipais,
nomeadamente,noâmbitodoQREN.
A reabilitação do parque habitacional municipal pautarseá pelos objectivos
assumidos pela Matosinhos Habit, como motor e parceiro executivo da Câmara
MunicipaldeMatosinhos,nacandidaturaaoPROHABITA.
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Reafirmando os princípios estabelecidos para os anos anteriores, as empreitadas de
reabilitação de Conjuntos Habitacionais Municipais terão como preocupação, para
alémdarespostaatodosospreceitoslegaiseregulamentaresaplicáveis,deintroduzir
umasignificativamelhoriadodesempenhoenergéticodosedifíciosedashabitações.
As empreitadas de reabilitação serão realizadas por contratação pública a cargo da
MatosinhosHabit,sendotodooprocessorealizadopelosseusServiços.
Areabilitaçãodefogosdevolutosteráumtratamentoespecial,relativamenteaoque
são as obras de conservação e manutenção correntes, procurando aproximar os
critérios de reabilitação, quando tecnicamente possível, dos aplicados aos fogos
abrangidospeloProgramaPROHABITA.
A reabilitação de partes comuns de edifícios habitacionais abarcará, principalmente,
as necessidades de intervenção em coberturas, nomeadamente no Conjunto
HabitacionaldaCaixaTêxtil,emS.MamededeInfesta.
Comoobjectivodepromoverumaoptimizaçãodasdespesascomamanutençãodos
espaços comuns, a Matosinhos Habit irá proceder à substituição de lâmpadas
existentes pelas lâmpadas economizadoras, conforme determinação da União
Europeia, e instalação de sistemas de gestão inteligente e individualizada de
iluminaçãonosreferidosespaços.
ContinuaremosatravésdoProgramaMunicipaldeApoioaoArrendamento,aapoiar
as famílias que mantêm arrendamentos no mercado privado com dificuldades
económicas, evitando, assim, situações de desalojamento e tornandose
uma alternativa à habitação social, sendo uma resposta imediata às
dificuldadessentidaspelapopulação.
AReabilitaçãoUrbanaseráumaapostaeumarealidadeparaoMunicípionoanode
2011.Dosactuaisprogramasdeapoiovigentesaobrasdereabilitaçãocontinuaremos
a apostar forte no RECRIA como um dos principais meios de reabilitação do “casco
urbano”.Apesardeterumamenorexpressão,continuaremosaapoiarosproprietários
de fracos recursos financeiros que queiram reabilitar as suas próprias habitações
atravésdoProgramaSOLARH.
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ProjectoseObras
Aoníveldapromoçãodeinvestimentosmunicipaisvaiserconcretizadoem2011um
conjuntosignificativodeobjectivosnasdiferentesáreasdeactividademunicipalquer
na concepção dos projectos, quer na avaliação destes quando a concepção foi
atribuidaaprojectistasexternos,queraindanoacompanhamentotécnicodasuaboa
execução,bemcomoaconcretizaçãodosempreendimentosnasuafasedeobra.

DepartamentodeInvestimentosMunicipais
Novidades:
 Elaboração de vários projectos nas várias áreas de intervenção, bem como a
promoçãodasrespectivasobrasdeconstruçãoeconservaçãotantodearruamentos,
infraestruturas, edifícios de habitação e equipamentos sociais, com acrescidas
preocupaçõesdesustentabilidade–energéticaeambiental.
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1.RECEITAPREVISIONAL

1.1–Critériosdeavaliaçãodareceita
SegundooestipuladonoPOCALaprevisãodasdiferentesrubricasdareceitaresulta,
principalmenteaoníveldasreceitascorrentes,damédiaaritméticaobservadanos24
meses anteriores à elaboração do presente documento, nomeadamente no que
respeita a impostos, taxas e tarifas. Naturalmente que capítulos tais como
transferências,passivosfinanceirosealgunsoutrosfogemaestaregra,havendoaqui
que respeitar, quando é caso disso, os valores de protocolos, contratos ou ainda
candidaturas que, para este efeito, foram apurados pelos diversos serviços
responsáveispelasuagestão.

Sobpenadesedesvirtuaroconteúdodealgumasrubricas,àsemelhançaaliásdeanos
anteriores, mantendo por conseguinte inalterados os fundamentos então
apresentadosparatal,haveráumaououtraexcepçãoàaludidaregrageraldamédia.
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
liquidadosduranteaGerênciaemapreço.Estescasosserãoabordadosmaisadiante.
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1.2–Estruturadareceita
Areceitainscritanopresenteorçamentoascendea194.225.0000,00euros.

Capítulos

Previsão

Peso

ReceitasCorrentes

106.522.292,00

54,8%

01ImpostosDirectos

45.347.799,00

23,3%

02ImpostosIndirectos

21.799.908,00

11,2%

04Taxas,MultaseOutrasPenalidade

1.576.064,00

0,8%

05RendimentosdePropriedade

3.328.052,00

1,7%

24.443.429,00

12,6%

Correntes

5.318.395,00

2,7%

08OutrasReceitasCorrentes

4.708.645,00

2,4%

ReceitasdeCapital

87.702.708,00

45,2%

09VendasdeBensdeInvestimento

22.698.917,00

11,7%

10TransferênciasdeCapital

38.814.018,00

20,0%

43.150,00

0,0%

25.312.482,00

13,0%

834.141,00

0,4%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

06TransferênciasCorrentes
07VendasdeBenseServiços

11ActivosFinanceiros
12PassivosFinanceiros
13OutrasReceitasdeCapital

OutrasReceitas
15ReposiçõesnãoAbatidasnos
Pagamentos

TotaldaReceita

194.225.000,00 100,0%
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Atendendo à sua natureza, sobressairá antes de tudo o predomínio da receita
corrente. De facto o seu valor, 106.522.292,00 euros, representa cerca de 55% da
receitatotalorçada,contraos45%dareceitadecapital,oqueseassemelhaaospesos
relativosconstantesdoorçamentodareceitadoanotransacto.

Umaaproximaçãoaestasduasgrandescategoriasdareceitarevelaráaindaque34,6%
do seu valor está concentrado em apenas duas do conjunto de rubricas que
constituemoseuelenco.Sãoelasosimpostosdirectoseindirectos,osquaistotalizam
cercade67milhõesdeeuros.Areceitafiscalcontudoreforçaráem1.576.064,00euros
esteúltimovalor,dadaainclusãodocapítulodasTaxas,MultaseOutrasPenalidades
naquelegrupo.

Outro grupo a isolar será o das Transferências. Para além das transferências da
Administração Central (Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e
ParticipaçãonoIRS)querepresentam,noseuconjunto,cercade16.686.696,00euros
(valor inscrito no Orçamento de Estado de 2011, também é importante realçar o
aumento das transferências correntes da DREN para a autarquia que passa de
9.873.920,00eurosem2010para10.107.235,00eurosem2011.

Os passivos financeiros assumem também um papel importante no cômputo da
receita total prevista para 2011 da autarquia, representando cerca de 13% desta
grandeza, desempenhando uma importante fonte de financiamento do investimento
comoveremosmaisadiante.

As restantes rubricas ou grupos assumem menor importância que as anteriores no
cômputodoorçamentoglobal,assumindoumcarácter,senãomarginal,pelomenos
significativamente menos estruturante. De facto, com exclusão da Venda de Bens e
Serviços Correntes, cuja previsão está orçada em 5.318.395,00 euros, influenciada
sobretudo pelos serviços de resíduos sólidos, e da Venda de Bens de Investimento,
rubrica para a qual se estima um valor de aproximadamente 22,7 milhões de euros,
todasasoutrasrubricastêmvaloresabaixodos5milhõesdeeuros.
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1.3Receitasprópriasealheias
Comoconsequênciadoqueatrásfoireferido,àreceitaprópriaseráacometidaamaior
parcela dos fundos previstos para o ano em apreço: aproximadamente 54,5% dos
fundosdareceitatotalorçadaestãoenquadradosnestacategoria.Naturalmenteque
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,relevaráparaestavertente.


(Un:Euros)
Peso%
Receita

Valor
Rec.Global

Rec.Própria

Rec.Alheia

105.655.071,00

54,4

100,00



Fiscal

68.723.771,00

35,4

65,05



ImpostosDirectos

45.347.799,00

23,3

42,92



ImpostosIndirectos

21.799.908,00

11,2

20,63



1.576.064,00

0,8

1,49



36.931.300,00

19,0

34,95



RendimentosdePropriedade

3.328.052,00

1,7

3,15



VendadeBenseServiçosCorrentes

5.318.395,00

2,7

5,03



22.698.917,00

11,7

21,48



5.585.936,00

2,9

5,29



Alheia

88.569.929,00

45,6

100,00

TransferênciasCorrentes

24.443.429,00

12,6

27,60

TransferênciasdeCapital

38.814.018,00

20,0

43,82

PassivosFinanceiros

25.312.482,00

13,0

28,58

0,00

0,0

0,00

Própria

Taxas,MultaseOutrasPenalidades
NãoFiscal

VendasdeBensdeInvestimento
Outras

OutrasReceitas



TotaldaReceita

194.225.000,00
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Assim contrapondo receita própria e alheia, estabelecida que está a importância do
contributo da receita fiscal, justificarseá aqui referir a propósito desta última que,
salvoumaexcepção,aregrasubjacenteàsprojecçõesqueaquiseapresentamfoiada
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 enquadrase no conjunto de disposições legais previstas no POCAL sobre
esta matéria e afigurasenos, dentro destes condicionalismos, como a mais ajustada
face à imponderabilidade dos factores, nomeadamente económicos, que pesam e
afectamaexecuçãodosrespectivosvalores.

AexcepçãoatrásaludidarespeitaàOcupaçãodaViaPública,incluídanocapítulodos
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.
Contudoasuaevolução,nomeadamenteasdecisõesdoTribunalConstitucionalsobre
estamatéria,reforçaasexpectativasdeumdesfechofavorávelàCâmara,razãopela
qualforaminscritososvaloresemdívida.

Relativamente à componente alheia da receita, a nossa atenção dirigese para as
Transferências,comoaliássepodeverificarnoquadroanterior.

Noqueàstransferênciasrespeita,tendosidojáfeitaumareferênciaàscontribuições
decorrentesdaAdministraçãoCentralatítulodeF.E.F.eF.S.M.eaparticipaçãonoIRS,
importaráreferirqueosvaloresqueoraseconsideramtomaramcomobaseosvalores
inscritosnoOrçamentodeEstadopara2011.Osmontantessãoosqueserepresentam
noquadroseguinte.
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Dasrestantestransferências,asquesedestinamaoinvestimentoassumemummaior
peso,comosepodeverificarpelaanálisedoquadroseguinte.




Transferências

(Un:Euros)
Corrente

Capital

Total

FEF

3.440.248,00

2.293.499,00

5.733.747,00

FSM

2.280.144,00

2.280.144,00

PARTICIPAÇÃOIRS

8.672.805,00

8.672.805,00

Total

14.393.197,00

2.293.499,00 16.686.696,00




Corrente

Capital

Total

OutrasTransferências
10.050.232,00 36.520.519,00 46.570.751,00


Deentreestes,haveránaturalmentevalorescujadimensãojustificaráumareferência.
Dos 36.520.519,00 euros relativos a transferências de capital, 32.939.766,00 euros
dizem respeito a candidaturas a Fundos Comunitários para financiara construção de
infraestruturas,arruamentos,parquesdeestacionamento,escolas,passadiçosnaorla
costeira. Dos restantes 3,5 milhões de euros, cerca de 2 milhões reportamse ao
financiamento do IHRU – Instituto de Habitação e daReabilitação Urbana no âmbito
do programa PROHABITA – Programa de Financiamento para Acesso à Habitação,
criado pelo DecretoLei n.º 135/2004 de 3 de Junho, alterado pelo DecretoLei n.º
54/2007, de 12 de Março, que veio dinamizar a resolução de situações de grave
carênciahabitacionalmedianteacooperaçãoeaconjugaçãodeesforçosentreoIHRU
eosMunicípios.
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No que toca agora às transferências correntes, deduzidas as transferências da
administração Central – FEF, FSM e Participação no IRS –, perfazem 10.050.232,00
euros. Neste capítulo justificarseão algumas referências. Deste montante
8.592.184,00 euros referemse à transferência da DREN no âmbito acordo de
cooperação préescolar, 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 1.241.871,00 euros relativos a Fundos Comunitários e 145.000
euros de comparticipação dos encarregados de educação no serviço de refeições e
transportesescolares.

Semumareferênciaexaustivaatodasasiniciativas,cremoscontudoterdestacadoos
contributos mais importantes do ponto de vista financeiro, incluídos no orçamento
para 2011, muito em particular os que se prendem com a receita alheia, cujo
expressãopercentual,comojásereferiunãoiráalémdos45,6%dareceitatotal.


2.DESPESAPREVISIONAL

2.1Critériosadoptadosnaprojecçãodosvaloresdadespesa
Aprevisãodasdespesapara2011,resultará,emparte,daconsideraçãodasobrigações
quetransitamparaestagerência,sobaformadecontratosdeempreitadaseserviços
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
progressivamentemaiseficaz.


85




2.2–Estruturadadespesa
(Un:




Euros)

Capítulos

Valor

Peso%

DespesasCorrentes

106.489.406,27

54,8

01DespesascomoPessoal

33.728.350,85

17,4

02AquisiçãodeBenseServiços

56.796.807,50

29,2

03JuroseOutrosEncargos

1.416.328,61

0,7

04TransferênciasCorrentes

8.736.168,14

4,5

05Subsídios

4.278.579,26

2,2

06OutrasDespesasCorrentes

1.533.171,91

0,8




DespesasdeCapital

87.735.593,73

45,2

07AquisiçãodeBensdeCapital

70.023.885,29

36,1

08TransferênciasdeCapital

12.856.880,58

6,6

180.125,00

0,1

4.674.700,86

2,4

2,00

0,0

09ActivosFinanceiros
10PassivosFinanceiros
11OutrasDespesasdeCapital



TotaldaDespesa

194.225.000,00
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100,0



Dadooprincípiodoequilíbrioorçamental,adespesatotalorçadapara2011ascendea
194.225.000,00euros.

De acordo com a tradicional classificação económica, o quadro anterior revela uma
presença maioritária das despesas correntes, com uma percentagem de cerca de
54,8% do valor global da despesa. O investimento directo, cerca de 70 milhões de
euros,temumpesode80%noconjuntodasDespesasdeCapital,representandocerca
de36%dosrecursosfinanceirosdefinidosadespenderem2011.Contudo,emrigor,o
investimentototalprevisto(directoeindirecto),financiadopelopresenteorçamento
deverá ascender 82.880.765,87 euros. Assim encarado, o investimento total
representarácercade43%dadespesatotal. Poroutrolado,adotaçãoatribuídaaos
PassivosFinanceirosrepresenta2,4%dadespesatotal.

Noquerespeitaàcomponentecorrentedadespesa,sobressaemaquidoispólosque,
domesmomodo,sedemarcamdosrestantesitensdestaclasse.Tratase,comoébem
visível no quadro anterior, das Despesas com Pessoal e das Aquisições de Bens e
ServiçosCorrentes,representandonoseuconjuntocercade46,5%dadespesa.

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 8,2%,
remetemseparaumplanosecundárionocontextodestaanálise.

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.
Comosedepreendeincluirseãoaquiageneralidadedasdespesas,decarizcorrente,
queasseguramoseuexercício.

Ainda que de forma aproximada, como atrás referimos, este valor poderá ser
alcançadopeloquadroseguinte,ondeserepartemosrecursosporentreasGrandes
OpçõesdoPlanoeportodasasrestantesdespesasquenãotêmesseenquadramento.
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Deste modo, para além das despesas de funcionamento será possível quantificar o
peso relativo das duas componentes das Grandes Opções do Plano, observando
inclusivé,paracadacaso,oscapítulosdeclassificaçãoeconómicaresponsáveisportais
valores.


(Un:Euros)

Afecto
Agregação

Capítulos

Afecto

exclusivamente exclusivamente
aoorçamento

DespesascomoPessoal

aoPlano

33.728.350,85

0,00

Correntes

9.854.413,69

46.942.393,81

OutrasDespesasCorrentes

1.369.712,00

163.459,91

AquisiçãodeBensdeCapital

0,00

70.023.885,29

TransferênciasdeCapital

5,00

12.856.875,58

AquisiçãodeBenseServiços
Funcionamento

Investimento

Serviçoda

JuroseOutrosEncargos

1.416.328,61

0,00

Dívida

PassivosFinanceiros

4.674.700,86

0,00

152.010,00

8.584.158,14

TransferênciasCorrentes
Outras

Subsídios

0,00

4.278.579,26

Despesas

ActivosFinanceiros

0,00

180.125,00

OutrasDespesasdeCapital

2,00

0,00

TotaldaDespesa

51.195.523,01 143.029.476,99
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Comoésabido,algunscapítulosdadespesaestãomaioritariamenteouexclusivamente
ligadosaumaououtracategoria.Asdespesascompessoal,bemcomooinvestimento
directoeindirecto(TransferênciasdeCapital)sãodissoexemplo.

Assim,aoPlanoPlurianualdeInvestimentos,estãoatribuídasasdotaçõesconstantes
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
Actividadesestão sobretudo afectas as dotações das Transferências e das Aquisições
deServiços.

Tendo presentes estas considerações, concluise facilmente que os encargos de
funcionamentorepresentam,aproximadamente,26,3%dadespesaorçada,oPPI36%
e,finalmente,oPAM37,5%.
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3.POUPANÇACORRENTE
Daanálisedaestruturaorçamentaldescrita,resultaqueofinanciamentodadespesa
decapitalseráprevisivelmentefeitadoseguintemodo:






(Un:Euros)

Designação

Valor

Investimento(a)



82.880.765,87

1ReceitasdeCapital



87.702.708,00



VendasdeBensdeInvestimento

22.698.917,00



FEF(Capital)



2.293.499,00



FundosComunitários 

32.939.767,00



OutrasTransferênciasdeCapital



PassivosFinanceiros



25.312.482,00



ActivosFinanceiros



43.150,00



834.141,00

2PoupançaCorrente



32.885,73

3OutrasReceitas



0,00

3.580.752,00

OutrasReceitasde


Capital

TotalFontesdeFinanciamento(1+2+3)

87.735.593,73

Investimento/FontesdeFinanciamento(%)






94,47%


(a)Investimentodirecto+indirecto(transferênciasdecapitalparaoutras
entidades)


Comosepoderáverificarnaanálisedaestruturaorçamentalencontraseasseguradoo
cumprimentodoprincípiodoequilíbrioorçamentalestabelecidonoPOCAL.
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4.DESPESASCOMPESSOALLIMITE

Noquerespeitaaestepontoreferimossimplesmentequeosvaloresprojectadospara
2011,sugerequeolimiteemquestãonãovenhaaserviolados.

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 os valores previsionais para o Orçamento de 2011, uma vez que este
documento ainda se encontra em discussão em sede Conselho de Administração da
LIPOR), e as receitas correntes efectivamente recebidas até Dezembro de 2009 pela
nossaautarquia,ocustocompessoaldosquadroscifraseemcercade46,3%dolimite
impostoporlei,enquantoqueodopessoalemqualqueroutrasituaçãoatingeapenas
21%dolimitelegalmenteinstituído.
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(Un:Euros)

LIPOR
(Orçamentoano
Class.Económica

Câmara

CustoscomPessoaldoQuadro

2011)

Total

23.328.819,25

476.742,77

23.805.562,02

17.956.144,86

400.038,76

18.356.183,62

40.794,99

0,00

40.794,99

0,00

0,00

0,00

010104PessoalQuadro Reg.ContratoIndividualde


Trabalho



010108Pessoalaguardandoaposentação



01011002Gratificações PessoaldoQuadro



01011301Subs.Refeição PessoaldoQuadro

1.633.577,57

42.286,65

1.675.864,22



01011401Subs.FériasedeNatalPssoaldoQuadro

3.698.301,83

34.417,36

3.732.719,19



51.410.314,43

2.665.980,67

39.242,26

2.705.222,93

0,00

0,00

0,00

1.750.493,25

0,00

1.750.493,25

(A)Limite=60%ReceitasCorrentes2009
CustoscomPessoalemqualqueroutrasituação


010105PessoalalémdosQuadros



010106Pessoalcontratadoatermo



010107Pessoalemregimedetarefaouavença

150.265,84

0,00

150.265,84



010109Pessoalemqualqueroutrasituação

340.533,17

4.824,90

345.358,07



01011002Gratificações Outros

0,00

0,00

0,00

260.444,91

0,00

260.444,91

164.243,50

34.417,36

198.660,86



12.852.578,61

01011302Subs.Refeição Pessoalemqualqueroutra


situação
01011402Subs.FériasedeNatalPess.qualqueroutra



sit.

Limite=25%de(A)

Nota:ComoaLIPORnãoconseguedesagregarosSubsídiosdeRefeição,FériaseNatalentrepessoaldoquadroeo
outropessoal,optamosporconsiderarovalortotaldessessubsídiossujeitosaolimite(A),queéomaisrestritivo.
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5.FINANCIAMENTODASGRANDESOPÇÕESDOPLANO

No último quadro apresentase uma síntese das Grandes Opções do Plano, onde
constam as principais funções, impostas pelo Plano Oficial de Contabilidade
Autárquica, podendose, através dele, verificar que a totalidade de fundos, desde já,
asseguradoseporisso afectosaacçõesdefinidasascendema143.029.476,99euros.
Paralelamente, verificase que o financiamento de algumas outras ainda não está
assegurado (cerca de 14.213.135,89 euros), pelo que a sua inclusão fica dependente
de fundos cuja realização não está garantida em absoluto, muito embora existam
fundadasrazõesparasuporquetalvenhaacontecer.



(Un:Euros)
Designação

Valor

DotaçãoGlobaldo
Plano

157.242.612,88

ReceitasOrçadas

194.225.000,00

Encargosde
Funcionamento

51.195.523,01

Financiamento
assegurado

143.029.476,99

Financiamentoa
assegurar

14.213.135,89
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Para esse efeito haverá, por um lado, um saldo inicial de tesouraria e, por outro,
financiamentos comunitários e contratos de empréstimos a aprovar que rondam, no
seucômputo,estevalor,permitindoquenagerênciaemapreçoseviabilizeaexecução
dasacçõesemcausa.




Deentreasdiversasfunçõesatribuídasàsautarquias,forameleitascomoprioritárias,
nesteorçamentopara2011,asáreasdaeducação,domeioambiente,conservaçãoda
natureza e resíduos sólidos, infraestruturas rodoviárias, seguidas de áreas como a
cultura,odesportoeacçãosocial.Tambémcomdestacadaimportânciaencontramse
a área da administração geral, que contempla a modernização administrativa em
curso.Confirmandoseofinanciamentoparaasactividadescujasverbasseencontram
a definir, algumas destas áreas (como as infraestruturas rodoviárias, a educação, o
meioambienteeacultura)verãooseupesorelativoaumentar.
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GRANDESOPÇÕESDOPLANO




(Un:Euros)
DotaçãoDefinida

ClassificaçãoFuncional

DotaçãoaDefinir

Peso
Valor

Peso

Peso

Valor
%

Valor
%



%



1.FunçõesGerais


Total

7.938.089,53

5,55

747.255,00



5,26


8.685.344,53

5,52



1.1.0ServiçosGeraisdaAdminist.
Pública

7.004.898,92

4,90

747.255,00

5,26

7.752.153,92

4,93

1.1.1AdministraçãoGeral

7.004.898,92

4,90

747.255,00

5,26

7.752.153,92

4,93

933.190,61

0,65

0,00

0,00

933.190,61

0,59

incêndios

779.384,63

0,54

0,00

0,00

779.384,63

0,50

1.2.2PolíciaMunicipal

153.805,98

0,11

0,00

0,00

153.805,98

0,10

1.2.0SegurançaeOrdemPúblicas
1.2.1Protecçãocivilelutacontra




2.FunçõesSociais




99.520.492,62 69,58



9.585.441,47 67,44 109.105.934,09 69,39







2.1.0Educação

40.319.079,43 28,19

1.340.001,00

9,43

41.659.080,43 26,49

2.1.1Ensinonãosuperior

37.315.651,41 26,09

1.340.001,00

9,43

38.655.652,41 24,58

2.1.2Serviçosauxiliaresdeensino
2.2.0Saúde

3.003.428,02

2,10

0,00

0,00

3.003.428,02

1,91

4.552,62

0,00

1,00

0,00

4.553,62

0,00
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2.2.1Serviçosindividuaisdesaúde
2.3.0Segurançaeacçãosociais
2.3.1Segurançasocial
2.3.2AcçãoSocial
2.4.0Habitaçãoeserviçoscolectivos

4.552,62

0,00

1,00

0,00

4.553,62

0,00

7.305.030,39

5,11

0,00

0,00

7.305.030,39

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.305.030,39

5,11

0,00

0,00

7.305.030,39

4,65

44.759.120,97 31,29

7.895.439,47 55,55

52.654.560,44 33,49

2.4.1Habitação

4.932.243,34

3,45

100.000,00

0,70

5.032.243,34

3,20

2.4.2Ordenamentodoterritório

3.194.379,66

2,23

300.000,00

2,11

3.494.379,66

2,22

59.094,00

0,04

550.000,00

3,87

609.094,00

0,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5ResíduosSólidos

26.463.060,22 18,50

0,00

0,00

26.463.060,22 16,83

2.4.6Protecçãodomeioambiente

10.110.343,75

7,07

6.945.439,47 48,87

17.055.783,22 10,85

religiosos

7.132.709,21

4,99

350.000,00

2,46

7.482.709,21

4,76

2.5.1Cultura

3.524.058,38

2,46

0,00

0,00

3.524.058,38

2,24

2.5.2Desporto,recreioelazer

3.608.650,83

2,52

350.000,00

2,46

3.958.650,83

2,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3Saneamento
2.4.4Abastecimentodeágua

2.5.0ServiçosCulturais,recreativose

2.5.3Outrasactividadescívicase
religiosas



3.FunçõesEconómicas




21.071.460,30 14,73



3.880.439,42 27,30





24.951.899,72 15,87


3.1.0Agricultura,pecuária,sivicultura,
caçaepesca

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00



3.2.0Indústriaeenergia

394.881,50

0,28

0,00

0,00

394.881,50

0,25

3.3.0Transportesecomunicações

18.391.094,85 12,86

2.579.900,94 18,15

20.970.995,79 13,34

3.3.1Transportesrodoviários

18.391.094,85 12,86

2.579.900,94 18,15

20.970.995,79 13,34

3.3.2Transportesaéreos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3Transportesfluviais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.0Comércioeturismo

1.581.826,61

1,11

1.300.538,48

9,15

2.882.365,09

1,83

94.816,28

0,07

1.171.388,48

8,24

1.266.204,76

0,81

1.487.010,33

1,04

129.150,00

0,91

1.616.160,33

1,03

703.657,34

0,49

0,00

0,00

703.657,34

0,45

14.499.434,54

9,22

3.4.1Mercadosefeiras
3.4.2Turismo
3.5.0Outrasfunçõeseconómicas



4.OutrasFunções




14.499.434,54 10,14

0,00



4.1.0Operaçõesdadívidaautárquica

0,00


0,00

0,00





0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.297.906,66

9,09

0,00

0,00

201.527,88

0,13

4.2.0Transferênciasentre
administrações

14.297.906,66 10,00

4.3.0Diversasnãoespecificadas


201.527,88

0,14


Total



143.029.476,99 100,00 14.213.135,89 100,00 157.242.612,88 100,00
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