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GMIME 

GABINETE MAIS INVESTIMENTO MAIS EMPREGO  

 

Candidaturas  

- Conclusão do processo de candidatura ao ON2 - Aviso IED/3/2014 I Equipamentos desportivos referentes ao 

Estádio e Pavilhão Municipal de Valongo, Campo Futebol Sobrado, e Pavilhão Municipal Montes da Costa; 

- Alteração da candidatura d qualificação profissional dos profissionais da administração Pública do POPH- 

Projeto 096710/2013/34; 

- Avisos de Overbooking - Aviso REIED/1/2014 – CANDIDATURA Campo Futebol Sobrado; 

- Candidatura ao prémio “Viver em Igualdade” promovido pela CIG – Comissão Para a Cidadania e Igualdade de 

Género,  (no âmbito do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-

2017; 

- Elaboração do documento Empreendedorismo nas Escolas: ”O que quero ser quando for grande”, como 

contributo para o Plano Educativo Municipal; 

- Elaboração do processo de adesão as cidades inteligentes; 

- Candidatura ao projeto “Derrubar barreiras, unir fronteiras” / 1-10050_ FEINPT_ Fundo europeu para a 

integração de nacionais de países terceiros. 

 

Realização de atividades de promoção concelho 

- Apoio e articulação com diferentes departamentos internos para a disponibilização do apoio logístico/material 

solicitado ao município pelo projeto cinematográfico de curta-metragem intitulado “Se o Dia Chegar” filmado na 

aldeia de Couce;  

- Reunião preparatória com a DCTJ para a realização do concurso de montras de natal 2014. 

 

Atendimentos Vários  

- Atendimentos e apoio informativo a munícipes/empresas em diversos âmbitos: PDM, licenciamento de 

atividades, investimento, apresentação de serviços/empresas. 

 

Expoval 2015 

- Início dos trabalhos preparatórios. 

 

Plano Diretor Municipal 

- Elaboração do relatório de ponderação; 

- Elaboração do projeto da versão final do plano diretor municipal; 

- Divulgação do Relatório de ponderação; 

- Elaboração de 162 ofícios de resposta às participações efetuadas no âmbito da discussão pública. 
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Diversos 

- Colaboração com a DOTA no projeto “ Pulmão Verde” e no projeto de reflorestação “ 10000 árvores na AMP”. 

- Colaboração com a DOTA na emissão de parecer do AIA da Rede Elétrica Nacional sobre a duplicação do 

corredor elétrico Vermoim – Recarei e da nova subestação elétrica de Sobrado e novo corredor elétrico Recarei 

– Vila Nova de Famalicão. 

- Colaboração com a DOTA na emissão de pareceres, em processos de obras particulares, na conformidade 

com o PDM em vigor e a nova proposta. 

- Colaboração na elaboração da proposta de revisão do RMUE. 

 

Documento de referência para a elaboração do plano estratégico  

- Início dos trabalhos preparatórios com vista à apresentação de um documento de referência para a elaboração 

do plano estratégico. 

 

Outras atividades 

- Acompanhamento da implementação do projeto objeto de candidatura ao ON2 relativo à loja interativa de 

turismo de Valongo; 

- Atualização da base de dados das empresas do Concelho de Valongo; 
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SMPCF 

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO CIVIL E PROTEÇÃO DA FLORESTA  

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

- Reunião: balanço dos incêndios florestais 2014, análise da proposta de revisão do Plano Municipal de 

Emergência e Proteção Civil de Valongo e emissão de parecer, outros assuntos de interesse geral para o 

Município; 

- Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil - última versão concluída e submetido on-line para análise; 

submissão a consulta pública para posterior parecer final da ANPC. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

- Reunião: balanço dos incêndios florestais 2014, apresentação, pela PSP e GNR dos dados de criminalidade e 

sinistralidade no Concelho de Valongo no 1º semestre de 2014 e medidas previstas para 2015, com vista à sua 

redução; 

- Proposta de, numa próxima reunião, solicitar às autoridades um diagnostico mais aprofundado de 

criminalidade e sinistralidade que contemple a evolução dos últimos anos. 

 

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

- Estudo do histórico dos grandes incêndios florestais do Concelho para sustentação da revisão do PMDFCI; 

- Reuniões com a equipe do PDM e outras diligências, designadamente com o ICNF, para esclarecimento de 

alguns aspetos relacionados com pressupostos para a obtenção da Carta de Ocupação do Solo do Concelho de 

Valongo, informação de base essencial e a partir da qual se desenvolve uma grande parte do PMDFCI; 

- Reformulação das FGC envolventes aos aglomerados populacionais, com base no histórico dos incêndios; 

- Mapa (Heatmap) de tendências ignições em função do histórico dos PPIs dos últimos 5 anos; 

- Proposta de aquisição de serviços para a elaboração da Cartografia de Perigosidade e Caracterização Física 

do Concelho; 

- Instalação de software de utilização livre – Quantum GIS - para a elaboração de cartografia; 

- Preenchimento de inquérito de avaliação do Plano Nacional de Defesa da floresta Contra Incêndios; 

- Proposta de frequência de Ação de formação do IGAP - “Tecnologia Open Source de SIG: Quantum GIS (5 a 7 

de Novembro). 

 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

- Articulação da vigilância envio dos respetivos quadros para o planeamento do EMEIF no CDOS; 

- Alerta AMARELO – Acompanhamento e divulgação; 

- Colaboradores Florestais dos Contratos de Emprego e Inserção - Organização e elaboração de grelhas de 

turnos, monitorização, assiduidade, substituições de pessoal, etc.; 
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- Rede Viária Florestal – reunião para expor as necessidades de intervenção entre Quintarei e 5 caminhos; 

- Queimas e fogueiras – acompanhamento dos pedidos de queimas a realizar pelos munícipes e proposta de 

emissão de panfleto de divulgação. 

 

FOGO CONTROLADO 

- Planeamento de novas ações, agendamento com respetivas entidades, testes de queima e execução de 

aproximadamente 3 hectares de terreno na Serra de Sta. Justa; 

- Registo da queima em SIG e proposta de publicação do trabalho realizado. 

 

SAPADORES FLORESTAIS 

- Acompanhamento/organização/monitorização e gestão da equipe no âmbito do plano de atividades e protocolo 

em coordenação com a Portucalea e Ambiente; 

- FGC rede viária – Rua Sta. Helena (Valongo) e Couce; 

- Trabalhos de apoio para eliminação de ninhos de Vespa velutina;  

- Preparação de Faixas para Plantação – Valérias (Sta. Justa); 

- Condições meteorológicas adversas - Apoio aos SMPC na remoção de árvores, entre outros trabalhos; 

- Proposta de formação sobre plantas invasoras, no âmbito do CRE.  

 

ANÁLISE DE EVENTUAL PERIGO DE QUEDA DE ÁRVORES (PARECERES) 

- Rua Alto da Bela (Alfena); 

- Rua 31 Janeiro (Alfena) Sobreiros; 

- Rua Monte da Bela (Alfena) – nova proposta de procedimento; 

- Rua Padre António Vieira (Ermesinde); 

- Escola da Costa (Ermesinde) – proposta de abate; 

- Acompanhamento de abate/desmonte de árvores caídas (Vila Beatriz); 

- EN 105.2 – Eucaliptos tombados (Alfena) – processo encaminhado à EP; 

- Rua S. Vicente (Alfena); 

- Travessa Central da Gandra; 

- Rua Vieira da Silva; 

- Rua de Cabeda. 

 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS  

- Pedido de intervenção URGENTE - Rua Raul Lino 270 (Valongo) – Inundações; 

- Divulgação de AVISO à população de Precipitação, Trovoada e Vento Forte para os dias 27 de Setembro e 8, 

14 e 15 de Outubro. 
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OUTROS PERIGOS 

- Queda de pedaços de reboco do tecto de varanda - Av. Dr. Fernando Melo, números 151ª e 151B; 

- Encaminhamento de processos para outros serviços no para análise no âmbito das respetivas competências 

(Rua Dr. Alberto Ramos, Rua da Industria); 

- Rua trás da Bouça (Ermesinde) – alerta para movimento de terras que poderá agravar consequências em caso 

de cheias; 

- Frente ao Cinema de Ermesinde – Muro com duas “barrigas”; 

- Perigo de derrocada Rua Cidade Trelazé; 

- Lama e pedras a obstruir EN318 (Camposa); 

- Portocarreiro (Ermesinde), Perigo de queda de telhas – proposta de procedimento; 

- Exposição verbal de um munícipe relativamente a “chumbo caído” próximo da Biblioteca. 

 

OUTROS TRABALHOS 

- Acompanhamento das colegas do ambiente para articulação de trabalhos de plantação (CRE); 

- Levantamento das iniciativas levadas a cabo pelos SMPCPF durante o ano de 2014, bem como das iniciativas 

a realizar para os próximos anos, devidamente orçamentadas. 

- Controlo de Invasoras - acompanhamento e apoio ao RAIZ na elaboração de ensaios para eliminação de 

Haquea, definição de parcelas e proposta de protocolo para assinatura; 

- Visita ao terreno para acompanhamento de um pedido de rearborização da ALTRI.  
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GMV 

GABINETE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

Centro veterinário Municipal: 

- Foram vacinados 42 animais com a vacina Antirrábica; 

- Foram colocados 16 aparelhos de identificação por Microchip; 

- Foi diligenciada a recolha 25 animais errantes da via pública; 

- Foram recolhidos 14 cadáveres de animais mortos na via pública; 

- Foram eutanasiados 34 animais entregues por Munícipes para esse efeito; 

- Foram adotados/devolvidos 4 animais; 

- Foram castrados/esterilizados 2 animais; 

- Fomos visitados por 18 pessoas à parte dos utilizadores dos serviços acima descritos; 

- Ao abrigo do protocolo de ajuda às pessoas carenciadas diligenciamos a castração a baixo custo de 3 animais 

nas clínicas veterinárias privadas do Concelho. 

- Foram efetuadas 15 vistorias sanitárias, distribuídas do seguinte modo: 

- 1 relativa a maus-tratos a animais; 

- 3 por ruído produzido por animais; 

- 10 por incomodidade causadas por animais; 

- 1 a veículo de venda ambulante de pescado. 

- Foram ainda resolvidas 8 Participações enviadas pela Autoridade Policial; 

- Foram resolvidos 8 pedidos de recolha de animais vadios; 

- Foram elaborados 3 processos de contraordenação por abandono de animais e 2 por agressão; 

- Criação do compêndio das Normas da Área Alimentar para eventos temporários e Amovíveis;  

- Acompanhamento da Exposição Anual do Clube de Canários de Postura;  

- Foram feitas 33 vistorias relativamente a alertas para a presença de vespa velutina (Asiática) que resultaram na 

confirmação de 7 ninhos (e destruição dos 7), na deteção de 18 falsos alarmes (eram ninhos de vespa cabro 

normal) e na colocação de 8 armadilhas; 

- Foi comemorado o Dia do animal no Parque de S. Lázaro em Alfena com uma tarde de atividades (concerto 

musical e campanha de adoção de animais); 

- Foi elaborado um novo flyer/panfleto para o centro veterinário Municipal; 

- Continua o protocolo de receção de alunos para interação com os animais do Centro e de sensibilização nas 

Escolas; 

- É feita a atualização diária dos animais e atividades no facebook do centro veterinário Municipal.  
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DAJAC 

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E APOIO AOS CIDADÃOS 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Nº do Proc. Tribunal  Assunto Nome Valor da acção 

Proc.  839/01 
TAF  Porto -  Unidade  

Orgânica 2 
ação respons.civil adm. 

A. - Valdemar Marques Silva 

R. - Refer e Câmara M.  Valongo 
79.807,66 € 

Proc. 761/02 
TAF Porto - Unidade 

Orgânica 2 
recurso de contencioso 

Recorrente: Sem. Maior N.ª Sr.ª Conceição  

Recorrido: Câmara Municipal Valongo 
5.000.00€ 

Proc. 676/02 
TAF Porto - Unidade 

Orgânica 2 -  3º Juiz 
ação ordinária 

A. - Soc. de Empreitadas Adriano, Lda. 

R - Município de Valongo 
541.350,00 € 

Proc. 4742/03TBVLG TJV - 1º Juízo ação de proc. ordinário 
A. - BPN Crédito - Inst. Fin. Créd., S.A.                                                             

R. - Município de Valongo 
1.679.801,67 € 

Proc. 589/04.5 BEPNF TAF Penafiel ação adm. especial 
A. - Sebastião Matias Martins e mulher 

R. - Município de Valongo 
14.963.95 € 

Proc. 225/05.6 BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum 
A. - Laura Moreira Rocio Moreno Pinto                                                           

R. - Município de Valongo / Casal Ribeiro 
18.500,00 € 
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Proc. 23/06.6 BEPRT TAF Penafiel ação adm. comum ordinária 

A. - Soc. Constr. Pinto Coelho e Real 

R. - Município de Valongo e Bombeiros V. 

Ermesinde 

70.000,00 € 

Proc. 535/06.1BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum 

A. - José Pedro S. S. Mendes 

R. - Município de Valongo / Instituto 

Conservação Exploração Rede Viária 

149.981.15 € 

Proc. 543/07.5BEPNF TAF Penafiel ação adm. especial 
A. - Augusto Oliveira Flor e esposa 

R. - Município de Valongo 
15.000,00 € 

Proc. 531/07.1BEPNF TCAN Recurso jurisdicional 

A. - José Pedro Paupério M Panzina 

R.- Município de Valongo 

Contra-Interessado: João António F. Pena 

15.000,00 € 

Proc. 777/08.5BEPNF TAF Penafiel 
autos contencioso pré-

contratual 

A. - Espalha idéias- Ativ. Tempos Livres 

R. - Município Valongo 

Contra-Interessado: Lencaster College 

95.007,54 € 

Proc. 223/08.4BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum sumária 
A. Maria Rita Neves Coelho Silva 

R. - Município de Valongo 
7.500,00 € 

Proc. 2/09.1BEPRT TAF Penafiel 
ação adm. comum forma 

ordinária 

A. – Comporto 

R. - Município de Valongo 
107.836,99 € 
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Proc. 419/09.3BEPNF TCAN Recurso jurisdicional 

Recorrente: Renew Imobiliária e Dia Portugal – 

Supermercados 

Recorrido: Município de Valongo 

30.000,01 € 

Proc. 293/09.8BEPNF-A TAF Penafiel Execuções 
Exequente - José Manuel Pereira 

Demandada - Mun. Valongo 
5.000,00 € 

Proc. 1409/10.7TBVLG-A TJV - 3º Juizo prestação de facto 
Exequente: Domingos Soares 

Executado: Município de Valongo 
14.963.95 € 

Proc. 132/10.7BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum sumária 
A. - Miguel Ângelo Barroso Pinho 

R. - Município de Valongo 
15.838,97 € 

Proc. 737/10.6BEPNF TAF Penafiel ação sumária ordinária 
A - Costeira Empreiteiros - Soc. Constr., Lda 

R - Município de Valongo 
89.946,76 € 

Proc. 467/10.9BEPNF TAF Penafiel impugnação 
Impugnante - Galp 

Impugnada - Câmara Mun. Valongo 
3.340,50 € 

Proc. 852/10.6BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum ordinária 
A. - Parque VE 

R. - Município de Valongo 
3.119.825,09 € 

Proc. 412/11.4BEPNF TAF Penafiel processo cautelar 
Requerente - Paulo Miguel A. Soares 

Requerido - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 440/11.0BEPNF TAF Penafiel ação administrativa comum 
A. - Município de Valongo 

R. - Parque VE 
10.000,00 € 
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Proc. 623/11.2 BEPNF TAF Penafiel ação adm. especial 
A. - João Silva / Maria Fátima J. Moreira 

R. - Município de Valongo 
20.000,00 € 

Proc. 2008/11.1BEPRT 
TAF Porto - Unidade Org. 

2 
incidente de liquidação 

A. - Irmãos Lomba 

R.- Município de Valongo 
477.585,82 € 

Proc. 114/12.4BEPNF TAF Penafiel ação adm. comum 
A. - Hugo Filipe de S. F. M. Nogueira 

R. - Município de Valongo 
927,21 € 

Proc. 221/12.3BEPNF TAF Penafiel 
ação administrativa especial 

DL 555/99 

A. - José Peinado da Silva Barros 

R. - Município de Valongo 
8.000,00 € 

Proc. 639/12.1BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. comum - forma 

ordinária 

A. – Intervega 

R. - Município de Valongo 
41.728,20 € 

Proc. 549/12.2BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. comum - forma 

ordinária 

A - Anorte. Lda. 

R - Município de Valongo 
185.318,98 € 

Proc. 700/12.1BEPNF TAF Penafiel procedimento cautelar 
A - Maria Rosa Coelho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 728/12.2BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

conexa com atos adm. 

A - Serafim Pinto Nogueira e Ana Angélica 

Almeida 

R- Câmara Municipal de Valongo 

Contra-Int. - António Augusto Sousa Monteiro e 

Maria Adelaide Lopes Ramos de Sousa 

30.001,00 € 
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Proc. 746/12.0BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

conexa com atos adm. 

A - Maria Rosa Coelho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 106/13.6BEPNF TAF Penafiel 
acção adm. Comum - forma 

ordinária 

A - Municípia, S.A. 

R - Município de Valongo 
79.151,78 € 

Proc. 241/13.0BEPNF TAF Penafiel 
acção adm. especial 

pretensão atos conexos 

A – TMN 

R - Município de Valongo 
16.000,00 € 

Proc. 339/13.5BEPNF TAF Penafiel 
ação administrativa especial 

pretensão com atos conexos 

A - Isaura Marinho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 441/13.3BEPNF TAF Penafiel outros processos cautelares 
A - Maria Glória Pereira 

R - Câmara Municipal de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 355/13.7BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. comum - forma 

sumária 

A - Dulce Cristina Lourinha Araújo 

R - Município de Valongo 
3.258,24 € 

Proc. 524/13.0BEPNF TAF Penafiel providência cautelar 
A - Maria Emília Silva Carvalho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 550/13.9BEPNF TAF Penafiel 

ação administrativa especial 

pretensão conexa com actos 

administrativos 

A - Elsa Benvinda da S. Coutinho Brás 

R - Câmara Municipal de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 650/13.5BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

conexa com atos adm. 

A - Maria Glória Pereira 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 710/13.2BEPNF TAF Penafiel 
ação adm. especial pretensão 

conexa com atos adm. 

A - Maria Emília Silva Carvalho 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 
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Proc. 580/13.0BEPNF TAF Penafiel Oposição 
Oponente - Américo Nogueira Moutinho 

Exequente - Município de Valongo 
1.535,91 € 

Proc. 763/13.3BEPNF TAF Penafiel 

ação administrativa especial 

pretensão conexa com actos 

administrativos 

A - STAL; 

R - Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 1/14.1BEPNF TAF Penafiel ação administrativa comum 

A - Delta Maria Miranda Santos Almeida 

R - Câmara Municipal de Valongo; 

R - Comissão Nacional Eleições 

17.016,97 € 

Proc. 3343/14.7TBVLG 

 
TJV - 2º Juízo ação processo comum 

A - Maria Luísa Neves Coelho da Silva; 

R - Município de Valongo  

Proc. 39868/14.6YIPRT Balcão Nacional Injunções Injunção 

Requerente - Finlog - Aluguer e Comércio de 

Automóveis, Lda.; 

Requerido - Câmara Municipal de Valongo 

2.331,92 € 

Proc. 617/14.6BEPNF TAF Penafiel outros processos cautelares 
A- António Manuel Dias Ferreira e outros 

R- Município de Valongo 
30.000,01 € 

Proc. 652/14.4BEPNF TAF Penafiel outros processos cautelares 
A- Larysa Fedyanina 

R-Município de Valongo 
5.000,01 € 
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Proc. 134224/14.2YIPRT Balcão Nacional Injunções Injunção 

Requerente - Extruplás- Reciclagem, 

recuperação e fabrico de prod. Pláticos Lda. 

Requerido - Município de Valongo 

13.882,78 € 

Proc.  954/14.0BEPNF TAF Penafiel 

Ação administrativa especial 

de pretensão conexa com 

atos administrativos 

A: Afonso Augusto Paulo e outros 

R: Município de Valongo 

Contrainteressado: Alberto Cardoso (e outros) 

5.000,01 € 

 

  Expropriações   

Proc. 64/96 TJV Expropriação  Expropriado – Manuel Domingos Costa Pereira 98.163,43€ 

Proc.  3633/03.0TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriada - Maria Rita Neves Coelho da Silva 177.784,00 € 

Proc. 1025/04.2TBVLG - 1º 

Juízo TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriada - Maria Madalena Marques e outro 2.494,00 € 

Proc. 3228/04.0TBVLG TJV - 3º juízo Expropriação 

Expropriada - Maria José Barbosa dos Santos 

Almeida 47.430,83 € 

Proc. 3229/04.9TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação Expropriada - Maria Rita Neves Coelho da Silva 721.746,73 € 

Proc. 5458/05.9TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação Expropriado - António Filipe Nicolau Ferreira 328.741,61 € 
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Gonçalves 

Proc. 124/05.8TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação 

Expropriado - José Eduardo Figueira Castro 

Neves 33.260,00 € 

Proc. 4331/05.5TBVLG TJV Expropriação Expropriado – Miguel Oliveira & Cª, Lda 

 

Proc. 3714/06.8TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriada - Maria da Conceição Pereira Pinto 79.511,04 € 

Proc. 4011/07.7TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriada - Maria Glória Jesus 26.649,50 € 

Proc. 1147/08.0TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriado - João Carlos Peixoto Sousa 1.181,04 € 

Proc. 820/09.0TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação Expropriada - Maria Rita Neves Coelho da Silva 217.634,05 € 

Proc. 1463/09.4TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação 

Expropriada - Maria Luísa Neves Coelho da 

Silva 44.417,00 € 

Proc. 1374/09.3TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriado - João Ferreira Alves 40.000,00 € 

Proc. 1462/09.6TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriada - Maria Rita Neves Coelho da Silva 8.859,65 € 

Proc. 17/10.7TBVLG TJV - 2º Juízo Expropriação Expropriada - Maria Amélia Ferreira dos Santos 49.938,47 € 

Proc. 1327/10.9TBVLG TJV - 1º Juízo Expropriação Expropriado -  José Manuel Moreira Lúcio 2.823,00 € 
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ASSUNTOS JURÍDICOS, NOTARIADO E CONTENCIOSO 

 

- Foram analisados 31 processos e prestada informação jurídica; 

- Foram organizados 50 processos de contraordenação e elaborada acusação no âmbito dos mesmos; 

- Foram analisados requerimentos diversos apresentados em sede dos processos em curso;  

- Foi realizado atendimento presencial no âmbito das acusações proferidas nos processos mencionados;  

- Foram decididos, em sede de processo contraordenacional, 35 processos, dos quais 11 foram aplicadas 

admoestações, 9 aplicadas coimas e 15 foram objeto de arquivamento;  

- Foram ouvidas as testemunhas arroladas no âmbito dos processos em curso;  

- Foram informados 6 processos de execução fiscal. 

 

GABINETE DE APOIO A MUNÍCIPES 

 

Atendimento:  

 

Atendimento Presencial  4939 

(fonte: Inline - Sistema de Gestão de Filas de Espera)  

 

Setembro-3051 

Atendimento geral-1432 

Taxas e licenças-1072 

BMS-417 

Urbanismo-130 

TMA=00:08:01 TME=00:05:30 

 

Outubro-1888 

Atendimento Geral-1103 

Taxas e Licenças-329 

BMS-362 

Urbanismo-93 

TMA=00:07:13 TME=00:04:36  

 

Atendimento Taxas e Licenças e Urbanismo 

 

- Receção e informatização de expediente para SAA.DOTA/E – 641;  

- Receção e informatização de expediente para SAA.DFM – 430;  

- Receção e informatização de expediente para o DOTA/ EU- 94;  

- Fornecimento de fotocópias de plantas de processos e Certidões diversas – 89;  



 
 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 

17 

   

- Fornecimento de prorrogações/ Alvarás – 71;  

- Requisição/ fornecimento de Licenças de Ruído – 6; 

- Pagamento de contraordenações – 2;  

- Entrega da identificação no auto de contra ordenação de trânsito – 14;  

- Reclamações (Livro ALocal) – 6; 

- Reclamação/ contraordenação de trânsito – 14;  

- Emissão de Plantas Topográficas – 34;  

- Marcações de reuniões com os Técnicos – 144;  

- Comunicação de Horário de funcionamento – 40;  

- Ocupação de domínio público – 21; 

- Liquidação de taxas ocupação de domínio público – 17;  

- Liquidação de taxas de licenciamento publicidade – 1; 

- Lugares de garagem – 24; 

- Pedidos de Cartões de Residente – 2; 

- N.º de cartões de Residente fornecidos – 4; 

- Emissão de guias referente a gestão de mercados e feiras – 10;  

- Pedido/renovação de lugar estacionamento – 14;  

- Exposições diversas – 270;  

- Outlook – 2064; 

- Informações – 8;  

- Pedidos de Cartão Jovem – 60; 

- Pedidos de Cartão Sénior Municipal – 35;  

- Emissão de Certificados de Registo na UE –7;  

- Mensalidades Horta Biológica-20;  

 

BMS-Balcão Multiserviços: 

 

- Renovação cartas condução – 403;  

- Emissão registos criminais – 153;  

- Envio recibos ADSE – 725;  
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DFM 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E METROLOGIA 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E AMBIENTAL 

Tratamento dos processos de contraordenação por infração ao Código da Estrada. 

Ao nível da fiscalização do cumprimento das regras de trânsito, levantamento de Avisos de 

Contraordenação. 

Fiscalização do cumprimento das posturas e regulamentos municipais; fiscalização do cumprimento das 

disposições legais e regulamentares sobre obras e loteamentos.  

No âmbito da fiscalização Ambiental, no cumprimento do regulamento municipal e demais legislação 

ambiental, análise das diversas exposições, visitas aos locais e planeamento das ações com vista à 

resolução dos problemas descritos.  

Pesquisas à Conservatória de Registo Automóvel. 

 

FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA 

Verificação do cumprimento dos projetos e condicionantes das licenças e comunicações prévias para 

construção de operações urbanísticas, mediante inspeções às obras, realização de vistorias e consulta a 

livros de obra. 

Promover as inspeções a obras clandestinas por forma a averiguar a suscetibilidade de licenciamento das 

mesmas ou tramitação subsequente com vista à reposição da legalidade urbanística. 

Realização de vistorias da competência da Divisão e receção provisória e definitiva de obras de 

urbanização. 

Realização de vistorias de segurança e salubridade, elaboração dos respetivos autos e tramitação 

subsequente dos processos. 

 

SERVIÇO DE METROLOGIA 

Atividade no mês de setembro: 

Foram efetuadas 42 vistorias a unidades comerciais e 2 vistorias a unidades industriais. 

Em serviço interno, foi efetuado todo o trabalho administrativo resultante das verificações efetuadas: 

Tratamento e arquivamento dos boletins de registo de ensaio; elaboração de mapas estatísticos para IPQ; 

elaboração mapa receita Câmara; atualizações de ficheiros; registo e arquivamento de requerimentos de 

verificação. 

O Serviço de Metrologia efetuou 44 vistorias, verificou 74 instrumentos o que resultou numa receita de 

1625,80€. 

 

Atividade no mês de outubro: 

Foram efetuadas 40 vistorias a unidades comerciais e 1 a unidades industriais. 
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Em serviço interno, foram verificados e calibrados 5 pesos, foi efetuado todo o trabalho administrativo 

resultante das verificações efetuadas: Tratamento e arquivamento dos boletins de registo de ensaio; 

Elaboração de mapas estatísticos para IPQ; Elaboração mapa receita Câmara; Atualizações de ficheiros; 

Registo e arquivamento de requerimentos de verificação. 

O Serviço de Metrologia efetuou 41 vistorias, verificou 94 instrumentos e arrecadou uma receita de 

1861,65€. 
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DEASD 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E DESPORTO 

 

EDUCAÇÃO 

Serviço Fornecimento de Refeições 

- Análise e tratamento dos boletins de candidatura no âmbito da do Serviço de Refeições Escolares /EPE 

e 1º CEB).  

Transporte Escolar  

- Proposta de pagamento de subsídio de transporte a alunas e alunos compulsivos – Ano letivo 2014-

2015/ (valor do subsídio a atribuir: 3.191,75€).  

Ação Social Escolar 

- Análise e tratamento dos boletins de candidatura no âmbito da Ação Social Escolar /EPE e 1º CEB); 

- Análise dos pedidos de reavaliação no âmbito da Ação Social Escolar remetidos pelos 6 agrupamentos 

de escolas do município; 

- Proposta de Atribuição de auxílios económicos destinados à aquisição de livros e material escolar aos 

alunos carenciados do 1.º Ciclo do Ensino Básico - Ano letivo 2014/2015/ 2.ª Fase (Valor do subsídio a 

atribuir: 5.859,70€).  

Atividades de Animação e Apoio à Família/AAAF (EPE) 

- Receção e análise dos boletins de candidatura para o ano letivo 2014-2015 no âmbito das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar e respetivo cálculo do valor das 

comparticipações familiares; 

- Proposta de transferência de verbas nos termos da alínea a) da cláusula 3ª dos Acordos de Colaboração 

com entidades parceiras no âmbito das AAAF.  

Contrato Emprego-Inserção  

- Acolhimento de colaboradoras integradas ao abrigo da medida - Contrato Emprego-Inserção para o ano 

letivo 2014-2015, encaminhadas pelo IEFP - Centro de Emprego de Valongo. 

Representação do município  

- Participação nos conselhos gerais dos agrupamentos de escolas concelhios, bem como nas comissões 

permanentes. 

 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

Cerimónia de Entrega de Prémios no âmbito do Concurso Logótipo para a Rede de Bibliotecas de 

Valongo 

O concurso teve lugar no mês de maio e foi aberto a todos/as alunos/as do ensino secundário dos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Valongo, tendo contado com dezassete propostas, todas da 

Escola Secundária de Ermesinde. 

No dia 27 de Outubro as alunas Silvana Domingues, Joana Germano e Ana Castro, deslocaram-se à Vila 

Beatriz, em Ermesinde, a fim de receberem o 1º, 2.º e 3.º Prémio, respetivamente, do Concurso para a 
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criação do logótipo da Rede de Bibliotecas de Valongo, a sessão decorreu na Sala da Lareira da Vila 

Beatriz 

Cerimónia de Homenagem ao Docente Aposentado 

A iniciativa teve lugar na casa de Espetáculos do Fórum Cultural de Ermesinde e contou com uma plateia 

composta por cerca de 200 pessoas, que se juntaram para distinguir o trabalho de 28 professores/as que 

terminaram a sua carreira no Concelho nos últimos três anos. 

Trata-se de um evento que pretende homenagear os/as docentes aposentados/as pelo contributo dado à 

formação e educação dos munícipes de Valongo. Pretende também reconhecer o papel desempenhado 

pelos docentes na educação cívica das gerações mais novas, bem como proporcionar um momento de 

encontro e de convívio anual entre os docentes aposentados. Por fim, pretende contribuir para a sua vida 

ativa e fomentar o saber ao longo da vida. Esta iniciativa conta, ainda, com a colaboração de Associações 

Culturais do Município de Valongo. 

A Cerimónia de Homenagem a Docentes Aposentados/as foi abrilhantada pelos/as alunos/as dos 

agrupamentos escolares do concelho, que apresentaram o espetáculo e ofereceram à plateia momentos 

de música, teatro, dança e poesia, que intercalaram a ofertas de lembranças aos docentes homenageados  

Lançamento das duas primeiras edições da Newsletter da Educação 

No seguimento do plano de comunicação para a educação foram ainda preparadas e enviadas as duas 

primeiras edições da Newsletter da Educação. 

Esta ferramenta surge como complemento ao Jornal online da Educação de Valongo e pretende ser um 

elo de ligação entre as várias instituições, públicas e privadas, que atuam em torno da educação no 

Concelho de Valongo, nas mais variadas áreas: ambiente, cidadania e igualdade, cultura desporto, 

educação, juventude, proteção civil, etc. 

A implementação destes suportes de informação reforça o compromisso de construir uma cidade 

educadora, tendo como pressuposto fundamental a proximidade com as pessoas. 

Pais, Mães & C.ª 

Decorreu no passado dia 9 de novembro mais uma sessão da atividade Pais, Mães & C.ª. A iniciativa teve 

lugar na Sala Multiusos do Fórum Cultural de Ermesinde e teve como tema “Não sou capaz…” Como 

elevar a autoestima das nossas crianças. 

A plateia, composta por cerca de trinta e cinco pessoas, contou com diversos elementos da comunidade 

educativa.  

Elaboração de Fichas de Projeto no âmbito da AMP 

Tendo por base os documentos AMP 2020 – Estratégia e AMP 2020 – Plano de Ação, bem como o 

Projeto Educativo Municipal do Concelho de Valongo e as prioridades educativas existentes foram 

elaboradas oito fichas de projetos diferenciados que refletem a estratégia educativa do município até 2020.   
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ANIMAÇÃO DESPORTIVA 

Valongo 

27 e 28 setembro - II Convenção Fitness 

O Play Health Club em coorganização com o Município de Valongo realizou a II Convenção Fitness, no 

Pavilhão e Piscina Municipal de Valongo.  

20 de setembro – Passeio Cicloturismo ASPP 2014 

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, através do seu Gabinete Nacional de Desporto, levou a 

efeito a realização de um passeio de cicloturismo com todas as forças de segurança (PSP, PJ, SEF, 

ASAE, GNR, etc.) pelas ruas de Valongo, terminando num convívio com almoço no Parque da Cidade de 

Valongo. Este passeio foi realizado pelas ruas do Concelho de Valongo, num total de cerca de 25Km 

6 a 11 de outubro - Campeonato Europeu de Hóquei em Patins no escalão de sub20 

O Município de Valongo na prossecução da política de fomento da prática desportiva, e no seguimento 

dos bons resultados desportivos do movimento associativo desportivo local, designadamente da 

Associação Desportiva de Valongo, a qual se sagrou campeã nacional de hóquei em patins no escalão 

máximo da modalidade, organizou, em parceria com a Associação referida, o Campeonato Europeu de 

Hóquei em Patins no escalão de sub20, cimentando cada vez mais o papel que Valongo tem conseguido 

na modalidade no plano nacional e internacional. 

25 de outubro - 12º Torneio de Taekwondo Estrelas Susanense Cidade de Valongo 

O Pavilhão Municipal de Valongo foi palco das comemorações do 40º aniversário do Taekwondo em 

Portugal, através da realização do 12º Torneio de Taekwondo Estrelas Susanense, organizado pela 

secção de taekwondo do Futebol Clube Estrelas Susanense, em colaboração com a Câmara Municipal de 

Valongo / Divisão de Educação, Ação Social e Desporto e com o apoio da Junta de Freguesia de Valongo 

e da Associação de Taekwondo do Porto - ATDP. 

Esta iniciativa envolveu 80 crianças dos 4 aos 10 anos, praticantes de taekwondo, devidamente filiados na 

ATDP. 

20 de setembro - Campeonato Regional de Up Hill AC Porto – Rampa da Santa Justa 

A Associação de Ciclismo do Porto coorganizou com o Município de Valongo, inserido no Campeonato 

Regional de Rampa, a “Rampa da St.ª Justa”. Esta é uma prova de resistência e velocidade que teve 

início junto ao CIA e término junto à Capela de St.ª Justa, tendo uma vertente de estrada e outra de 

Monte. 

Campo 

13 e 14 de setembro – 3.º torneio de Basquetebol Município de Valongo 

O Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo realizou em coorganização com a Câmara Municipal de 

Valongo, no Pavilhão Municipal de Campo, a terceira edição do torneio de Basquetebol Município de 

Valongo. Este ano contou com a participação de 4 Equipas sub14, 3 de sub16, 3 de sub19 e 1 sénior. 

13 de setembro - Torneio Prof. Abel Santos – 20 anos em Campo, uma Vida 

O Clube de Ténis de Mesa de Campo realizou, em coorganização com a Câmara Municipal de Valongo, 

no Pavilhão de Campo nº 2, o Torneio Prof. Abel Santos – 20 anos em Campo, uma Vida, na modalidade 
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de Ténis de Mesa. Este é um torneio que, além de promover a modalidade contando com a participação 

de vários clubes das redondezas, serve para prestar homenagem a uma das pessoas que mais promoveu 

a modalidade, o Prof. Abel Santos, que há 20 anos se dedica à formação de atletas e promoção da 

modalidade no Concelho e no País. 

16, 17, 18 e 19 de outubro 9.ª Edição do Postura Show - Exposição de Canários de Postura 

O Clube de Canários de Postura de Valongo coorganizou com o Município de Valongo a 9.ª Edição do 

Postura Show - Exposição de Canários de Postura, no Pavilhão Municipal de Campo n.º 2. 

Trata-se de um evento com uma abrangência Nacional, que junta criadores oriundos do País inteiro e 

elege os melhores canários e melhores criadores. 

Ermesinde 

19,20, 21, 26, 27 e 28 de setembro de 2014 - 15.º Torneio Internacional de Basquetebol CPN 

O Clube Propaganda de Natação, clube de referência no panorama Nacional na formação de atletas na 

modalidade de Basquetebol coorganizou com o Município de Valongo o 15.º Torneio Internacional de 

Basquetebol CPN, nosescalões Sub 14 e 19), e nos escalões Sub 16 e seniores, no Pavilhão Municipal de 

Ermesinde.  

Neste Torneio estiveram presentes algumas das melhores equipas Nacionais e da Galiza, predominando 

contudo, equipas do Grande Porto com destaque para os Concelhos de Valongo, Porto, Maia e 

Matosinhos. 

 

Eventos Previstos: 

Valongo 

23 de Novembro – Gala de Mérito Desportivo de Valongo – Fábrica de Eventos, em Valongo 

O Município de Valongo vai levar a efeito mais uma edição da Gala de Mérito Desportivo de Valongo, que 

visa reconhecer os atletas/equipas que se sagraram campeões da sua modalidade/escalão. 

6 de Dezembro – 2.º Trail Noturno – Cidade de Valongo 

O clube BTT Valongo pretende coorganizar com o Município de Valongo o 2.º Trail Noturno a acontecer 

pelas Ruas e Serras. 

 

AÇÃO SOCIAL 

Intervenção Social 

Projetos de Intervenção Comunitária nos Empreendimentos de Habitação Social 

No âmbito do acompanhamento e orientação sociofamiliar aos núcleos residentes nos empreendimentos 

de habitação social da Câmara Municipal de Valongo, encontram-se implementados desde o ano de 2011 

diversos projetos de intervenção social nos vários empreendimentos, designadamente Baldeirão I e II, 

Sampaio e Barreiro, nas freguesias de Sobrado, Ermesinde e Alfena, respetivamente. 

Estes projetos são realizados em estreita colaboração com o Centro de Apoio à Vida (CAV) – valência da 

ADICE, os quais têm como objetivos fomentar ações de animação sociocultural e ateliers interativos que 
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potenciem a convivência intergeracional, intercultural e as relações interpessoais da população residente 

nos empreendimentos, bem como potenciar a aquisição de novas competências. 

Neste ano letivo de 2014/2015 as atividades iniciaram no passado dia 28 de outubro e terminam no final 

do mês de junho de 2015, com a participação de cerca de 60 pessoas nos três projetos.  

Vizinh@s em Festa  

No âmbito do acompanhamento desenvolvido pela Equipa Técnica de Intervenção Social da autarquia e 

da Empresa Municipal Vallis Habita junto dos núcleos familiares residentes nos Empreendimentos de 

Habitação Social do Concelho e de forma a estimular nas pessoas o espírito de solidariedade, 

proximidade, partilha, entreajuda e contribuir para a criação e/ou fortalecimento de redes de 

vizinhança/convívio, foi realizado, no dia 20 de setembro, um Passeio-Visita ao Gerês, S. Bento da Porta 

Aberta e Vieira do Minho. 

Esta iniciativa proporcionou às duas centenas de participantes, para além do convívio, o conhecimento e a 

visita a locais de interesse cultural, histórico, ambiental, religioso e o acesso a bens de cultura, recreio e 

lazer. 

A atividade Vizinh@s em Festa reforçou a necessidade de promover este tipo de iniciativas que promovam 

o convívio e também a intergeracionalidade. 

Festa de Natal para as crianças residentes nos Empreendimentos de Habitação Social  

Com o objetivo de assinalar a quadra natalícia e de proporcionar momentos de convívio e partilha em 

ambiente festivo, irá realizar-se à semelhança de anos anteriores a Festa de Natal, dirigida às crianças e 

suas famílias residentes nos empreendimentos de habitação social do Concelho de Valongo em parceria 

com a Empresa Municipal Vallis Habita. 

Esta atividade terá lugar no dia 21 de dezembro de 2014, no Fórum Cultural de Ermesinde e contará com 

programa de animação, distribuição de prendas e lanche a todas as crianças. 

Prevê-se a participação de 130 crianças entre os 0 e os 12 anos. 

Banco Local de Voluntariado 

Formação dirigida às candidatas a voluntarias, iniciou a 30 setembro a terminou a 23 Outubro, num total 

de 16h, com a participação de 15 formandas. 

Cerimónia de entrega de certificados aos/às 15 formandos/as que concluíram a 15º Edição da Formação 

Geral para o Voluntariado – 28 de outubro, 15h no Salão Nobre. 

Integração de 6 voluntárias no projeto “um voluntario um abraço” dirigido aos seniores que se encontram 

em situação e isolamento. 

Receção de novas candidaturas (11) e entrevistas a 3 candidatos/as a voluntários/as. 

Serviço de Teleassistência Domiciliária “Valongo em Linha” 

Visitas domiciliárias de acompanhamento e monitorização dos 19 utentes desta resposta social. 

Equipa técnica de apoio a rede social/grupos temáticos/ Núcleo executivo/ CLAS 

Dinamizadas 6 reuniões dos Grupo temáticos constituídos no âmbito do plano de ação 2014 do PDS, para 

monitorização e implementação das ações: 

- Grupo +qualidade +sustentabilidade -9 setembro; 
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- Grupo da violência domestica 18 setembro;  

- Grupo de crianças e jovens em risco 18 de setembro;  

- Grupo da saúde e grupos vulneráveis -25 setembro;  

- Grupo da deficiência - 3 de julho e 1 outubro. 

Efetuada reunião do Núcleo executivo a 18 setembro, com vista a aprovação dos documentos a 

apresentar na reunião do CLAS. 

Preparação da sessão plenária do CLAS realizada no dia 15 de outubro onde foram apresentados: 

- Relatório de monitorização semestral do CLDS+; 

- Resultados e avaliação do projeto “TOK,AMEXER VALONGO”; 

- Ponto de situação das atividades do plano de ação 2014/PDS; 

Foi ainda dado conhecimento de candidaturas abertas em regime de overbooking para equipamentos 

sociais bem como candidaturas pontuais ao programa escolhas 2015. O parceiro Centro Social de 

Ermesinde e Cabeças no ar e pés na terra informaram da intenção de candidatura conjunta do projeto 

designado “trabalho pró boneco”, dirigido a jovens desempregados dos 16 aos 30 anos residentes no 

concelho. Pretende fomentar o fabrico e comércio do brinquedo artesanal, designadamente manipulação 

do boneco em teatro, com recurso a formação em técnicas teatrais.  

Pretendem estabelecer contacto com outras entidades no sentido de encontrar parcerias para reunir o 

consórcio. 

Ações do Plano de Ação 2014, do Plano de Desenvolvimento Social em vigor no concelho de Valongo 

executadas no período em avaliação e em destaque: 

Atividade Parceiros Realização Resultados  

Formação para 

técnicos/as para 

deteção e sinalização 

de casos de violência 

contra seniores 

GNR 

APAV 

 

9 de outubro, às 10.00h – 

Sala Polivalente do Fórum 

Cultural de Ermesinde. 

Participaram cerca de 50 

técnicos da área social que 

intervêm no território Valongo 

Ações de sensibilização 

sobre violência contra 

seniores dirigidas à 

população em geral 

PSP 

APAV 

6 de novembro, às 10.00h 

– Fórum Cultural de 

Ermesinde. 

Participaram cerca de 150 

pessoas 

TeatroConferência 

“Violência no Namoro” 

PSP 

CIG 

Ação agendada para o dia 

13 de novembro, na Sala 

de Espetáculos do Fórum 

Cultural de Ermesinde 

 

Organização de um 

Simpósio na área da 

saúde mental 

(Re)Integrar- 

Associação de 

Reabilitação 

Psicossocial 

10 de outubro dia mundial 

da saúde mental 

Participaram cerca de 150 

pessoas 
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CLAPS/conselho local de  ação e participação  sénior 

Decorreu no dia 5 de novembro no Fórum cultural de Ermesinde a primeira reunião do CLAPS. 

O CLAPS é um órgão de natureza consultiva que visa articular, informar e promover os direitos e proteção 

dos indivíduos seniores residentes na área do Município de Valongo, com idade igual ou superior a 62 

anos, com vista a garantir um envelhecimento ativo, digno e com qualidade de vida. 

O CLAPS tem os seguintes objetivos: 

a) Atuar como interlocutor junto da comunidade sénior da área do Município de Valongo e dos parceiros 

sociais na procura de respostas e soluções partilhadas; 

b) Promover a realização de debates e outras iniciativas que procurem identificar problemas, anseios e 

dúvidas da comunidade sénior, bem como informar sobre os direitos e garantias legalmente consagrados, 

visando uma efetiva participação e integração em pleno, na sociedade; 

c) Apresentar propostas junto das entidades competentes com vista à resolução dos problemas e dúvidas 

dos indivíduos seniores da área do Município de Valongo; 

d) Interagir com os órgãos de representação política, locais, nacionais e outras entidades, visando a 

construção de uma sociedade mais justa, equilibrada, organizada e participativa para a população sénior 

do concelho; 

e) Fomentar a abrangência, acessibilidade e eficiência dos programas dirigidos às pessoas seniores. 

Ao CLAPS compete: 

a) Propor ao Município de Valongo a definição e implementação de políticas, gerais e sectoriais, de ação, 

no âmbito da comunidade sénior da área do Município de Valongo; 

b) Recomendar e propor ações às entidades competentes que visem promover o exercício efetivo dos 

direitos da comunidade sénior e prevenir situações de risco ou desrespeito dos referidos direitos; 

c) Estimular a criação e mobilização das organizações e demais comunidade, que atuem e tenham 

interesse na área ou matéria visada neste regulamento; 

d) Emitir pareceres, quando solicitados, por entidades públicas ou privadas, sobre assuntos de interesse 

para a comunidade sénior; 

e) Pronunciar-se sobre qualquer questão relacionada com a comunidade sénior que lhe seja submetida 

para apreciação, por qualquer um dos seus membros ou pelas instituições/associações ligadas à terceira 

idade ou comunidade sénior; 

f) Promover a divulgação de boas práticas com vista à valorização da comunidade sénior e de um 

envelhecimento ativo; 

g) Comunicar/participar às entidades competentes, designadamente ao Ministério Público ou órgãos de 

Polícia, factos que possam eventualmente integrar a prática de crimes ou que de alguma forma possam 

colocar em risco ou afetar, direta ou indiretamente, interesses legítimos de indivíduos da comunidade 

sénior. 

O CLAPS é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Vereadora da área da Ação Social da Câmara Municipal de Valongo, que preside ao Conselho-Luisa 

Oliveira; 
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b) Presidente ou representante legalmente designado, de cada Junta de Freguesia do Concelho de 

Valongo: 

Junta de freguesia de Alfena-Vera Matos; 

Junta de Freguesia de Campo e Sobrado - Daniela Filipa Moreira Santos; 

Junta de freguesia de Ermesinde - Luis Ramalho – efetivo; Elisabete Carvalho-suplente 

Junta de freguesia de Valongo- Rosa Branca Costa 

c) Dois/duas representantes dos/as seniores, portadores/as do cartão de idoso municipal, residentes em 

cada uma das freguesias do Concelho, com exceção da Freguesia de Campo e Sobrado que terá quatro 

representantes, sendo dois residentes em Campo e dois residentes em Sobrado; 

Freguesia de Alfena- Inácio da Silva Azevedo e Arminda Moreira Neto 

Freguesia de Campo e Sobrado - Fernando de Sousa Moreira, Ludovina Ferreira Alves, José Pereira da 

Silva Bessa, Maria da Conceição Rocha Moreira da Silva Lamas  

Freguesia de Ermesinde- Maria Bernardina Teixeira Magalhães e Delfim José da Siva Araújo s, 

Freguesia de Valongo - José de Matos Ferreira e José Paiva de Azevedo 

d) Técnico da Câmara Municipal de Valongo afeto ao Programa de Ação Sénior - Agostinho Rocha; 

e) Técnica da Câmara Municipal de Valongo da área de Serviço Social - Ilda Soares; 

f) Representante das Entidades com respostas ao nível da 3ª Idade-; Associação de Promoção Social e 

Cultural de Ermesinde- Fernando Dinis-efetivo; Rosa Maria Pinto-suplente  

g) Representante do I.S.S.I.P (Instituto da Segurança Social, Instituto Publico) - Ana Eugenia Sousa; 

h) Representante do ACES; (Agrupamento dos centros de saúde Grande Porto III- Maia /Valongo) - 

Susana Manuela Sousa Cunha;  

i) Representante do Centro Hospitalar de S. João/pólo de Valongo-Maria João Ilharco; 

j) Representante da Guarda Nacional Republicana- José Filipe Valério de Carvalho de Castro; 

k) Representante da Policia de Segurança Pública-Luis Manuel Teixeira de Barros; 

l) Um/a elemento a cooptar no âmbito da Gerontologia Social – 

 

PROGRAMA DE AÇÃO SÈNIOR  

Academia Sénior 

A Academia Sénior iniciou o ano letivo 2014/2015 a 22 de setembro, com a oferta das atividades de 

frequência gratuita, designadamente: Expressão Musical; Expressões Artísticas; Oficina de Teatro, Artes 

Decorativas, TIC (Técnicas de Informação e Comunicação); Inglês; Português; Desporto e Boccia. As 

aulas decorrem nos 4 Pólos (Cabeda, Moirais Campelo e Vila Beatriz), contando atualmente com 417 

alunos/alunas. 

Sessão de abertura do ano escolar da academia sénior:  

Realizou-se no dia 19 de setembro na sala de espetáculos do Fórum Cultural de Ermesinde, a Sessão de 

Abertura do Ano Escolar da Academia Sénior, com um espetáculo visual e musical, com a passagem de 

um vídeo sobre as atividades académicas da Academia no ano letivo anterior, a atuação do grupo “Toca a 



 
 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 

28 

   

Tocar” da Associação Académica e Cultural de Ermesinde, e finalizou com um momento de Fado, com as 

fadistas Fátima Franco e Gisela Afonso. 

Vamos ao Baile 

Esta iniciativa é dirigida aos/às seniores a partir dos 50 anos. É realizada quinzenalmente aos domingos 

de tarde das 15,00h às 17,00h, no Foyer do Edifício Vallis Longus, estando prevista a sua realização em 

regime bimestral no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde. 

Educar para prevenir 

- Dia 23 de setembro - “Prevenção de Burlas e Furtos a Pessoas Idosas, esclarecimento sobre a entrada 

da nova nota de 10,00€ em circulação“.  

Esta sessão foi realizada no Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Campo, em parceria com a GNR- 

Secção de Programas Especiais do Destacamento Territorial de Santo Tirso e contou com a participação 

especial da Banda Musical da GNR. 

Foi alargada a participação à população sénior em geral do concelho de Valongo. 

- Dia 30 de setembro - Aula de Ginástica Aberta à População Sénior. 

Em parceria com o ACES Maia/Valongo, foi promovida no Pavilhão Municipal de Ermesinde, uma aula de 

ginástica aberta à população sénior, tendo em vista a sensibilização para a importância da prática regular 

de exercício físico para a mobilidade.  

PEAA – Plano de Emergência de Apoio Alimentar 

No sentido de minimizar a crise económica que afeta certos agregados familiares, o fornecimento e 

distribuição de refeições confecionadas para o Jantar em vários postos de distribuição nas cinco 

freguesias do Concelho, continua em implementação e monitorização.  

Esta resposta social da Autarquia contribui para colmatar uma lacuna identificada localmente e em 

simultâneo minimizar assim parte das carências de certos agregados familiares do Concelho 

PEAA – Plano de Emergência de Apoio Alimentar 

- Distribuição de 7 414 refeições; 

Cantina Social do Lar Marista 

- Através da Cantina Social do Lar Marista de Ermesinde, medida implementada no âmbito da Rede 

Solidária de Cantinas Sociais criada pelo Governo de Portugal -  Programa de Emergência Alimentar: 

- Distribuição de 2 011 refeições; 

A implementação e monitorização destas respostas sociais implicam designadamente: 

 - Avaliação diária dos processos/pedidos remetidos pelos/as técnicos/as de acompanhamento, que 

resultam em inícios/reinícios de apoios, bem como cessações/suspensões, na sequência dessa 

articulação; 

- Articulação entre entidades/técnicos/as de acompanhamento; 

- Monitorização/Acompanhamento do serviço 

- Foram realizadas nomeadamente visitas técnicas de acompanhamento durante o horário de distribuição 

das refeições – elaboração de 23 relatórios técnicos. 

Plataforma Solidária – (Loja Social)  
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De forma a dar resposta às vulnerabilidades dos/as munícipes, esta valência distribui, gratuitamente, 

diversos artigos, designadamente: vestuário/acessórios, calçado, têxtil, equipamento 

doméstico/eletrodomésticos, brinquedos, material didático e mobiliário. 

Após a receção e análise/avaliação diária dos processos/pedidos remetidos pelos/as técnicos/as de 

acompanhamento e entidades parceiras, e respetiva articulação/marcação prévia foram concretizados 55 

atendimentos presenciais a agregados familiares do Concelho (7 relativos a agregados familiares de 

Alfena; 1 relativo a agregado familiar de Campo; 8 relativos a agregados familiares de Ermesinde; 3 

relativos a agregados familiares de Sobrado; 36 relativos a agregados familiares de Valongo), que 

resultaram na entrega de 1 861 artigos, nomeadamente vestuário/acessórios, calçado, têxtil, equipamento 

doméstico/eletrodomésticos, brinquedos, material didático e escolar e mobiliário. 

 

AGÊNCIA PARA A VIDA LOCAL 

Atendimentos: 

- Número total de atendimentos: 2624. 

- Número de cursos de informática realizados no Espaço Internet: 2. 

Atividades: 

- Comemoração do Dia Nacional do Bombeiro Profissional – “Ser bombeiro é…”, no dia 11 de setembro, 

no Espaço Infantil Imediato, e que contou com a participação de 6 crianças;  

- Comemoração do Dia Europeu sem carros, no dia 22 de setembro, no Espaço Infantil Imediato, e que 

contou com a participação de 4 crianças;  

- Comemoração do Dia Nacional dos Castelos, no dia 7 de outubro, no Espaço Infantil Imediato, e que 

contou com a presença de 4 crianças;  

- Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade;  

- TeatroConferência “Diversidade Intercultural”, no âmbito do Projeto “Derrubar Barreiras, Unir Fronteiras”, 

no dia 13 de Outubro, no Fórum Cultural de Ermesinde, e que contou com a presença de 57 pessoas;  

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, no dia 16 de outubro, no Espaço Infantil Imediato, e que 

contou com a participação de 5 crianças;  

- Participação na entrevista sobre a experiência do Banco de Tempo de Valongo realizada pela 

Coordenação da Rede Nacional do Banco de Tempo, no dia 27 de outubro;  

- Comemoração da Festa do Halloween, nos dias 28 e 29 de outubro, no Espaço Infantil Imediato, e que 

contou com a participação de 7 crianças.  
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DCTJ 

DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 

 

Turismo 

- Loja Interativa do Turismo de Valongo: Acompanhamento da execução do filme promocional de Valongo 

e captação de imagens e sua seleção e adjudicação;  

- Comemoração do Dia Mundial de Turismo - Abertura da LITV, lançamento do vídeo promocional, 

apresentação dos trabalhos vencedores do concurso fotográfico "Olhares sobre Valongo", visita orientada 

de parte do Roteiro "Do Grão ao Pão";  

- Miradouros a norte de Portugal da TPNP – envio de resposta à TPNP;  

- Projeto editorial sobre doçaria portuguesa – envio de resposta com contactos de biscoitarias e das 

doceiras do tradicional Doce Branco de Sobrado;  

- Pedido de estágio da Escola Profissional de Valongo – resposta ao solicitado;  

- Concurso Fotográfico com o tema "Olhares sobre Valongo" – Reunião com elementos de júri para 

seleção de trabalhos vencedores e apresentação no dia 27 de Setembro.  

- Projeto Alojamento do Futuro - Informação de Alojamento Local – preenchimento de documento 

"Cadastro Nacional das Unidades de Alojamento Local” e envio;  

- Plano de atividades da DCTJ - 2015 - envio de dados relativamente ao Turismo;  

- Recolha de informação/conteúdos e imagens para novo site da Autarquia;  

- Planeamento/ calendarização e organização de eventos - informação de eventos do ano 2014 e proposta 

para eventos nos anos futuros;  

- In-Place.Info e Autarquia no Telemóvel - Agendamento/reunião para apresentação de projeto, 

resposta/esclarecimento superior e resposta à empresa sobre ponto de situação das propostas 

apresentadas. 

- Fins de Semana Gastronómicos 2015 da TPNP – envio de duas imagens para vídeo promocional de 

apresentação do evento, recolha de patrocínios de uma regueifa e biscoitos de milho e envio à TPNP para 

apresentação do evento em Zamora;  

- Yunit - resposta a pedido de informações;  

- Agendamento e acompanhamento orientado de visitas ao Concelho com o Agrupamento de Escolas de 

Ermesinde;  

- Agenda de Eventos 2015 do Porto e norte de Portugal da TPNP - recolha de informação e envio de 

resposta à TPNP;  

- Evocação/comemoração do S. Martinho - 11 de Novembro - apresentação de proposta da atividade, 

aquisição de produtos, recolha de patrocínios para equipamentos e produtos, divulgação;  

- Exposição/venda de presépios - apresentação de proposta e envio de ofícios e e-convites aos artesãos 

do Concelho para participação; 

- Atendimento na Loja Interativa de Turismo: 89 visitantes 
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Centro de Documentação da Bugiada e Mouriscada: 

- Receção e atendimento: 111 visitantes; 

- Pesquisas sobre reimoeiros e velhos; 

- Conclusão do processo de doação ao CDBM de duas peças escultóricas; 

- Envio de ofício-circular para Museus e Câmaras Municipais da região Norte, assim como juntas de 

freguesia onde existem festas congéneres de Mouros e Cristãos, sobre permuta ou oferta de publicações 

para o CDBM; 

- Conteúdos para Guia Editorial Mic.  

 

ARQUIVO 

- “ Histórias da Nossa História” e “Sabia que…” - Publicação mensal no Jornal Novo de Valongo de temas 

relacionados com a história do Concelho de Valongo;  

- Realização de Pesquisas no Arquivo Histórico destinada ao suporte documental de atividades a realizar 

e para dar resposta a solicitações;  

- Pesquisa, desenvolvimento e implementação de plataforma (repositório digital da história local).  

- Preparação e realização de catálogos virtuais relativos ao património concelhio e sua divulgação através 

dos canais digitais de comunicação ao dispor da edilidade; 

- Preparação da divulgação para recolha de fotografias para o banco de imagens do arquivo histórico 

fotográfico, no âmbito do Projeto Valongo a preto e branco; 

- Exposição “A Primeira Grande Guerra e a Literatura” promovida pela Sociedade Histórica da 

Independência de Portugal com o apoio da AMP. Recolha e montagem da exposição com inclusão de 

documentação do Arquivo Histórico alusiva ao tema. 

- Início do tratamento técnico do fundo documental: Fraternidade Sacerdotal do Porto; 

- Levantamento de documentação do Arquivo Intermédio passível de eliminação de acordo com a Portaria 

1253/2009;  

-Apoio a 3 utilizadores externos – sala de leitura.  

 

JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Iniciativas: 

Carta da Juventude: 

- Preparação da Carta da Juventude; 

- Reprodução dos inquéritos que serão apresentados no início do próximo ano letivo aos jovens, no âmbito 

da carta da juventude – adjudicação do serviço. 

Casa da Juventude: 

- Criação e preparação da Casa da Juventude; 

- Criação de uma valência na Casa da Juventude designada por “Consultório Social” onde serão 

garantidas consultas gratuitas aos jovens do Concelho de Valongo dos 12 aos 35 anos, nas mais diversas 

áreas como: aconselhamento psicológico, reiki, constrói o teu sonho (coaching), consultório digital, 
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cessação tabágica, apoio ao associativismo, assessoria de imagem, consultoria jurídica e aconselhamento 

nutricional. Este espaço que está a ser projetado para funcionar no edifício central da Vila Beatriz, será um 

exemplo a nível nacional e mesmo internacional, pela quantidade e diversidade das valências oferecidas 

aos jovens; 

- Criação de concurso para criação do logotipo da Casa da Juventude; 

- Preparação da Festa de inauguração da Casa da Juventude; 

- Implementação e acompanhamento de estágio de 1 jovem da Escola Profissional do Centro Juvenil de 

Campanhã a trabalhar em regime de FCT na Casa da Juventude; 

- Implementação e acompanhamento de estágio curricular de 1 jovem da Universidade Lusófona do Porto; 

- Implementação e acompanhamento de estágio de 1 jovem da Escola Profissional do Centro Juvenil de 

Campanhã a trabalhar em regime de FCT na Casa da Juventude; 

- Preparação de programa de estágios FPCT para jovens da ADICE e da Agito-Formação e Serviços, Lda, 

para trabalharem no programa referido na Casa da Juventude; 

- Articulação com o CMIA, o PAS e os Colegas da Biblioteca – para adaptação dos espaços comuns da 

Vila Beatriz para utilização conjunta em projetos nas diversas áreas de intervenção; 

- Angariação de possíveis patrocínios para premiar os participantes nos concursos e nas atividades 

produzidas por este Serviço e para garantir as condições necessárias ao funcionamento da Casa da 

Juventude; 

-Manutenção do centro de custos da Casa da Juventude, preenchimento das fichas de obra de setembro a 

outubro; 

- Proposta de ocupação dos espaços comuns da Vila Beatriz com atividades lúdicas – proposta de aulas 

de yoga para pais e filhos; 

- Proposta de realização de Curso de Língua Gestual Portuguesa – formação para os colaboradores da 

Câmara Municipal de Valongo; 

- Proposta de definição dos horários de trabalho da equipa da juventude por forma a garantirmos um 

horário mais alargado e condições mais adaptadas às necessidades familiares e pessoais de cada um – 

ainda em definição; 

- Elaboração de informações e outros documentos relativos aos processos supracitados assim como à 

melhoria das condições da Casa da Juventude; 

Conselho Municipal da Juventude: 

- Preparação do novo regulamento do Conselho Municipal da Juventude; 

- Processo de apreciação pública do regulamento do Conselho Municipal da Juventude; 

- Preparação da participação no Conselho Regional da Juventude.  

Site e Facebook da Juventude: 

- Criação de um site para a casa da juventude; 

- Manutenção da página do Facebook da juventude – até ao momento 7.641 “gostos”, com alcance médio 

de 2622 pessoas, 461 pessoas envolvidas e 73 partilhas. 

Orçamento Participativo Jovem de Valongo: 



 
 
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO 

 

 

33 

   

- Acompanhamento do projeto do Orçamento Participativo Jovem de Valongo – Acompanhamento da 

execução do projeto vencedor | projeto OPVJ 3 – Escola mais segura e acolhedora – Escola Básica de 

Fijós-Sobrado; 

- Preparação e realização do OPJV2 

Protocolos com outras entidades: 

- Criação de um protocolo com o Hospital de S. Martinho – Campo, Valongo, no sentido de serem 

garantidas consultas gratuitas de todas as especialidades existentes no estabelecimento, a jovens, 

identificados pela Casa da Juventude;  

- Preparação de um protocolo de colaboração com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do 

Porto; 

- Manutenção do protocolo com o Cenfim para a criação de um parque de bicicletas para a Casa da 

Juventude, realizado através de um concurso de ideias. 

- Plano de concretização de um novo projeto associativo jovem, ao nível concelhio; 

- Apresentação do programa Garantia jovem – proposta de adesão da casa da juventude – Vila Beatriz 

como entidade parceira no programa. 

Estudos e formações: 

- Participação em seminários e conferências associados à temática da juventude. 

Realização de ações no âmbito da Casa da Juventude: 

- Feira de produtos artesanais de alta gama, intitulada “Mercado à Mão”, realizada em  13 de setembro de 

2014, no Largo da Estação, em Ermesinde; 

Proposta de novas atividades: 

- Apresentação do projeto Bike to School day e B’LONGO;  

- Preparação de uma noite mensal na Vila Beatriz dedicada à prática de jogos de tabuleiro de caráter 

lúdico 

- Proposta de criação de um plano estratégico de comunicação; 

Cartão Jovem Municipal: 

- Continuação da angariação de novos lojistas aderentes ao Cartão Jovem Municipal EYC; 

- Manutenção do processo de venda do Cartão Jovem Municipal EYC; 

- Implementação do processo de venda ao público do Cartão Jovem Municipal YEC na Casa da Juventude 

- Vila Beatriz; 

Outras: 

- Recolha de elementos dos Serviços internos do Município, no que concerne à juventude, nos últimos 

quatro anos; 

- Levantamento de bibliografia alusiva à juventude e ao Empreendedorismo Social; 

- Resposta às solicitações e contatos diversas da área da juventude e empreendedorismo social. 
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FÓRUM CULTURAL DE ERMESINDE 

Outubro 

- 4 e 5 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório (580 espectadores) 

Concerto Jorge Palma 

Coorganização / Câmara Municipal de Valongo e Bairro da Musica 

- 5 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Arcadas Exteriores 

Feira de Antiguidades 

Câmara Municipal de Valongo  

- 12 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Sala Polivalente  

Pais, Mães e Companhia 

Cedência / DEASD  

- 10 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

Simpósio Saúde Mental 

Cedência / DEASD – Rede Social 

- 12 Mês Fórum Cultural de Ermesinde (Sala Polivalente / Galeria Museologia Exposições / Auditório) 

Titulo Atividade 

Cedência / Coorganização / Espetáculo Câmara  

- 14 e 15 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

“Menina do Mar” – Espetáculo Dança – Serviço Educativo (923 Crianças) 

Coorganização / Câmara Municipal Valongo e Escola de Dança Ermesinde 

- 17 e 18 de Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

Teatro - Cedência Associação Fora D’horas 

- 24, 25 e 26 de Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

Reposição Teatro – “Casado à Força”, “Óculos de Sol” e “O Principezinho no sec. XXI” 

Cedência / Associação Académica e Cultural de Ermesinde 

- 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde/ Auditório 

Formação Voluntariado 

Cedência / DEASD  

- 28 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

Homenagem Professores Aposentados 

Cedência / DEASD 

- 30 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Sala Polivalente  

Clube do Livro 

Cedência / Associação Agorarte  

- 31 Outubro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

Programação de Ação Sénior 

Cedência / DEASD  

Novembro 
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- 2 Novembro / Fórum Cultural de Ermesinde / Arcadas Exterior 

Feira de Antiguidades 

Câmara Municipal de Valongo 

- 5 Novembro / Fórum Cultural de Ermesinde / Sala Polivalente  

Reunião CLAPS 

Cedência / DEASD  

- 6 Novembro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

Ação de Sensibilização para a Violência Domestica  

Cedência / DEASD  

- 8 Novembro / Fórum Cultural de Ermesinde / Sala Polivalente  

Tertúlia Poesia 

Cedência / Biblioteca Municipal Valongo  

- 8 Novembro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

II Jornadas dos Caminhos de Santiago 

Cedência / Terra Verde 

- 9 Novembro / Fórum Cultural de Ermesinde / Sala Polivalente  

Pais, Mães e Companhia 

Cedência / DEASD  

- 9 Novembro / Fórum Cultural de Ermesinde / Auditório 

Alma do Fado 

Coorganização / Câmara Municipal de Valongo e Jornal Novo de Valongo 

 

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS 

Sábados Fantásticos  

Na Biblioteca Municipal e Nova Vila Beatriz.  

Setembro - “A princesa Aurora”  

Outubro – “Guitarrista por um dia…”  

Total – 280  

Hora do Conto  

Biblioteca Municipal e Polo Leitura Alfena  

Outubro- Sessão com Ilustradora Cláudia Castro e Carla Anjos, por Clinicas de Educação.  

Outubro – “As preocupações de Billy”  

Total –247 

Visitas guiadas  

Biblioteca Municipal e Polos de Leitura  

Outubro – Agrupamento de Campo e ADICE.  

Novembro – Escola Secundária Ermesinde, alunos 12ºano.  

Total -101.  
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Exposição “Prémio Camões 2003-2014”  

Biblioteca Municipal  

De 01 a 06 setembro.  

Total- 189.  

Exposição “Imagens de uma realidade passada…com futuro?”  

Biblioteca Municipal  

De 08 setembro a 30 de novembro 

Total – 1743.  

Café com Letras, com a presença de Filipe Santos  

Nova Vila Beatriz  

Total- 30.  

Lançamento Livro  

Biblioteca Municipal  

“O Tudo e o Nada” de Renata Sousa, jovem autora concelho, Valongo.  

Total – 150.  

Lançamento Livro  

Fórum Cultural Vallis Longus  

“Sonhos Perdidos”, de Vitorino Neves, autor do concelho, Valongo.  

Total – 100.  

Biblioteca Municipal  

Outubro  

Ação de sensibilização: “Como ajudar no sucesso escolar do seu filho!”, pela Concretos, Valongo.  

Total – 35 

Tertúlias de Poesia 

Fórum Vallis Longus 

Total – 70 

 

MUSEUS 

Exposições e oficinas 

Exposições: Panificação, Biscoito e Brinquedo; Pintura de Maria André; Linho: da tradição à 

industrialização 

Visitas guiadas 

Museu Municipal de Valongo 

Visitas guiadas às exposições, atividades de enriquecimento e oficinas para jovens, adultos, idosos e 

indivíduos com necessidades especiais, assim distribuídas: 

- Setembro: 107 (86 visitantes + 21 visitas guiadas) 

- Outubro: 230 (93 visitantes + 137 visitas guiadas) 

- Novembro: 219 (12 visitantes + 207  visitas guiadas) 
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Museu da Lousa 

Visitas guiadas e oficinas orientadas, assim distribuídas: 

- Setembro: 104 visitas guiadas   

- Outubro: 24 visitas guiadas   

- Novembro: 24 visitas guiadas   

Núcleo Museológico da Panificação 

- Setembro: 60 visitas guiadas  

 -Outubro: 49 visitas guiadas  

- Novembro: 100 visitas guiadas 

Outras atividades: 

Contactos com instituições e indivíduos para colaborarem com a edilidade em atividades culturais várias. 

Informações patrimoniais, preenchimento de inquéritos em resposta a solicitações externas e internas, 

elaboração de vários tipos de documentos. 

Reuniões de trabalho com vários serviços camarários e externos para estabelecimento de parcerias, 

protocolos e participações em congressos e encontros científicos. 

Preparação e elaboração de novas exposições no Museu Municipal e eventos culturais da autarquia. 

 

AÇÃO CULTURAL 

Fórum Cultural de Ermesinde – 11 a 14 de setembro 

Entretanto Mit Valongo – Mostra Internacional de Teatro 

Festival de Teatro que objetiva a difusão da atividade teatral nacional e internacional em Valongo e Área 

Metropolitana do Porto, apostando na diversidade de linguagens teatrais. 

A Mostra Internacional de Teatro 2014 englobou a apresentação de espetáculos de teatro, café teatro, 

uma oficina destinada à formação contínua de atores. Contemplou ainda uma exposição fotográfica 

intitulada ENTREtanto O Rosto de Valongo, animada com o acervo da própria Companhia. 

Coorganização – Município de Valongo; Entretanto Teatro 

Fórum Cultural de Ermesinde – 27 e 28 de setembro 

MagicValongo – Festival Internacional de Magia 

Divulgação e promoção de Valongo como Capital da Magia, com atração ao concelho dos mais diversos 

públicos, nos âmbitos nacional e estrangeiro. As atividades, concentradas no Fórum Cultural de 

Ermesinde, representaram um vasto e diversificado programa entre conferências, feira mágica, gala 

internacional, galas de close-up e concursos. 

Coorganização – Município Valongo; Associação MagicValongo 

Em fase de preparação 

Aldeia do Natal 2014 

Couce – 19 a 21 de dezembro 

A celebração de uma época do ano sui-géneris, que se pretende cheia de magia e emoções, aliada a uma 

aldeia tradicional também ela mística e representativa de uma património invulgar. 
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Organização: Município de Valongo 

Parceria: Junta de Freguesia de Valongo 
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DOTA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE 

 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

- Informações técnicas relativas à apresentação de projetos de arquitetura e de especialidades, no âmbito 

de procedimentos de licenciamento, comunicação prévia, pedidos de informação prévia ou outros pedidos 

de informação; 

- Informações técnicas de pedidos de autorização de  utilização/alteração de utilização; 

- Pareceres no âmbito do licenciamento de publicidade e ocupação do espaço público; 

- Elaboração Ofícios/comunicações internas; 

- Cálculo das taxas referentes a obras de edificação e a loteamentos (TRIU e Compensação); 

- Aceitações liminares de processos no âmbito do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização (RJUE) e 

outras operações urbanísticas abrangidas por legislação específica; 

- Audiências de esclarecimentos aos munícipes e aos técnicos; 

- Análise de pedidos de registo de atividade industrial tipo 3, através do portal da indústria, no âmbito do 

exercício da atividade industrial do Sistema de Industria Responsável (SIR); 

- Informações de certidões de áreas para IMI; 

- Certificação de plantas para efeitos de IMI; 

- Autenticação de peças escritas e desenhadas; 

- Inserção de dados para INE; 

- Colaboração no processo de Revisão do PDM e RMUE; 

 

IGTC - INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA TOPOGRAFIA E CADASTRO 

No âmbito das funções atribuídas, e de forma sucinta, nos meses de Setembro e Outubro foram 

desenvolvidas as seguintes tarefas: 

- Atribuição de números de policia e implantação cartográfica, no âmbito dos processos de obras 

particulares e respetiva atualização, (86);  

- Informações e pareceres técnicos, para elaboração de certidões a fornecer ao munícipe, na sequência 

dos diversos requerimentos, (23);  

- Fornecimento e verificação de alinhamentos dos processos licenciados, (2);  

- Revisão e organização dos elementos em arquivo no IGTC, para digitalização dos mesmos com vista ao 

seu arquivamento no Arquivo Municipal (a decorrer);  

- No âmbito da digitalização dos processos de obras de todo o concelho, desde o ano de 1990, incluindo a 

digitalização, verificação, atualização e inserção em base de dados acesso e cartografia dos respetivos 

números de polícia (no caso referentes às freguesias de Ermesinde e Alfena de 1995), cerca de 180 

processos;  

- Arquivo e atualização na base de dados de loteamentos (em contínua execução);  
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- Fornecimento de cópias requeridas pelos munícipes, bem como solicitadas pelos diversos serviços 

camarários (18 req);  

Elaboração dos levantamentos topográficos, cadastrais, e desenhos, solicitados no âmbito do apoio aos 

diferentes setores:  

- Levantamentos topográficos: Horta comunitária do Juncal, Ermesinde; Jardim na Rua Domingos 

Junqueira, Ermesinde; Ligação da Rua da Costa, Sobrado; Rua da Escola da Igreja, Campo; Casa das 

Associações, Campo; Identificação de possível canal de irrigação da época romana, Campo; Envolvente 

às piscinas de Alfena e casa da juventude, Alfena; Levantamento de arquitetura para reconstituição de 

processo de obras na Rua Portocarreiro, Ermesinde;  

- Preparação e organização dos elementos solicitados às várias divisões, com vista à compilação e 

preparação, da informação geográfica referente à rede de equipamentos e edifícios de utilização coletiva 

do concelho de Valongo; 

- Acompanhamento das obras da estabilização de taludes e vedação do campo de futebol de Sobrado;  

- Colaboração, informações e pareceres, solicitados pelos órgãos da autarquia, (no âmbito da fiscalização, 

obras municipais, ambiente, etc). 

 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 

- Audiências de esclarecimentos aos munícipes e aos técnicos; 

- Apoio na elaboração da proposta de revisão do regulamento de taxas municipais referentes à realização 

de operações urbanísticas; 

- Apoio ao Gabinete da Presidência no âmbito das obras de conservação e renovação do Edifício Sede da 

Câmara Municipal;  

- Apreciação técnica das operações urbanísticas inseridas nas áreas para as quais foi decidida a 

elaboração de planos de urbanização e de pormenor; 

- Apoio ao GMIME na elaboração da versão final do projeto de plano, da revisão do PDM de Valongo 

através da afetação de 2 técnicos superiores da DOTA-POT;  

- Análise de processos, emissão de pareceres, e informação de certidões várias para, constituição de 

compropriedade, instrução de modelo 1 do IMI e de enquadramento face ao PDM de Valongo; 

- Análise e formulação de contributos sobre propostas de lei remetidas pela ANMP, no âmbito da atividade 

legislativa do Governo bem como da Assembleia da República; 

- Elaboração de estudos parcelares no âmbito da área de intervenção do Plano de Pormenor do Centro 

Cívico de Campo (PPCCC); 

- Conclusão da elaboração da versão final do Relatório Ambiental relativo ao procedimento de Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE), do processo de revisão do PDM de Valongo; 

- Elaboração documento estratégico contendo o programa de ações/projetos a realizar pela DOTA.POT, 

nos próximos anos, na área do planeamento e ordenamento do território;  

- Elaboração da revisão do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE) face à entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro. 
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PROTEÇÃO DA NATUREZA E CONTROLO AMBIENTAL E GESTÃO FLORESTAL 

Divulgação e sensibilização ambiental 

- Gestão da Plataforma do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, 

incluindo participação na elaboração de proposta do programa para formulação de candidatura para 

acolher o próximo Encontro Anual de Parceiros, em colaboração com a DCTJ; 

- Gestão e dinamização do CIA, incluindo 4 visitas interpretativas para entidades externas, totalizando 61 

participantes; 

- Atualização regular do Portal do Ambiente e proposta de notícias diversas. 

APPL/PP 

- Colaboração com o Alto Relevo – Clube de Montanhismo na preparação/organização do 1º Congresso 

sobre Mineração Romana em Valongo, englobando também o documentário “Mineração Romana em 

Valongo”; 

- Encaminhamento do projeto “Pulmão Verde”, incluindo preparação de elementos diversos; 

- Reflorestação das Serras de Valongo – dinamização de uma ação de plantação com voluntários (215 

árvores) e continuidade da preparação da campanha 2014/2015; 

- Participação no 1º Encontro de Técnicos do “FUTURO” / Ação de formação avançada em plantas 

invasoras, no âmbito da parceria com o CRE_Porto; 

- Comemoração do Dia Mundial do Animal integrando uma atividade de libertação/devolução à natureza 

de 2 corujas-do-mato e 1 ouriço-cacheiro, em parceria com o Centro de Recuperação de Fauna do Parque 

Biológico de Gaia;  

- Acompanhamento de uma reportagem sobre o “FUTURO”, com filmagens na Sta Justa, para o programa 

“Economia Verde” da SIC Notícias. 

Parcerias: 

- Acompanhamento dos procedimentos de Adesão do Município à Rede de Cidades Saudáveis;  

- Desenvolvimento do projeto faqtos, em colaboração com o INOV-INESC Inovação;  

- Hortas Biológicas no âmbito do Projeto “Horta-à-Porta”- Hortas Biológicas na Região do Porto;  

- Gestão de utilizadores da Horta Biológica Ponte da Presa, em Valongo;  

- Análise de novos documentos propostos pela LIPOR no âmbito dos 10 anos de existência do projeto.  

- Preparação / acompanhamento das diligências relativa à implantação de nova Horta na Freguesia de 

Ermesinde;  

- Pesquisa de novas parcelas para implantação de nova Horta na Freguesia de Ermesinde;  

- Colaboração na pesquisa da titularidade de parcelas para eventual implantação de hortas nas 

envolventes dos Empreendimentos PER (Programa Especial de Realojamento)  

Linhas de água: 

- Projeto de Monitorização do Rio Tinto - acompanhamento das amostragens mensais e reconhecimento 

do traçado do Rio Tinto com técnicos da Universidade Fernando Pessoa;  

- Análise de pedidos de limpeza de linhas de água, elaboração dos respetivos processos e 

acompanhamento.  
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Licenças especiais de ruído 

- Análise de pedidos de licença de ruído e propostas de emissão de 6 licenças especiais de ruído 

Esclarecimentos diversos relativamente a pedidos que não reúnem os critérios para a emissão de licença 

e análise e indeferimento de quatro pedidos;  

- Tratamento de reclamações de ruído;  

- Tratamento de 5 processo de ruído de vizinhança, 2 processo de ruído temporário, 5 de 

estabelecimentos. Atendimento de munícipes no âmbito dos processos mencionados;  

- Linhas de Muita Alta Tensão – Análise de relatórios, informação de resultados e diligências 

subsequentes;  

- Preparação e outras diligências em breve apresentação do projeto executivo da abertura da linha dupla 

Recarei – Vila Nova de Famalicão/Vermoim-Vila Nova de Famalicão a 400 kV. 

Pareceres e Outros 

- Parecer relativo pedido de Receção Definitiva do processo de loteamento n.º 18-L/96,  

- Parecer relativo a processo de reposição da legalidade de Aterro Ilegal nos Lagueirões, em Valongo;  

- Transparência Municipal – análise e tratamento dos elementos disponíveis e preenchimento de fichas;  

- Comemoração da Semana Europeia da Mobilidade e Diligências para submissão a prémio; 

- Diligências finais para a captura, transporte e encaminhamento da população de patos-reais instalada no 

parque urbano de Ermesinde para a lagoa “Pateira de Fermentelos”;  

- Ações de divulgação e de esclarecimentos do projeto MEDEA junto de escolas secundárias; 

- Apoio à Revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo (PDMV) – Versão final da Avaliação Ambiental 

Estratégica ao Plano;  

- Procedimentos para a Constituição do Conselho Cinegético Municipal para o Mandato 2014/2018;  

- Contributo para a emissão, pelo Município, de parecer referente à proposta de Lei da Fiscalidade Verde;  

- Contributo para proposta de alteração ao Sistema da Indústria Responsável SIR solicitado pela ANMP;  

- Preparação de outros contributos solicitados pela ANMP;  

- Participação na Comissão de Apoio ao Representante da Câmara na Comissão de Acompanhamento à 

concessão das Águas de Valongo;  

- Análise da proposta de lei (PL 411/2014, 2014.09.29) – Bases do regime jurídico da revelação e do 

aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os localizados no 

espaço marítimo nacional;  

- Preparação/compilação de conteúdos a integrar no novo site da Autarquia;  

- Preparação/compilação de dados sobre as iniciativas decorridas em 2014 e previstas para os próximos 

anos, com vista a possíveis candidaturas; 

- Análise de possível candidatura ao prémio “Plano de Mobilidade Urbana Sustentável”;  
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DPOM 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS 

 

Projetos municipais 

Edifício da “Casa das Artes de Sobrado” (protocolo com a Junta de Freguesia de Sobrado): 

Acompanhamento técnico da Obra no âmbito da Arquitetura – reuniões semanais. Neste período foi dada 

continuidade à obra, estando a mesma a ficar concluída. 

Edifício do “Espaço Musicultural de Campo” (protocolo com a Banda Musical de S. Martinho de Campo 

para utilização da escola do Outeiro): Acompanhamento técnico de obra no âmbito da Arquitetura obra a 

decorrer; 

Clube Desportivo de Sobrado: Reformulado o projeto para construção do relvado sintético e melhoria das 

condições de acessibilidade, encontra-se o processo em fase de adjudicação. Relativamente à empreitada 

para estabilização dos taludes, a mesma encontra-se em fase de conclusão, não tendo ainda sido 

concluída devido às condições climatéricas adversas que se têm verificado. 

Feira de Valongo: Continua a aguardar-se instruções para fechar o processo. 

Oficina da regueifa e do biscoito: estudo prévio de arquitetura revisto de acordo com as últimas 

orientações. Processo está em revisão de acordo com as ultimas diretrizes.  

Estudo de ampliação de sepulturas no Cemitério de Valongo: Entregue no mês de Abril o projeto concluído 

para alteração da área contígua ao acesso principal, foi requerido posteriormente pela junta de freguesia o 

estudo de ampliação junto ao muro lateral à Rua da Misericórdia. Concluído o estudo de alteração do 

muro, o mesmo está a ser concretizado pela Junta de Freguesia  

Grupo Temático Deficiência (Colaboração com DEASD) - Participação em reuniões com vista à realização 

de uma ação de sensibilização para os funcionários do município, com base em legislação pós DL 

163/2006. 

Cripta da Igreja de Ermesinde - relatório de patologias e tratamento já revisto e apresentado. 

Rua da Lagoela, Valongo – projeto viário para construção de rede de águas pluviais e calcetamento – obra 

concluída. Em curso os trabalhos de calcetamento da via pelo particular, em cumprimento do protocolo de 

colaboração estabelecido 

Alargamento e remodelação da rede de águas pluviais do cemitério de Sobrado – foi aberto procedimento 

concursal para realização desta empreitada pela Junta de Freguesia, estando a obra já em curso. 

Envolvente ao Largo do Centenário e museu municipal – estudo da rede de águas pluviais – foi definida a 

área para levantamento topográfico e posterior cadastro de infraestruturas. Aguarda disponibilidade da 

topografia da DPOM para terminar levantamento. 

Envolvente à Rua Sousa Viterbo, Valongo – estudo hidrográfico para verificação das condições de 

drenagem de águas pluviais – foi definida a área para levantamento topográfico e posterior cadastro de 

infraestruturas. Aguarda disponibilidade da topografia da DOTA para terminar levantamento. 

Parque da cidade de Valongo – aguarda disponibilidade para iniciar o processo atinente à realização da 

obra em substituição do construtor, cujas garantias foram acionadas para o efeito. 
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Biblioteca municipal de Valongo – aguarda disponibilidade para iniciar o processo atinente à realização da 

obra em substituição do construtor, cujas garantias foram acionadas para o efeito. 

Cobertura da escola das Saibreiras: processo de empreitada encerrado. 

Levantamento cadastral SI: em preparação a base de trabalho para dar início ao levantamento dos marcos 

de incendio existentes no concelho, para posterior dimensionamento da rede de incêndios para todo o 

território municipal. Trabalho proposto por técnico no âmbito dos objetivos do Siadap e que foi considerado 

de relevante interesse. 

Coberto na escola de Fijós – concluído o processo para abertura de concurso para cumprimento do 

projeto vencedor do OPJ2014. Em fase de adjudicação. 

Edifício de apoio ao Espaço multiusos de Alfena – concluído o projeto de execução no mês de Julho 2014, 

foram feitas auscultações ao mercado para aferir a viabilidade de encaixe deste investimento no plano do 

ano em curso, tendo-se concluído pela sua viabilidade, pelo que foi lançado o procedimento, que se 

encontra agora em fase de adjudicação. 

Edifício de apoio ao cemitério de Valongo – concluído o projeto de execução, está a ser organizado todo o 

processo e encerrado o mapa de trabalhos. 

Espaço de convívio na Rua 5 de Outubro, Ermesinde – Processo de fornecimento encerrado. 

Parque do Leça em Ermesinde – concluído estudo base para a realização deste parque, e inserido o 

cadastro das áreas abrangidas irá agora dar-se início aos contactos com os proprietários.  

Levada do Cabo, Alfena - Foi concluído o levantamento topográfico para desenvolvimento do estudo, que 

se pretende apresentar às entidades competentes para licenciamento da intervenção que a Junta de 

Freguesia de Alfena pretende ver concretizada. Foram solicitados aditamentos ao levantamento, os quais 

obrigaram à limpeza da vegetação, já realizada, pelo que foi retomado o levantamento, sendo a sua 

conclusão retardada pelas condições climatéricas. 

Requalificação da Rua Central da Fervença, Campo – Revisto o projeto de execução, por forma a incluir 

agora a execução de rede de águas pluviais, foi lançado novo procedimento, encontrando-se agora em 

fase de análise de propostas. 

Oficina do Brinquedo Tradicional Português – Foi apresentada a proposta base para o projeto de 

arquitetura, a qual mereceu parecer favorável da Junta de Freguesia de alfena, pelo que está em 

desenvolvimento o referido projeto. 

Jardim do Juncal, Ermesinde – Iniciado em Setembro 2014, com carater de urgência, o projeto do jardim 

do Juncal, foi o mesmo concluído. Iniciada a obra, foi a mesma suspensa para revisão dos pressupostos 

que estiveram na base do estudo elaborado. Nesta data encontra-se em conclusão o estudo reformulado e 

que prevê o prolongamento da área de lazer para um outro espaço municipal existente na proximidade. 

Prevê-se a abertura de concurso, para execução da empreitada, ainda no mês em curso. 

Relativamente aos projetos desenvolvidos para concretização de obras de requalificação de equipamentos 

desportivos ao abrigo do aviso de candidatura, cujo prazo de apresentação terminou em agosto 2014, 

apenas foi rececionada aprovação do projeto para o pavilhão municipal de Valongo, obra a prosseguir no 

ano 2015. 
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Construção de Património e Rede Viária 

Atividades genéricas: 

Análise e proposta de tratamento para todas as reclamações/exposições relacionadas com o património 

edificado, com vista à sua resolução pelo serviço operacional ou pelos adjudicatários, no caso de obras 

ainda em período de garantia.  

Análise e proposta de tratamento para todas as reclamações/exposições relacionadas com vias e águas 

pluviais, com vista à sua resolução pelo serviço operacional ou pelos adjudicatários, no caso de obras 

ainda em período de garantia.  

Análise, informação e fiscalização de intervenções na via pública por outras entidades para 

instalação/manutenção das respetivas infra estruturas. 

Fiscalização das obras do Plano de Investimentos da Concessionária, Águas de Valongo. 

Análise e informação de pedidos de ressarcimento de danos resultantes de acidentes de viação, 

alegadamente causados por deficiência das infra estruturas públicas.  

Análise e informação de processos de ocupação da via pública com Painéis publicitários, Toldos, Postos 

de Venda Ambulante, Procissões, Desfiles, Arraiais, Provas Desportivas, Andaimes, Materiais e outros. 

Análise, informação e fiscalização de pedidos para alteração / condicionamento de trânsito com vista às 

necessárias autorizações. 

Análise, informação e fiscalização de processos de obras de edificação e urbanização. 

Fiscalização dos trabalhos de sinalização em termos de obras particulares e empreitadas. 

Análise e informação de projetos de sinalização provisória, bem como de reclamações diversas 

relacionadas com a matéria de trânsito e sinalização. 

Elaboração de propostas de alteração de trânsito no Concelho. 

Análise e emissão de pareceres para licenciamento de sinalética direcional e publicidade. 

Elaboração de planos de desvio de trânsito por realização de eventos vários com implicações a nível de 

trânsito, quer os organizados pela Autarquia, quer os organizados por entidades externas, públicas ou 

privadas. 

 

Processos de Negociação, Expropriação e de Constituição de Servidões Administrativas: 

Arruamento de ligação da Rua Ribeiro Cambado à Rua da Estrada Velha: Declaração de Utilidade Publica 

emitida em 12/03/2014. Foi o processo remetido aos serviços jurídicos para se pronunciarem sobre os 

procedimentos a observar, nomeadamente no que concerne à notificação do Tribunal para nomeação de 

perito para vistoria Ad Perpetuam Rei Memoriam, dado tratar-se de obra já realizada há anos. Foi 

entretanto recebido parecer dos serviços jurídicos, pelo que irá ser marcada a vistoria “ad perpetuam rei 

memoriam”. – Já requerida ao tribunal. 

 

Atividades mais relevantes no período: 

- Elaboração da proposta para o PPI 2015 e das empreitadas a realizar até 2017; 

- Desenvolvimento de procedimentos e instruções de trabalho internos; 
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- Reuniões com diversas entidades para promover a eficiência energética nos edifícios, equipamentos e 

espaços municipais.  
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DMOT 

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO, OFICINA E TRANSPORTES 

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

A limpeza dos edifícios municipais foi assegurada até ao momento por 4 trabalhadoras da Câmara e 5 do 

programa CEI, das quais 2 mantêm-se permanentemente no edifício Paços do Concelho, 1 na Biblioteca e 

CPCJ, 1 no Museu e Centros Culturais e as restantes garantem regularmente a limpeza dos restantes 

edifícios (edifício Faria Sampaio, Vila Beatriz, etc.). 

Foram garantidas limpezas diversas realizadas pelos funcionários do DLM-HU, como do Mercado 

Municipal de Valongo, dos 2 sanitários públicos existentes no Concelho, das instalações do Edifício 

Polivalente dos Serviços Técnicos, em Campo e das passagens inferiores do Concelho. 

Foi garantida a limpeza e desmatação de 2 terrenos da Autarquia e de 3 terrenos particulares (na 

sequência de processo de tomada de posse administrativa). 

Foram realizadas as seguintes obras / serviços por Administração Direta (entre outras): 

- Apoio geral em manutenções, e reparação de deficiências em edifícios escolares, edifícios desportivos e 

do património da Autarquia; 

- Reparações, manutenções, transporte de mobiliário das escolas primárias do Concelho; 

- Apoio de pessoal operário da DMOT em intervenções a realizar por parte de outras divisões da 

autarquia; 

- Transporte de mobiliário e outros trabalhos dispersos de apoio a Departamentos da autarquia; 

- Apoio geral de manutenção e reparação das instalações elétricas nos edifícios escolares do Património 

da Autarquia; 

- Reparações e adaptações de linhas telefónicas em vários espaços do património da edilidade; 

- Apoio geral de manutenção e reparação das instalações de aquecimento e ventilação nos edifícios 

escolares e desportivos do Património da Autarquia; 

- Obras de reabilitação na Escola dos Moirais, Escola de Fijós e Escola do Barreiro. 

 

SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO 

Montagem e desmontagem de 5 palcos para eventos promovidos pela Autarquia, 2 para as Juntas de 

Freguesia, 4 para Associações do Concelho e 2 para Comissões de Festas. No qual perfaz um total de 13 

palcos montados / desmontados. 

5 recolhas / entregas de donativos  na plataforma solidária. 

20 transportes e montagem de equipamentos diversificados, nomeadamente de barreiras, cadeiras, 

mesas, linóleo, vasos ornamentais, TV, entre outros.  

10 montagens de material publicitário – Telas, painéis publicitários e outros meios de comunicação. 

6 montagens e desmontagens de decorações alusivas às festividades do Concelho. 

4 Reboques de viaturas em estacionamento abusivo na cidade de Ermesinde.  
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Foi garantida a construção da ponte sobre o rio Balsinha com o apoio dos restantes grupos de trabalho da 

DMOT. 

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS 

Foi assegurada a inspeção regular das vias, praças e obras de arte municipais, tendo sido realizadas e 

completadas 241 intervenções de manutenção no período em análise: 

- 6 Intervenções na freguesia de Alfena; 

- 11 Intervenções na freguesia de Campo; 

- 44 Intervenções na freguesia de Ermesinde; 

- 5 Intervenções na freguesia de Sobrado; 

- 15 Intervenções na freguesia de Valongo. 

Trabalhos a salientar: 

Rua Dr. António Macedo, Valongo - Construção de passeios e alteração geométrica do parqueamento - 

em fase de conclusão.  

Espaço Musicultural de Campo – Construção de passeio e baia de estacionamento.  

 

SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 

Foi assegurada a conservação da sinalização vertical de trânsito e implementação de pinturas em diversos 

locais do Concelho. 

 

SERVIÇO DE TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS 

O serviço de Transportes tem a competência de distribuir as viaturas e máquinas disponíveis, de acordo 

com as necessidades dos diversos serviços. 

No período em apreço, para além de ter sido garantido o apoio ao nível de transportes aos diversos 

serviços operacionais, foram garantidas: 

- 396 saídas dos técnicos municipais; 

- 24 transportes de entidades culturais e desportivas do Concelho.  

Foram garantidos apoios com viaturas e equipamentos pesados às seguintes atividades: 

- Espaço Musical - Cultural de Campo; 

- Campeonato Europeu de Hóquei Sub-20; 

- 13ª Semana da Mobilidade; 

- MIT; 

- Magic Valongo; 

- Exposição do Linho - Museu; 

- Homenagem ao Docente Aposentado; 

- Exposição – “O artista no Museu”; 

- Apoio à Proteção Civil na exterminação de ninhos de vespas asiáticas. 
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SERVIÇO DE OFICINAS AUTO 

A principal atividade das Oficinas Auto é a manutenção e gestão da frota de viaturas e máquinas do 

Município de Valongo. 

Neste âmbito e no período em análise, além das manutenções programadas, envio das viaturas para as 

verificações bienais dos tacógrafos, substituição e reparação de pneumáticos, preparação das viaturas 

para as inspeções periódicas obrigatórias, foram reparadas as seguintes viaturas e máquinas do parque 

municipal, que se encontravam avariadas (reparações mais relevantes):  

- Triciclo Piaggio 25-IN-83 (reparação geral de mecânica); 

- Viatura Volkswagen 51-08-QB (revisão geral de mecânica); 

- Máquina de lavar Karcher HD 1050B (reparação da bomba de pressão); 

- Aparasebes nº 9 (reparação do motor); 

- Viatura Nissan 04-78-UM (substituição dos amortecedores frontais e traseiros, casquilhos da direção e 

velas incandescentes); 

- Autocarro Man 77-29-CJ (substituição da bomba manual de gasóleo); 

- Viatura Mitsubishi 85-AZ-32 (reparação de fuga de óleo); 

- Autocarro Man 77-29-CJ (substituição do interruptor da porta); 

- Viatura Toyota 49-64-IF (reparação da carroçaria); 

- Viatura Volvo GT-02-08 (fazer balança para limitar o curso da báscula); 

- Tractor corta-relva Etesia (reparação elétrica); 

- Varredora Unieco nº 4 (anular fugas de óleo das bombas hidráulicas); 

- Viatura Nissan 61-34-IM (substituição do amortecedor de direção); 

- Viatura Volvo 26-57-UV (reparação do tacógrafo); 

- Viatura Volvo GT-02-08 (reparação do suporte de apoio do macaco da báscula); 

- Varredora Unieco nº4 (reparação das bombas hidráulicas); 

- Empilhador Nissan (substituir bomba de água); 

- Triciclo Piaggio 53-GQ-87 (reparar anomalia devido às velocidades não entrarem); 

- Autocarro Man 77-29-CJ (substituir jogo de reparação das barras de suspensão 1º e 2º eixo); 

- Viatura Volkswagen 60-27-OG (reparar suspensão); 

- Viatura Nissan 16-68-BB (reparar travões); 

- Soprador nº 1 (substituir carburador e arrancador); 

- Triciclo Piaggio 53-GQ-88 (reparar alavanca de velocidades); 

- Máquina de lavar Karcher HDS 895 (reparação do motor); 

- Viatura Mercedes-Benz 15-70-IL (substituição da balança e dos rolamentos dos tensores da correia do 

alternador); 

- Viatura Volvo 26-57-UV (substituição da embraiagem); 

- Triciclo Piaggio 12-IN-64 (reparação geral de mecânica e eletricidade); 

- Motosserra nº11 (substituição da bomba de óleo, tampa de travão e tambor da embraiagem); 

- Tractor corta-relva Etesia (reparação do sistema da polie da correia dentada); 
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- Viatura BMW 51-56-LX (reparação da caixa de velocidades e motor de arranque); 

- Viatura Volvo 24-02-DQ (reparação de fugas no coletor de escape); 

- Viatura Volvo GT-02-08 (substituição do passador do hidráulico da grua); 

- Viatura Volvo 84-52-CZ (reparação do compressor de ar comprimido); 

- autocarro Toyota 69-46-QH (reparação dos travões); 

- máquina de lavar Karcher HD 890 (reparação da bomba); 

- aparasebes nº 1 (reparação geral); 

- trator agrícola New-Holland 91-AL-30 (reparação dos piscas). 

 

SERVIÇO DE HIGIENE URBANA 

O serviço de higiene urbana garante a recolha dos resíduos urbanos produzidos no Concelho e o seu 

tratamento: 

Recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) indiferenciados:  

5.336,92 ton (Setembro e Outubro 2014). O custo de tratamento destes resíduos na Central de 

Valorização Energética (C.V.E.) foi de 208.780,31 €. 

Recolha seletiva multimaterial:  

À data existem 341 equipamentos de recolha seletiva ecopontos e vidrões distribuídos pelo Concelho. Em 

que foram recolhidas 121,56 ton de papel/cartão; 91,80 ton de embalagens e 180,42 ton de vidro. A 

Autarquia economizou 15.392,00€ no tratamento destes resíduos na Lipor (C.V.E.). 

Varredura:  

No âmbito da prestação de serviços a REDEAMBIENTE deu continuidade à varredura manual, 

mecanizada, descarga de papeleiras e extirpação de ervas, nas freguesias de Alfena, Ermesinde e 

Valongo.  

Desratização, desratização e outras desinfestações no Concelho: 

A empresa ECONORTE deu continuidade aos serviços de desratização, desbaratização e outras 

desinfestações no Concelho, em edifícios e espaços públicos.  

Reciclagem de Roupa e Calçado:  

Em foram recolhidos 21,98 ton de desperdícios têxteis e calçado usado, tendo a Autarquia economizou 

860,39 € no tratamento destes resíduos na C.V.E..  

Ecocentros:  

Nos 2 Ecocentros, foram recolhidos 10,15 ton de cartão; 18,98 ton de plásticos; 10,18 ton. de vidro; 245,54 

ton de resíduos verdes; 52,22 ton de Monstros não metálicos; 4,52 ton de resíduos elétricos e eletrónicos, 

0,18 ton de lâmpadas e 0,10 ton de esferovite. Foram entregues para reciclagem perto de 86,32ton de 

madeira na ECOCICLO a custo zero para a Autarquia (tendo economizou 3.377,70€ na C.V.E.). 

Recolha seletiva nas escolas/comércios e nas empresas do Concelho:  

Foram recolhidas 7,56 ton de embalagens e plástico; 18,72 ton de papel/cartão e 6,04 ton de vidro. (A 

Autarquia economizou 1.264,68€ no tratamento destes resíduos na C.V.E.). 

Recolha seletiva de verdes dos cemitérios do Concelho e Orgânicos na Restauração:  
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Foram recolhidas 56,64 ton de resíduos verdes nos cemitérios (A Autarquia economizou 2.216,32€ no 

tratamento destes resíduos). No mesmo período foram recolhidos 155,34 ton de resíduos orgânicos (A 

Autarquia economizou 6.078,45 € no tratamento destes resíduos). Com o alargamento do circuito com os 

novos pontos, verificou-se um aumento de 20 ton em relação a Setembro. Se estas 20 ton fossem junto 

com os RSU´s, a Autarquia pagaria mais 782,60€. 

Recolha de monstros domésticos:  

Realização de 21 pedidos de particulares executados pelos funcionários do HU que se traduziram numa 

receita de 283,85€. 

Economia resultante das recolhas seletivas: 

Em resumo, com as recolhas seletivas (papel, embalagens, vidro, orgânicos, resíduos verdes, etc), a CMV 

evitou pagar em Setembro e Outubro perto de 30.000,00€ no tratamento dos resíduos na Incineração 

(CVE). 

Limpeza de linhas de água 

Foi garantida a limpeza das seguintes linhas de água: 

- Ribeira da Balsinha entre o limite do Concelho e a R. Simões Lopes – Ermesinde; 

- Ribeira da Devesa – Sobrado; 

- Ribeira Simão entre a nascente e a R. da Central – Valongo. 

 

SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS 

Foram realizadas manutenções e cortes de relvas nos espaços verdes e árvores do Concelho. 

Foi realizada manutenção do relvado do Estádio de Sonhos. 

 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA  

Procedeu-se à vigilância permanente do Parque Urbano de Ermesinde, Oficinas Municipais e tempo 

parcial o edifício dos Paços do Concelho, Vila Beatriz. 

Assegurou-se um serviço de “ronda” diário, entre as 20h00 e as 07h00. 

Assegurou-se apoio extra às seguintes atividades: 

- Campeonato Europeu de Hóquei em Patins (8 dias / 18 vigilantes); 
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DFRH 

DIVISÃO DE FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 

 

Gestão Financeira, Contabilidade e Tesouraria 

 

Para cumprimento do disposto nas alíneas c) do n.º 2 do artigo 25º, em conjugação com o disposto no nº 4 

do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é apresentado o Relatório Financeiro, reportado à data 

de 31 de outubro de 2014. 

 

Os saldos verificados naquela data na conta de Execução Orçamental foram do montante de 

2.201.054.33€, e na conta de Operações de Tesouraria do montante de 913.997,14€. O saldo dos 

documentos de cobrança era de 182.741,96€. 

 

O valor da receita arrecadada durante o período em causa foi de 25.045.839,73€ sendo 23.611.324,20€ 

de receitas correntes, 1.008.434,43€ de receitas de capital e 426.081,10€ de outras receitas. A despesa 

paga, em igual período, foi de 23.028.468,34€ sendo 18.789.555,11€ de despesas correntes e 

4.238.913,23€ de despesas de capital.  

 

A entrada de fundos por Operações de Tesouraria, até à data em apreço, foi 2.354.558,10€ e a saída de 

fundos foi do montante de 2.090.687,33€. 

 

A dívida a médio e longo prazo é do montante de 47.857.514,86€ composta da seguinte forma: 

28.811.757,43€ de empréstimos contraídos (4.587.784,55€ de Habitação Social, 5.934.258,76€ para 

outros investimentos realizados pela Câmara, 3.607.030,00€ no âmbito do PREDE e 14.682.684,12€ ao 

abrigo do Programa de Apoio à Economia Local) e 19.045.757,43€ da dívida à EDP, objecto de Protocolo.  

  

A dívida a curto prazo é do valor de 653.483,90€ dividida pelos seguintes itens: 416.623,76€ a 

fornecedores, 4.218,90€ a fornecedores de imobilizado, 232.641.24€ a outros credores. 

 

Em 28/02/2014, sob proposta do órgão executivo datada de 23/01/2014, a Assembleia Municipal aprovou 

conceder autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do art.º 12º do Decreto – Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 

 

Assim, procede-se a apresentação do mapa descritivo, onde constam os compromissos plurianuais 

assumidos, entre 01 de setembro e 31 de outubro de 2014 e que se inserem nos parâmetros 

estabelecidos na autorização prévia em causa: 
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Presta-se, assim, a informação útil considerada relevante, no que diz respeito à execução financeira, à 

data de 31 de outubro de 2014, respeitante à atividade do Município. 

 

Gestão de Pessoal, Remunerações e Abonos  

 

A Câmara Municipal no mês de novembro do corrente ano vai proceder à reposição dos montantes 

correspondentes ao acréscimo remuneratório – subsídio de turno que, ilegitimamente, deixou de ser pago 

a vários trabalhadores municipais desde o ano 2010 a 2103.  

Os trabalhadores em causa, cujo exercício de funções lhes confere o direito à perceção de tal subsídio, 

fruto das condições específicas de prestação do trabalho, estão afetos aos serviços de vigilância, 

transportes e desporto. 

A reposição é correspondente ao montante que deveriam ter recebido nos dias de gozo férias nos anos de 

2010, 2011, 2012 e 2013, abrange 73 trabalhadores e implica um encargo financeiro para município de 

33.087,77 €. 

 

 

 

 

  

Descrição da despesa GOPs
Classif 

econ.
2014 2015 2016 2017

Total 

contrato

Enterprice Agreement - Licenças 

Microsoft
1 16 2001/1 02/060202 12.393,68 37.181,03 0,00 0,00 49.574,71

Medicina no trabalho ---- 02/020222 3.564,00 21.384,00 21.384,00 17.820,00 64.152,00

Acordos de execução com a 

freguesia de Alfena
43 2014/73 1 02/04050102 29.641,72 118.566,87 118.566,87 88.925,15 355.700,61

Acordos de execução com a 

freguesia de Valongo
43 2014/73 3 02/04050102 60.065,13 240.260,51 240.260,51 180.195,38 720.781,53

Acordos de execução com União 

freguesias de Campo e Sobrado
43 2014/73 4 02/04050102 46.645,55 186.582,20 186.582,20 139.936,65 559.746,60

Aquisição de solução de 

impressão
---- 02/020208 3.859,74 23.158,44 23.158,44 19.298,70 69.475,32
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VALLIS HABITA 

 

Relatório de Atividades 

 

Setor de Limpeza 

Executou-se uma limpeza geral aos espaços exteriores nos empreendimentos de: 

- Empreendimento do Barreiro de Cima – Alfena; - Empreendimento de Serra Amarela – Alfena; 

- Empreendimento de S. Bartolomeu – Alfena;  - Empreendimento do Calvário – Valongo; 

- Empreendimento das Saibreiras – Ermesinde;  - Empreendimento das Pereiras – Valongo; 

- Empreendimento da Outrela – Valongo;  - Empreendimento do Galinheiro – Valongo; 

- Empreendimento da Palmilheira – Ermesinde;  - Empreendimento de Sampaio – Ermesinde; 

- Empreendimento Montes da Costa – Ermesinde; - Empreendimento de M Sonhos – Ermesinde. 

Efetuou-se a limpeza das habitações devolutas nos empreendimentos de: 

- Empreendimento de Balselhas – Campo, Ent. 3 – R/C Direito Frente; 

- Empreendimento do Balselhas – Campo, Ent. 5 – 1º. Esquerdo. 

 

Setor de Obras e Manutenção 

Foram recuperadas total ou parcialmente as habitações do: 

- Empreendimento de S. Bartolomeu – Alfena, Ent. 114 – R/C Esquerdo 

- Empreendimento de Padre António Vieira – Campo, Ent. 70 – 1º. Esquerdo; 

- Empreendimento de Balselhas – Campo, Ent. 3 – R/C Direito Frente; 

- Empreendimento do Balselhas – Campo, Ent. 5 – 1º. Esquerdo. 

Foram substituídas lâmpadas em todas as entradas dos empreendimentos, através da ronda da 

manutenção preventiva. 

Foram limpas as caixas de visita de drenagem de águas pluviais, onde necessário. 

Foram debeladas fugas de água e entupimentos em várias habitações ou áreas comuns, após solicitação 

por parte dos inquilinos. 

Foram efetuados vários trabalhos de ação corretiva em habitações ou áreas comuns dos 

empreendimentos, tendo origem pela fiscalização preventiva efetuada, quer por solicitação dos inquilinos. 

 

Situação Financeira 

 

Os dados apresentados neste relatório são reportados ao dia 31 de Outubro de 2014, pelo que passamos 

a expor: 

 

Disponibilidades: 

Caixa: 

- Existem 201,75 Euros. 
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Depósitos: 

- A conta do banco que centraliza todas as receitas da empresa municipal tem o saldo de 345.709,72 

Euros; 

- Os bancos recetores das rendas têm saldos que totalizam o valor de 63.290,98 Euros; 

- Temos duas aplicações a prazo no valor de 220.549,76 Euros e 300.000,00 Euros; 

- O valor total em depósitos é de 929.550,46 Euros. 

 

Débitos a Terceiros: 

Fornecedores: 

As despesas realizadas pela empresa municipal, decorrentes da atividade do mês de Outubro/14, são 

num valor aproximado de 56.914,11€, sendo que o prazo médio de pagamento a contar da data de 

vencimento é, neste momento, de 7 dias. 

Falta transferir para a tutela (Câmara Municipal de Valongo) o valor correspondente à cobrança efetuada 

no mês Outubro/14, no valor de 30.838,78€. Esta já foi efetuada antes da data de realização deste 

relatório.  

 

 


