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Foi esta força sem tiros 

de antes quebrar que torcer 

esta ausência de suspiros  

esta fúria de viver  

este mar de vozes livres  

sempre a crescer a crescer  

que das espingardas fez livros  

para aprendermos a ler  

que dos canhões fez enxadas  

para lavrarmos a terra  

e das balas disparadas  

apenas o fim da guerra.  

 

José Carlos Ary dos Santos, excerto de As portas que Abril abriu. 
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INTRODUÇÃO 

A prestação de contas, o balanço das atividades na vida pública, não sendo um 

hábito muito generalizado, é um imperativo da democracia. Deve ser uma prática 

apresentar o balanço das ações, o confronto das ações empreendidas com os 

compromissos assumidos, numa perspetiva de clareza, pedagogia e responsabilidade. 

Trata-se tão-somente de fazer o balanço democrático, partilhar os sucessos e as 

angústias e refletir sobre a utilização dos recursos públicos, sobre as opções definidas 

em cada contexto e circunstância e os resultados obtidos para a comunidade. 

Foi sob o lema “Dedicados a Gaia” que uma equipa alargada de pessoas assumiu 

o atual projeto político municipal, com um enorme sentido de abrangência e de 

compromisso, com uma ambição assente nas pessoas e nos seus problemas, mas 

sobretudo com um sentido humilde, mas responsável, tributário de um novo tempo, de 

um novo ciclo. 

De facto, as crises do final da primeira década do século XXI vieram mudar 

muito do velho paradigma desenvolvimentista do país em geral e dos Municípios em 

concreto. 

Tínhamos vivido duas décadas de recursos ilusórios, vindos de quadros 

comunitários que trouxeram tantas potencialidades quantos os vícios, enfim, um tempo 

de recursos que tudo pagavam e tudo justificavam. 

A História Portuguesa já tinha vivido, pelo menos por duas vezes, esta senda 

desnorteada: vivemos com as especiarias da Índia, realizando mega-obreirismos, até 

ficarmos na penúria; vivemos com o farto ouro do Brasil, com o qual definimos mais 

um tempo de megalomanias, até quase termos colapsado como país. Mais recentemente, 

os sucessivos quadros comunitários têm gerado oportunidades que apenas parcialmente 

têm sido cumpridas, ora tolhidas pela megalomania de uns tantos profetas, ora tolhidas 

pela corrupção predatória, ora por ambas. 

A gestão política, assumindo a valorização dos recursos públicos e dos recursos 

privados tornados em públicos, deve atender ao caráter finito dos recursos, ao modelo 

sustentável de crescimento e à gestão inteligente dos recursos (ambientais, financeiros, 

humanos, patrimoniais, imateriais, etc.).  
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Na Europa mais desenvolvida, Europa Central e Europa do Norte, há muito foi 

clarificada a dicotomia entre crescimento e desenvolvimento.  

Em Portugal, muitos dos atores políticos andaram até muito tardiamente 

convencidos que crescimento é igual a desenvolvimento e que crescimento desenfreado 

é igual a desenvolvimento moderno, numa linha de raciocínio ultrapassada, mas 

disfarçada de elitismo e de vanguardismo.  

As crises emergentes a partir de 2008 à escala global (crise económica, 

financeira, ambiental, mas também crise de valores e de princípios), trouxeram um novo 

ciclo de políticas e de políticos, novas inquietações, novos desafios e novas 

problemáticas sociais. Por outras palavras, um novo tempo e um novo ciclo de 

desenvolvimento, em que os políticos têm limites nas suas ações e as pessoas exigem 

rigor e sustentabilidade nas opções tomadas. 

É verdade que o excessivo prolongamento do velho ciclo de crescimento, do 

betão e das obras sem sentido, teve dimensões associadas que não cabe aqui discutir, 

mas que importa pelo menos enunciar: o desprestígio da imprensa, enfraquecendo-lhe o 

espírito crítico; a amputação de meios e a desvalorização simbólica da justiça, 

dificultando-lhe a ação; o discurso populista e demagógico, inebriando as pessoas; a 

progressiva falta de meios de investigação atempada, criando a ilusão da impunidade. 

Tudo isto e muito mais atrasou a mudança de paradigmas desenvolvimentistas em 

Portugal. 

Felizmente, vários exemplos mostraram, contra a corrente, que era possível 

outro e melhor modelo. Guilherme Pinto, em Matosinhos, António Costa, em Lisboa, 

António Borges, em Resende, Bragança Fernandes, na Maia, Rui Rio, no Porto, Berta 

Nunes, em Alfândega da Fé, entre muitos outros, deixaram um legado de credibilidade, 

de sustentabilidade e de rigor nas contas, a par do desenvolvimento levado a cabo nos 

seus concelhos. 

Estes e outros casos, cada um à sua maneira, mostraram que é falsa a relação 

obrigatoriamente causal entre dívida e desenvolvimento, entre investimento e passivo 

acumulado.  

Cada vez é mais demonstrável que o novo modelo de desenvolvimento não 

assenta em dicotomias radicais. É, pois, possível definir estratégias de desenvolvimento 
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com sustentabilidade financeira, é possível investir de forma inteligente sem romper as 

condições financeiras, é possível ser empreendedor e atender à dimensão humana e/ou 

humanista das políticas. 

Estas são as bases gerais de um novo ciclo desenvolvimentista, que nos 

aproximará de modelos de desenvolvimento sustentável e perene e nos distanciará das 

lógicas faraónicas, em que se esbanja o que faz falta ao povo. 

Acresce a isto que o novo modelo de desenvolvimento, o novo ciclo de políticas 

municipais, não é um modelo de um homem só, detentor de uma verdade inquestionável 

e dono de uma legitimidade que nenhuma eleição dá: a legitimidade para destruir 

recursos. Uma eleição e uma vitória eleitoral não conferem o poder absoluto nem o 

totalitarismo da razão. Conferem, isso sim, uma humildade adicional para discutir 

abertamente, para confrontar ideias num plano igual, para decidir de forma participada e 

envolvendo cidadãos e grupos sociais. E conferem, ainda, a oportunidade de realizar um 

trabalho, preferentemente em rede, valorizando as instituições do concelho e abdicando 

de protagonismos pessoais em nome do trabalho de parceria e em rede. 

O modelo de uma gestão profética tem tanto de compensação psicológica como 

de equívoco estratégico para as populações e para a democracia.  

O atual ciclo de gestão municipal assumiu o compromisso de dotar o concelho 

com pilares de Desenvolvimento Sustentável, reforçando uma política de Investimento 

Inteligente. Assumimos, paralelamente, a constante preocupação com o rigor e a 

transparência na gestão, elementos essenciais da gestão política. 
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1. O CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCEIRO 

A Auditoria Orientada ao Endividamento Municipal (2008 a 2012), realizada 

pelo Tribunal de Contas, que ditou um Juízo Desfavorável às contas municipais desse 

período do mandato anterior, serviu também de orientação às profundas alterações e à 

reorganização operada no novo mandato. O Tribunal de Contas, relativamente ao 

período 2008-2012, “formula um juízo desfavorável sobre a situação financeira e 

patrimonial, na parte relativa à capacidade de endividamento, pois de acordo com o 

juízo de auditoria, a informação orçamental, económica e financeira, que serviu de 

base ao apuramento do endividamento dos exercícios de 2008 a 2012, não é, em todos 

os seus aspetos, conforme às normas legais e princípios de contabilidade aplicáveis, 

distorcendo a verdadeira situação financeira e patrimonial relativa ao endividamento e 

afetando, de forma materialmente relevante, a fidedignidade e a fiabilidade das 

operações examinadas e a sua incidência nas demonstrações financeiras” 

(http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2015/2s/audit-dgtc-rel013-2015-2s.shtm). 

Assim, na Câmara Municipal de Gaia assumimos, neste mandato, desafios muito 

claros. 

Em primeiro lugar, diminuímos o passivo, tendo sido, de acordo com o Anuário 

Financeiro dos Municípios (OTOC, 2015), o Município do País com a melhor execução 

financeira na redução do passivo (cf. 

http://pt.calameo.com/read/00032498129f77e60df63). 

De facto e nesta senda, a dívida total da Câmara Municipal a 31 de dezembro de 

2016 era de 171.262.010,00€. Esta dívida, estritamente camarária e sem consolidar com 

a situação das empresas municipais, compara com o passivo recebido no início do 

mandato no valor de 299.728.744,00€, correspondendo a uma redução de 

128.466.734,00€ nos três anos deste mandato (apenas ao nível das contas da Câmara, 

sem consolidação), uma das maiores reduções de passivo municipal do país. 
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Evidencia-se a redução estrutural e sustentada da dívida total que ascendeu no 

período em apreço (2013-2016) a -128,5 milhões de euros. Perspetiva-se, em superação 

da medida preconizada no Plano de Saneamento Financeiro, que a dívida total do 

Município fique abaixo do limite legalmente fixado em 30 de junho de 2017, passando 

o Município a estar equilibrado financeiramente à luz do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro. 

Acrescenta-se a esta trajetória o caso das Empresas Municipais, porque se 

situam no perímetro municipal e são detidas a 100% pela Câmara Municipal: as Águas 

de Gaia reduziram o seu passivo em 6.482.246,93€ nas datas em questão (31 de 

dezembro de 2016 face ao início do mandato), a Gaiurb reduziu o seu passivo em 

4.800.000,00€ e a Gaianima (entretanto extinta por falência e com indícios de gestão 

danosa, plasmados na acusação judicial atualmente em curso) viu o seu passivo 

assumido pela Câmara em 504.759,64€ de passivo operacional, a que se juntam cerca de 

11.000.000,00€ de empréstimos (nomeadamente o leasing imobiliário da Escola 

Superior de Tecnologias de Saúde do Porto), nas datas em referência. 

Esta informação é relevante, porque o passivo das Empresas Municipais também 
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consequências legais, nomeadamente no que respeita a obstrução de investimento, 

impossibilidade de contratação de pessoal, inibição de contrair empréstimos (mesmo 

para o Quadro Comunitário) ou, em último caso, entrada no Fundo de Apoio Municipal 

(FAM), de acordo com o Artigo 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 

 

 

Evidencia-se a redução estrutural e sustentada dos pagamentos em atraso. No 
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Em 2015 e 2016, em consequência de decisões inerentes às ações judiciais nas 

quais o Município foi condenado e de outras obrigações contingentes que se 

concretizaram (num total de 22 milhões de euros), o impacto incremental no Prazo 
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A redução verificada no PMP vale não apenas por si só, mas também, e 

sobretudo, por evitarmos pagar juros de mora, que eram acentuados em Vila Nova de 

Gaia (1.738.911,36€ no ano do início do mandato, evoluindo para 644.208,12€ em 31 

de dezembro de 2016, numa redução extraordinária de 1.094.703,24€); note-se que se 
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Note-se que não se incluem nestes cálculos os juros de mora, que eram 

acentuados em Vila Nova de Gaia (1.738.911,36€ no ano do início do mandato, 

evoluindo para 644.208,12€ em 31 de dezembro de 2016, numa brutal redução de 

1.094.703,24€). Os juros de mora não são atos de gestão, são indicadores de abalo 

financeiro assente nos cumulativos atrasos de pagamentos a fornecedores e à própria 

banca. E a situação começava a tornar-se calamitosa. Basta sublinhar que os montantes 

de juros de mora pagos em 2012 permitiriam construir um centro de saúde. 

Se juntarmos ambos (na verdade, são ambos juros e são, como tal, 

contabilizados em termos técnicos) temos um pagamento em 2016 de 1.866.157,85€, 

que compara com o montante de 3.342.204,30€ em 2013, ano do início do mandato. 

Basta avaliar o volume de investimentos que pode ser feito com a poupança dos 

juros de mora para se perceber que eles correspondem a um modelo de desperdício e de 

utilização dos dinheiros públicos com claro prejuízo para a gestão da coisa pública. 

Podem corresponder a outras coisas, mas são fundamentalmente ganhos ilegítimos por 

parte dos credores, com taxas legais bem superiores a qualquer taxa de juro bancário, à 

custa do desleixo, da estratégia e/ou da rutura financeira a que o Município chegou. 

Ninguém ignora a enorme discrepância entre o juro bancário médio de um qualquer 

depósito a prazo e a taxa legal de juro de mora, discrepância claramente vantajosa para 

as empresas que tenham liquidez e possam acomodar dívidas longas e remuneradas de 

acordo com a taxa legal de juros de mora. 
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transitado em julgado que condenou o Município ao pagamento de uma indemnização 

de 13,9 milhões de euros, por efeito dos desmandos municipais na gestão do dossiê 

VL9. Ainda assim, conseguimos dirimir neste mandato a questão judicial e executiva, 

reduzindo a indemnização prevista de 30 milhões de euros para 14 milhões de euros. 

Importa relembrar as etapas fundamentais deste contencioso que tão caro custou 

aos cofres municipais e aos impostos dos cidadãos. 

Assim, em 2002, a Câmara assinou um contrato com a Sociedade José Miguel & 

Irmão, Lda., para a cedência dos terrenos para a construção da VL9, na contrapartida de 

construir as obras de infraestruturação do dito terreno ou, em alternativa, pagar 10 mil 

euros por dia à referida sociedade. 

Durante cerca de três anos (entre 2002 e 2005), a Câmara não construiu as 

infraestruturas nem pagou a indemnização.   

Em Maio de 2006, a José Miguel & Irmão, Lda. e outros intentaram uma ação 

administrativa comum, pedindo a condenação do Município a pagar-lhe a quantia de 

3.690.000,00€ (três milhões seiscentos e noventa mil euros), acrescida de 10.000,00€ 

(dez mil euros) por dia a partir de 12 de Maio de 2006 e até conclusão das obras a que 

se obrigara.  

Após múltiplas diligências judiciais, durante anos preferidas ao modelo de 

diálogo, em Outubro de 2015 foi o Município definitivamente condenado nos seguintes 

termos: 

a) A pagar aos ora exequentes, a quantia de 9.076.925,00€, atualizada de 

acordo com os índices anuais de preços no consumidor, publicados pelo INE, referentes 

aos anos de 2003 a 2006, valor esse acrescido dos juros de mora (civis), à taxa legal, 

desde a citação e até integral pagamento, dentro do prazo de 30 dias; 

b) A reconhecer o direito de construção nos terrenos dos ora exequentes 

delimitados a azul na Planta n.º III, anexa ao contrato, designados por “área 

urbanizável”, numa área de 81.269 m2, tendo em conta as condicionantes definidas, 

isto é, os projetos respeitem o PDM de Vila Nova de Gaia e a solução urbanística 

preconizada seja aquela que consta no plano de urbanização da área envolvente da 

VL9, em elaboração à data do contrato, dentro do prazo de 45 dias. 
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Como resulta inequivocamente da sentença, tal valor indemnizatório equivale ao 

montante que o Município teria de despender em 2002 caso optasse pela expropriação 

dos terrenos, tendo resultado do incumprimento definitivo, pelo Município, da 

obrigação de realização das obras de urbanização a que se obrigou perante José Miguel 

& Irmão. Aliás, nesse contrato assinado em 2002, a Câmara obrigava-se a pagar um 

montante indemnizatório de 10 mil euros por dia. Não fez as obras nem pagou o 

montante; daí o processo que agora culmina e a indemnização consequente. 

E, de facto, quando se iniciou este mandato, já nada havia a fazer em termos de 

negociação extrajudicial, porque havia já sentença transitada, apenas discutível em sede 

de ação executiva e de discussão dos modelos de aplicação da lei. 

Em 7 de Dezembro de 2015, o Município cumpriu a primeira parte da sentença 

no que respeita à alínea b), ou seja, reconheceu o direito de construção nos terrenos dos 

exequentes. 

Por outro lado, com o Plano de Saneamento Financeiro criámos as condições 

para o cumprimento da segunda componente da decisão judicial, sendo certo que apenas 

é possível assumir um programa de saneamento financeiro, porque foi atingido, nestes 

dois anos, o grande objetivo de evitar a entrada da Câmara Municipal no Fundo de 

Apoio Municipal (FAM), como teria acontecido se não houvesse controlo das contas 

nos meses deste mandato, como demonstra o relatório de auditoria à dívida real do 

Município. 

Importa referir a este propósito, dando ênfase ao esforço encetado pelo atual 

executivo municipal, e de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios 

Portugueses – 2014, publicado pela OTOC – Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 

que “Vila Nova de Gaia embora continue a ser o segundo Município com maior 

passivo, totalizando em 2014, 178,1 M€, apresentou em 2014 a maior diminuição de 

passivo exigível ao baixar o valor em 23,2 M€ (-11,5%)” (pág. 222). 

Ora, Vila Nova de Gaia foi o Município com a melhor execução financeira, no 

que respeita à redução do passivo. Mas é igualmente verdade que o Município de Gaia 

apresenta dos melhores resultados em termos de investimento global, investimento de 

capital e transferências de capital. Isso mostra que não foi pela redução do investimento 

que controlámos o passivo, mas pela alteração do paradigma da gestão. 



       
 
     

13 

Gaia, Investimento Inteligente e Desenvolvimento Sustentável – 2013-2017 

Não tivemos neste mandato, como aconteceu em mandatos anteriores, encaixes 

financeiros por antecipação, venda de património numa lógica de sell-lease-back ou 

outras estratégias de maquilhagem de contas ou de encaixe de dinheiro. Apenas rigor, 

boa gestão, investimento inteligente e desenvolvimento sustentável. 

Apesar de tudo, um programa de saneamento financeiro apenas faz sentido se, 

além de obtida a liquidez para pagar a indemnização judicial da VL9, conseguirmos 

obter as condições de limpeza das dívidas de tesouraria, devolvendo aos fornecedores as 

dívidas acumuladas, deixando de pagar juros de mora e reconquistando a confiança dos 

nossos parceiros. E, sobretudo, se não voltarmos ao modelo de desnorte e de “alguém 

que feche a porta” que desorganizou o Município durante anos. 

Esse enorme volume de pagamentos dos primeiros dois anos foi sobretudo 

dedicado a dívidas herdadas, muitas delas em incumprimento há vários anos, e que este 

Município assumiu pagar, com ética e rigor. E fizemos pagamento de dívida num 

modelo correto de gestão; pagar a quem se deve há mais tempo, pagar o acumulado e o 

atrasado, sabendo que estávamos a pagar coisas que herdámos e que, assim, 

dignificamos a instituição que tinha sido manchada pelas dívidas acumuladas. Enfim, 

correr contra o tempo, numa expressão popular. 

Alguns não queriam este modelo; preferiam ver o Município a pagar juros de 

mora. 

Não fizemos cavalgadas políticas, mas compreender-se-á que tenha tido a 

necessidade de enunciar os compromissos e as responsabilidades, até para se saber o 

ponto de partida e dar a conhecer a realidade. Disse até que algum do passivo era 

virtuoso, mas distanciei-me de erros graves de gestão (na Câmara e nas empresas 

municipais) e de lógicas de “quero-posso-e-mando”, inconcebíveis nos tempos atuais. 

E, já agora, não se pode continuar a criticar a despesa corrente, quando ela é boa, 

ou seja, quando ela visa a educação, a ação social ou a desmaterialização e serviços aos 

munícipes. Isso é quase tudo e quase sempre despesa corrente e, diga-se, boa despesa 

pública. O que é criticável, isso sim, é a despesa corrente endémica, e essa diminuiu 

enormemente, à medida do possível, dadas as obrigações contratuais. De facto, 

extinguimos contratos de prestações de serviços milionários, reduzimos despesas de 

funcionamento, acabamos com megalomanias e despesas acessórias. Apenas ocorre que 
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essa redução foi, infelizmente, compensada pelos efeitos da internalização da Gaianima, 

do seu pessoal e dos seus contratos. Se no que respeita ao pessoal, a opção é manter os 

trabalhadores, no que respeita aos contratos foram sendo denunciados à medida do 

possível, sem deixar rastos indemnizatórios chorudos. 

Neste processo de pagamentos de dívidas do passado, pagámos dívidas 

acumuladas à EDP (iluminação pública), à SULDOURO (resíduos sólidos), à SUMA 

(resíduos sólidos), à Gertal (refeições escolares), aos bancos (CGD e BES), entre muitos 

outros. Pagámos dívidas e reduzimos o passivo municipal, em muitos casos negociando 

reduções significativas de juros. 

E também é verdade que foi feita uma opção: ir avançando com pagamentos 

herdados, muitos desde 2002, em detrimento do pagamento sectário dos “nossos” 

compromissos obrigatórios ou dos compromissos obrigatórios deste mandato. Isso 

beneficiou o interesse público por ter permitido evitar centenas de milhares de euros de 

juros acumulados, e teve o mérito de sugerir o argumento demagógico da dívida deste 

mandato. 

A este propósito, note-se a frieza dos números. 

Neste programa de saneamento financeiro estão incluídas as seguintes verbas: 

 

Gaiapolis  Encerramento da Gaiapolis            538 034,45 €  
VL9  Condenação Judicial      13 894 835,18 €  

Prohabita Compromisso assumido e não pago       2 294 384,00 €  

Const. H. Dias, Lda Transação Judicial          450 000,00 €  

Alberto C. Alves, SA  Transação Judicial          637 587,34 €  

CIMPOR  Condenação Judicial 3 634 783,82 € 

 
 

Total das dívidas (MANDATOS ANTERIORES)      21 449 624,79 € 

 
Total de faturas não pagas            235 860,48 € 

 
Total de Saneamento (COMPROMISSOS DE 

MANDATOS ANTERIORES)      21 685 485,27 € 

 
Total de Saneamento (COMPROMISSOS DO 

ATUAL MANDATO)      13 721 394,33 € 

DÍVIDA DE CURTO PRAZO DE MANDATOS 
ANTERIORES PAGA APÓS OUTUBRO 2013      29 889 510,65 € 
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Ou seja, no atual mandato pagámos 29.889.510,65€ de dívidas de mandatos 

anteriores. Fomos deixando por pagar 13.721.394,33€, em nome do pagamento de 

faturas bem mais atrasadas. Significa que, caso a opção tivesse sido alocar a poupança 

ao pagamento da dívida deste mandato (fazendo acumular dívidas anteriores e juros 

avultados), teríamos pago a integralidade dos compromissos deste mandato e ainda 

sobravam 16.168.116,30€.  

Já nem é a demagogia a dizer que este saneamento serve para pagar as dívidas 

desta gestão; é mesmo o mais inusitado descaramento. Se o programa não contempla 

maior volume de dívidas, isso decorre do pagamento de um volume histórico de 

compromissos, que manchavam o nome do Município e o tornavam um Município 

pouco credível no contexto nacional.  

Podíamos ter ignorado essa situação. Pagaríamos todas as faturas deste mandato 

e deixaríamos acumular juros, descrédito e contencioso judicial. Poderíamos; mas esse 

era o modelo irresponsável que me recusei a assumir. 

Assumimos e pagámos passivo que nem sequer estava originalmente inscrito nas 

contas municipais; internalizámos a Gaianima, assumindo compromissos e pessoal, o 

que nos fez aumentar as despesas correntes, mas fizemo-lo em nome da boa gestão, da 

preservação dos postos de trabalho e da manutenção dos equipamentos. 

Negociámos passivo judicializado, que não entrava nas contas oficiais e estava 

claramente subavaliado nas provisões judiciais. 

Resolvemos o passivo das Águas de Gaia, que acumulavam mais de 3,5 milhões 

de euros de passivo de operação quando iniciámos este mandato. 

Efetuámos as devidas reestruturações internas, ao nível do pessoal e do 

funcionamento e opções de investimento. 

Ainda assim, baixámos impostos municipais, taxas e tarifas, reforçámos o 

investimento na educação e na ação social e assumimos o investimento inteligente que 

caracteriza os modernos modelos de gestão por essa Europa fora, com que nos 

identificamos. 

Ao mesmo tempo, mantivemos níveis relevantes de investimento, agora 

assumido numa lógica de investimento inteligente e sustentável. 
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Assumiu-se um trabalho exclusivamente assente no orçamento municipal, ao 

mesmo tempo que se preparavam projetos e candidaturas para o momento de abertura 

das esperadas linhas de financiamento europeu. Em ambos os casos, o mote foi sempre 

a priorização ao Investimento Inteligente e ao Desenvolvimento Sustentável. 

Por isto, o saneamento financeiro seria evitável. Seria evitável se tivesse havido 

boa gestão; seria evitável se houvesse humildade e diálogo com as vítimas dos calotes 

municipais; seria evitável se aprendessem com os erros; e seria evitável se tivessem 

pago a fornecedores em vez de pagarem a boys e a fins espúrios. 

Este programa de saneamento financeiro, apesar dos seus condicionalismos 

legais, deixa uma margem importante para a gestão e para as opções políticas nos 

próximos anos. Não deixa, isso não, margem para renovar desvarios e megalomanias, 

esperando que as entidades atuem com firmeza nas consequências dos erros do passado 

e no impedimento da sua repetição no futuro. 

Estou, no entanto, muito convencido de que esta segunda componente não é um 

risco sério; será o povo, pelo voto, a impedir que Gaia volte a ser o mau exemplo das 

autarquias, mantendo níveis fortes de investimento, mas garantindo uma gestão que 

honre os compromissos. 
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2. INVESTIMENTO INTELIGENTE 

Ao mesmo tempo que se priorizávamos o trabalho de reestruturação e de 

(re)credibilização da Câmara Municipal e das Empresas Municipais, mantivemos 

indicadores muito relevantes de investimento, tendo sido, de acordo com o Anuário 

Financeiro dos Municípios atrás referido, o terceiro Município do país com maior 

volume de investimento e o quarto em termos de investimento com transferências de 

capital. Teria sido fácil pagar dívidas se parássemos o investimento, mas o que ocorreu 

não foi isso, como mostram os números oficiais. A atual opção passou a ser por um 

modelo de Investimento Inteligente, por um programa integrado de reabilitação e de 

manutenção de equipamentos e de espaços públicos, ao mesmo tempo que foram 

assumidos alguns investimentos novos, numa lógica de Inteligência e de 

Sustentabilidade. E fizemos isto em três anos consecutivos sem Quadro Comunitário, 

porque o constante adiamento dos financiamentos do Portugal-2020 atirou-nos para uma 

inexistência de meios de financiamento complementares ao escasso financiamento 

estritamente municipal. 

Igualmente, reforçámos o empenho na promoção de uma cidade atrativa, 

também em termos económicos, de que é exemplo o programa municipal Gaia, 

Capacitação e Emprego. De acordo com o estudo independente realizado pela Bloom 

Consulting, intitulado “Portugal City Brand Ranking” (cf. http://www.bloom-

consulting.com/pdf/rankings/Bloom_Consulting_City_Brand_Ranking_Portugal.pdf), 

pode ler-se que, relativamente a 2015, “Vila Nova de Gaia protagonizou a maior subida 

deste ranking, passando do 34.º lugar nacional para o top 20, devido à sua prestação 

na categoria Viver (onde subiu 24 posições – 11.º lugar) pelo seu crescimento 

empresarial (subida de 15 lugares – 24.º lugar) e por uma taxa de ocupação hoteleira 

muito próxima das melhores do País”. 

No que respeita ao estudo de 2017, realizado pela mesma Bloom Consulting, 

Vila Nova de Gaia é, no âmbito do Top 25, o município de mais impressionante 

crescimento ao longo das últimas edições do Bloom Consulting Portugal City Brand 

Ranking passando de 34º a 12º classificado em apenas 4 edições e tornando-se numa 

referência nacional na dimensão de Talento. 
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3. TAXAS, TARIFAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS 

De facto, assumimos o extraordinário esforço por uma recuperação financeira, 

de credibilidade, enfim, de bom nome. Um Município endividado não é amigo das 

pessoas, não é amigo das empresas e não é, garantidamente, condição de 

desenvolvimento sustentável. Baixámos o passivo para valores históricos, diminuímos 

grandemente o prazo médio de pagamentos, reestruturámos a dívida, renegociámos 

contratos e pagámos sentenças judiciais. Não o fizemos por vocação contabilística, mas 

pela convicção democrática, por valorização do rigor e da boa gestão, afinal, da forma 

cuidada de tratar do dinheiro oriundo dos impostos do povo, que merece o maior 

respeito. Uma coisa é questionar uma opção legítima de gestão (optar por construir um 

pavilhão ou uma piscina, optar por apoiar mais a cultura ou mais a habitação, entre 

muitos outros exemplos); outra coisa bem diferente é esbanjar, fruto de uma gestão 

megalómana e sem futuro. 

Tal ocorreu ao mesmo tempo que assumimos, igualmente, a necessidade de 

mudar de paradigma de tributação fiscal municipal, baixando impostos, taxas e tarifas 

municipais (reduzimos o IMI em 8%, o que permitiu conter o efeito das reavaliações de 

imóveis, poupando 3,7 milhões de euros às famílias gaienses, e reduzimos a fatura da 

água à custa da redução da taxa de resíduos sólidos em 6,5%). Vila Nova de Gaia era 

conhecida como um Município com o IMI no máximo, com uma fatura de água de 

custos exagerados e com taxas e tarifas exageradas.  

Tentou, assim, mostrar-se que a crise não se resolve entregando a fatura ao povo, 

pelo aumento dos impostos. A crise resolve-se pela boa gestão, pelo emagrecimento 

inteligente da estrutura, pela capacidade de definir políticas fortes e sustentáveis, com 

prioridades inteligentes e sustentáveis. 

Aqui também se mudou o ciclo, de um modelo despesista e megalómano, para 

um modelo sustentável. Não conheço, aliás, nenhum país que se desenvolva enquanto se 

endivida sem rumo ou limites. 
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4. AS DESPESAS COM PESSOAL E AS DESPESAS CORRENTES 

Tivemos de aumentar transitoriamente as despesas correntes e com o pessoal. 

Mas isso não decorreu da gestão despesista, mas sim da internalização nas contas do 

Município de pessoal transitado da Gaianima e do Parque Biológico, com mais de 190 

trabalhadores incorporados que já estavam no universo municipal, mas fora do quadro 

específico da Câmara Municipal e, portanto, das suas contas. Ou seja, aumentaram as 

despesas com pessoal sem ter havido qualquer processo de contratação municipal nos 

três primeiros anos, desde logo por imposição legal (lembre-se que uma das 

consequências da violação do limite legal de endividamento é a impossibilidade de 

contratação de pessoal). Apenas em 2016, fruto da estabilização das contas, da não-

entrada do Município no FAM e da exceção concedida pelo Orçamento de Estado, foi 

possível abrir um procedimento concursal para uma nova recruta nos Bombeiros 

Sapadores e para Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais para as escolas do 1º 

ciclo e do pré-escolar do concelho. 

No que respeita às despesas correntes, cresceram e tenderão a manter a sua 

importância. Isso não resulta de despesismo e de laxismo na gestão, como se verificou 

anteriormente. Isso resulta do modelo de desenvolvimento do concelho. Chegados a um 

patamar básico de existência de infraestruturas desportivas, culturais e de lazer, importa 

garantir a sua qualidade, a sua manutenção e as respostas às necessidades do 

funcionamento quotidiano. Isso corresponde, em termos contabilísticos, a rubricas 

orçamentais da despesa corrente. Não se confunde este trabalho com a generalização de 

despesismo e de contratações de boys, na maioria dos casos com enfoque nas empresas 

municipais, que permitiu enxamear de amigos e de avenças milionárias nessas empresas 

municipais. 

Também por isso foi ensaiado um modelo de acordo de saída de alguns desses 

casos, que se mostraram desadaptados ao trabalho técnico, ou tão-somente ao 

trabalho(!), habituados que estavam ao envolvimento político.  

Há uma discussão a fazer nos próximos anos a este respeito. De facto, ao longo 

dos anos, sustentou-se a valorização das despesas de capital, como elementos atinentes a 

investimentos e a criação de infraestruturas. Ao mesmo tempo, foi sendo desvalorizada 
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a despesa corrente, assumida como dimensão tendencialmente endémica das contas 

públicas. 

Esta leitura deve ser repensada e rediscutida. É evidente que a despesa corrente 

está contaminada nas representações sociais, porque aparece muitas vezes confundida 

com gastos excessivos, despesas supérfluas ou custos com boys e com sumptuosidades. 

É o custo de muitos vícios e exageros cometidos. No entanto, não deve ser esse o 

modelo. Num país com as infraestruturas principais construídas e estabilizadas, impõe-

se garantir o seu correto funcionamento e a sua manutenção. Para o efeito, é necessário 

um conjunto de intervenções de manutenção e de reabilitação (na maior parte dos casos 

inscritas nas despesas correntes), a par do pessoal exigível para os serviços aos 

cidadãos.  

Ora, parece evidente que a insistência obsessiva na valorização acrítica das 

despesas de capital surge como impulso à infraestruturação sem critérios e ao 

endeusamento da obra por si só. O país e o Município necessitam de investimento, mas 

de investimento seletivo e inteligente. E necessitam de reforçar despesas correntes, 

quando isso corresponda à melhoria das condições de manutenção e de prestação dos 

serviços aos cidadãos. 

Por isso, não é rigoroso afirmar que a despesa de capital é sempre um indicador 

de boa gestão, nem afirmar que as despesas correntes são indicadores de gastos 

supérfluos. A exigência que se coloca é diferente e mais crítica: distinguir a “boa” 

despesa de capital e a “má” despesa de capital; e distinguir a “boa” despesa corrente e a 

“má” despesa corrente. 

Este é o caminho para a avaliação rigorosa e crítica da gestão local e nacional 

dos recursos públicos. É uma abordagem mais exigente e minuciosa; mas, talvez por 

isso mesmo, é a única abordagem verdadeiramente virtuosa sobre os modelos de ação 

política. 

Apesar da redução do passivo da Câmara e da restituição do seu bom-nome, 

fomos confrontados com várias rubricas que entraram nas contas municipais e que não 

estavam lá, como os 13,9 milhões de euros da sentença irrecorrível das indemnizações 

do contrato da VL9, assinado em 2002, e que previa uma indemnização de 10 mil euros 

por dia no caso de não serem cumpridas as cláusulas do dito protocolo, como não 
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foram; os 4,5 milhões de euros de indemnizações pelo incumprimento de pagamentos, 

como o caso da ACA, construtora do Parque da Cidade, entretanto inaugurado há oito 

anos, a que se juntam vários outros processos de menor montante, mas de idêntica 

responsabilidade municipal; os 2 milhões de pagamento do ProHabita à Gaiurb; os 14 

milhões de euros de passivo da Gaianima que tivemos que internalizar nas contas 

municipais e que lá não constavam (sabendo que uma parte desse passivo resulta do 

leasing imobiliário para a construção da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do 

Porto); a indemnização/pagamento por contrapartida do incumprimento do contrato-

promessa da Casa da Presidência; os 600 mil euros de dívida da POLIS, entre outros 

que trataremos mais adiante e com maior detalhe. 

 Isto sem falar na antecipação de receitas, ocorrida nos mandatos anteriores, 

como a concessão do estacionamento no centro do concelho, com grande parte do 

pagamento feito antecipadamente, ou os 18 milhões do Fundo Imobiliário, cuja receita o 

Tribunal de Contas ordenou que se contabilizasse nas contas municipais e que 

originalmente não estavam lá. 

Isto é (d)enunciado em pedagogia histórica. É que, se isto não for dito, pode 

insinuar-se que esta gestão aumentou o passivo municipal. Mas a verdade não é essa: de 

facto, foi significativamente diminuído o passivo municipal, mas entraram pela porta 

dentro valores imprevistos de passivo judicializado, dívidas camufladas ou contas 

maquilhadas. Como se verificou pela Auditoria de Apuramento da Dívida Real, existia 

um desvio significativo entre o passivo real e o passivo irreal e subavaliado declarado à 

DGAL ao longo dos anos. 

Para além da entrega destes elementos às entidades competentes, sem alarde 

público e com grande sentido de responsabilidade, implementámos as Recomendações 

do Tribunal de Contas e, no quadro da resposta enviada ao referido Tribunal, 

solicitámos a realização, por parte deste, de uma Auditoria de Acompanhamento à 

Câmara Municipal, relativa ao atual mandato, que permita aquilatar o atual modelo de 

gestão.   
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5. A DIMENSÃO IMATERIAL 

 

5.1. EDUCAÇÃO E O PROGRAMA GAI@PRENDE+ 

O trabalho municipal focou-se, apesar de tudo isto, num modelo de cidade 

humanizada e sustentável e para a qual ambicionamos respostas inovadoras em áreas 

distintivas, como a educação. 

 

5.2. O PARADIGMA DO PROGRAMA GAI@PRENDE+ 

O despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, estabelece as condições para 

responder ao paradigma da “escola a tempo inteiro” para quem necessita, com a 

definição de medidas para as AEC, CAF e AAAF e que visa permitir uma maior 

igualdade de oportunidades no acesso ao bem público educativo para todas as crianças, 

tentando conciliar os horários escolares com atividades extracurriculares e com os 

horários laborais cada vez mais desregulados. 

Este normativo desafia a comunidade local a um trabalho colaborativo e em 

parceria, apostando numa rede municipal sustentada na confiança e responsabilidade de 

todos aqueles agentes que, de alguma forma, estão envolvidos com este público-alvo e 

que são as crianças e jovens em idade escolar. Assim, este despacho potencia que, para a 

concretização da escola a tempo inteiro, se associem ao Município as instituições de 

solidariedade social (IPSS), as associações de pais e, naturalmente, os próprios 

Agrupamentos de escolas de cada comunidade. 

A Câmara Municipal de Gaia geria, de acordo com este enquadramento legal, as 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), por delegação do Ministério da 

Educação, no período definido entre as 16:30h e as 17:30h e apenas durante o período 

letivo (excluindo as férias), criando um claro desajustamento entre o horário escolar e o 

horário laboral das famílias, por deixar a descoberto o período após as 17:30h, assim 

como o horário de acolhimento das manhãs, antes das 09:00h. Acresce a dificuldade dos 

encarregados de educação em encontrarem respostas de cariz mais social também para o 

período das interrupções letivas do Natal e da Páscoa e das férias de Verão que, por 
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serem prolongadas, trazem constrangimentos às famílias na gestão da ocupação dos 

tempos livres dos seus filhos. 

A gestão municipal anterior, para responder a esta necessidade, transferiu para as 

associações de pais, através de um protocolo indireto com a Fedapagaia, essa 

responsabilidade, ao abrigo de um protocolo de colaboração com um valor superior a 

200.000 euros por ano letivo. Porém, a realidade do MAP (Movimento Associativo de 

Pais) caracteriza-se por um espírito voluntarista e por alguma incerteza, mais centrada 

nas questões particulares da sua realidade, com uma estrutura muito instável e assente 

no voluntariado. Traduzindo para o terreno esta realidade, tínhamos inúmeras escolas 

onde não existiam associações de pais e, nas escolas onde as associações de pais eram 

um facto, algumas nunca aderiram à promoção e gestão da CAF e outras são de escolas 

do 2º e 3º ciclo e secundárias, a que não respeita a realidade aqui em apreço, porque 

nelas não frequentam alunos do pré-escolar, nem do 1º ciclo. Noutros casos, a mera 

extinção da associação de pais extinguia, consequentemente, o próprio serviço na 

escola.  

Importava uma solução sustentável, mas universal, solidária e aberta a todos. 

Oliveira do Douro tinha a única situação específica e diferente. Desde 2002 tinha 

um serviço nos moldes agora pretendidos para o concelho (implementado pela Junta de 

Freguesia de Oliveira do Douro). Desde 2006, este serviço, denominado “Estúdios de 

Atividades Livres”, foi assumido pela Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior, 

em protocolo com a Câmara e com a Junta de Freguesia. O serviço já existia, por isso, 

em 2013, tendo sido assumido como referência e exemplo de alargamento municipal e 

tendo transitado para o programa concelhio Gai@prende+ (denominação dada ao 

programa municipal).  

O programa Gai@prende+ surge, assim, como resposta a estas realidades. Em 

primeiro lugar, propõe-se um programa para todas as escolas, independentemente do 

facto de existirem ou não associações de pais; em segundo lugar, o programa propõe um 

projeto educativo único para todo o concelho, defendendo desta forma a qualidade 

educativa dos tempos não letivos para todas as crianças que participarem no projeto; em 

terceiro lugar, o programa Gai@prende+ responde com qualidade pedagógica, ao 

vincular nas suas atividades muitos dos professores das AEC (quadros habilitados para a 
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docência ou técnicos com currículo relevante em áreas a que o perfil dos professores das 

AEC não corresponde); em quarto lugar, permite aos professores das AEC um posto de 

trabalho menos precário; em quinto lugar, o programa responde do ponto de vista social, 

ao permitir que as comparticipações das famílias respeitem os escalões de rendimento 

familiar atribuídos pela ação social escolar; em sexto lugar, o programa não só responde 

às interrupções letivas e férias, como oferece uma resposta designada por “acolhimento” 

e que possibilita às famílias a entrega dos seus filhos a partir das 7:30h da manhã na 

escola, facilitando a mobilidade das famílias para o local de trabalho; e, por fim, o 

programa garante a todas as crianças que tenham aderido à oferta do “acolhimento” um 

pequeno-almoço reforçado, pois admite-se que estas crianças, ao saírem cedo de casa, 

necessitem de um reforço alimentar antes do início da atividade letiva. 

Este programa foi idealizado no pelouro da Educação, após reuniões com os 

vários agentes da comunidade escolar, da comunidade educativa e da comunidade 

educativa alargada e com o acompanhamento permanente do Conselho Municipal de 

Educação, órgão consultivo para as matérias da política educativa municipal, tendo sido 

a versão final do programa aprovada na reunião de Câmara realizada em 8 de setembro 

de 2014. 

 

5.3. OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

O programa Gai@prende+ compreende seis ofertas diferentes: 

 O “acolhimento”, que permite a guarda das crianças do pré-escolar ou dos 

alunos do 1º ciclo nas respetivas escolas ou nos jardins-de- infância a partir das 

07:30h até ao início da atividade letiva diária, e que é financiado pelo Município 

e pela comparticipação familiar de acordo com o escalão de rendimentos 

definido pela ação social escolar; 

 A CAF - Componente de Apoio à Família – decorre após o período das AEC 

(Atividades de Enriquecimento Curricular), como oferta para os alunos do 1º 

ciclo, e compreende atividades extracurriculares a partir das 17:30h até às 

19:30h, sendo financiada pelo Município e pela comparticipação familiar de 

acordo com o escalão de rendimentos definido pela ação social escolar; 
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 A AAAF, que compreende as Atividades de Animação e Apoio à Família com 

oferta gratuita a partir do término da atividade curricular (15:30h) até às 19:30h, 

com um programa educativo promovido pelo Departamento da Educação da 

Câmara Municipal de Gaia e totalmente financiado pelo Município; 

 A AAAF com atividades extracurriculares, a serem ministradas a partir das 

15:30h, escolhidas pelas famílias a partir de um leque de ofertas que o 

Município põe à disposição e que é financiada pelo Município e pela 

comparticipação familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido pela 

ação social escolar; 

 O reforço de alimentação, oferecido às crianças que aderem ao “acolhimento” e 

que é totalmente financiado pelo Município; 

 A oferta dos pequenos-almoços às crianças, na perspetiva de apoio social, mas 

sobretudo de um programa alimentar coerente; 

 O reforço alimentar, às 17:45h, para os alunos que frequentem o programa e que 

beneficiam ainda da oferta universal do pequeno-almoço nos JI e 1.º ciclo, como 

estratégia de promoção da alimentação saudável e generalizada a todos os alunos 

das escolas do concelho; 

 As interrupções letivas do Natal, Páscoa, Carnaval e férias escolares 

enquadradas no modelo ATL (Atividades de Tempos Livres), onde se assegura 

integralmente, desde as 07:30h até às 19:00h, um conjunto de atividades, visitas 

pedagógicas e outras e que é financiado pelo Município e pela comparticipação 

familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido pelos escalões de ação 

social escolar. 

Para operacionalizar este programa, o atual executivo assumiu a sua 

coordenação geral, com o acompanhamento local das juntas de freguesia e das 

associações de pais e a gestão local do projeto assente em instituições com experiência 

educativa, preferencialmente nas IPSS com a valência da educação (particularmente do 

ATL).  

Apesar de valorizar prioritariamente as instituições da economia social, não fazia 

sentido abrir a privados a gestão de um programa que tinha ainda muito de 

experimental. 
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Assim, as IPSS foram as instituições definidas para gerir localmente o programa, 

como forma de suprir as limitações do Município, tendo em conta o facto de a Câmara 

não poder atualmente contratar pessoal (o Município estava há vários anos em violação 

do limite legal de endividamento, o que inibia contratações), sejam os professores, os 

técnicos ou os assistentes operacionais. Por outro lado, a Câmara tinha dificuldades na 

componente técnica e pedagógica, por falta de recursos qualificados para a direção, 

acompanhamento e fiscalização do programa.  

A ideia de base seria assumir como parceiros as IPSS do concelho com a 

valência de educação, para assumirem o serviço em cada freguesia ou grupos de 

freguesias. Algumas das instituições não se mostraram disponíveis para a gestão do 

projeto e as razões são múltiplas: 

 falta de condições técnicas para o efeito; 

 relutância pelo facto de não haver lugar a fees de gestão ou overheads (ou 

seja, as instituições participantes contabilizam os gastos efetivamente 

realizados, mas não é possível que a Câmara assuma gastos de adesão ao 

programa para outro tipo de financiamento, como manutenção, 

infraestruturas, etc.). Ora, desta forma, o programa nunca é verdadeiramente 

"lucrativo” para as instituições, condição assumida desde o início, pelo facto 

de tratarmos com instituições da Economia Social; 

 relutância pelo facto de ser necessário adiantar o dinheiro de que o programa 

necessita (em períodos trimestrais), o que inviabiliza a participação de 

instituições com maiores constrangimentos financeiros. Este facto decorre 

das imposições legais da contabilidade pública, que dificulta, quando não 

impede mesmo, a antecipação “por conta” de verbas. Assim, só restava a 

solução mais penalizadora para as instituições, mas viabilizante do 

programa, ou seja, a antecipação dos pagamentos por parte das IPSS, a 

gestão das contas por trimestre e a posterior prestação de contas e aferição de 

comparticipações. 
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5.4. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GAI@PRENDE+ 

Um programa como o Gai@prende+, como programa singular no país, na sua 

dimensão, por cobrir todo o concelho e na sua complexidade, por apresentar ofertas 

diversificadas que representam dinâmicas substantivamente diferentes e por envolver 

um número significativo de agentes socias (uma autarquia com o seu pelouro da 

educação e a direção de educação, 16 instituições gestoras do projeto, 15 juntas de 

freguesia ou uniões de freguesia, 14 agrupamentos de escolas com as suas 111 escolas 

entre escolas do 1º ciclo, escolas do 1º ciclo com jardim-de-infância e jardins-de-

infância autónomos, a que se acrescem os três centros escolares, a Fedapagaia e as 

associações de pais), associado ao facto de se estar a operacionalizar um programa 

completamente novo para as famílias), traria naturalmente alguns constrangimentos e 

contrariedades, razão para se estabelecer um procedimento avaliativo. Neste sentido, o 

programa Gai@prende+ esteve sujeito a três avaliações: 

 um relatório interno de avaliação e que realça nas suas conclusões que, não 

obstante os constrangimentos naturais de operacionalizar um programa com esta 

ordem de grandeza, existe a vontade dos parceiros em colaborar num programa 

inovador que contribua para a escola a tempo inteiro para os alunos que dele 

necessitem; 

 um relatório independente da iniciativa da Fedapagaia a que se deve particular 

atenção, especialmente na referência que se faz, como aspetos positivos, à 

cobertura do programa em todo o Município, à disponibilização do reforço 

alimentar e à melhoria da qualidade no apoio ao estudo. De sinalizar também, 

neste capítulo, o facto de as famílias considerarem as comparticipações 

familiares elevadas, o que levou a uma alteração de tabela de preços por parte do 

Município; 

 por fim, foi protocolada uma avaliação externa ao programa com a Fundação 

Manuel Leão, entidade externa com diversos trabalhos nestes domínios, cuja 

avaliação foi coordenada pelo Prof. Doutor Joaquim Azevedo, do qual resulta 

um relatório anual. 

     Neste relatório, a análise swot traduziu alguns aspetos positivos e alguns 

aspetos a melhorar. Mais uma vez, reforça positivamente a virtualidade de um programa 
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para todo o concelho, valorizando as instituições da Economia Social, parceiras por 

excelência dos poderes públicos, um suporte financeiro estável, embora recomende um 

referencial financeiro para o programa. Acresce o contributo de um painel central neste 

processo, constituído pelos agrupamentos, que apresentaram testemunhos muito 

positivos. Um aspeto negativo e recorrente é, mais uma vez, a questão das 

comparticipações familiares. 

Estas avaliações foram levadas ao conhecimento do Conselho Municipal de 

Educação, da Câmara e da Assembleia Municipal. 

Este executivo camarário assumiu conscientemente que lançar um programa 

desta envergadura no terceiro maior Município do país, e no segundo Município com o 

maior parque escolar, traria naturalmente algumas dificuldades no processo de 

operacionalização. Não podem ser estranhos a este processo a realidade financeira do 

Município, os constrangimentos legais de recrutamento de professores e técnicos, a 

problemática da mobilidade pela dificuldade em transportar estas crianças para 

atividades fora das escolas, nomeadamente pela falta de autocarros que respeitem o 

normativo legal para transporte de crianças com menos de 16 anos, recorrendo a 

transportes alugados que encarecem substancialmente o programa e a complexidade 

comunicacional com todos estes agentes, entre outros.  

 

5.5. O ANO LETIVO 2014/2015 

O resultado final dos contactos com as instituições traduziu-se na seguinte 

seleção para o ano 2014/2015, com a correspondente distribuição das freguesias pelas 

instituições.  

1. Centro Social de Coimbrões 

2. Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior 

3. Abrigo Seguro 

4. Olival Social 

5. Centro Social de Sandim 

6. Centro Social de Grijó 

7. Associação de Solidariedade Social da Madalena 

8. IESF 
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9. Centro Social Vera Cruz do Candal 

10. Fundação Padre Luís 

11. Centro Social Ana Caetano e Salvador Caetano 

12. Fundação Joaquim Oliveira Lopes 

13. Associação Musical de Pedroso 

14. Associação Social de Serzedo 

15. Tenda do Encontro 

16. Instituto Piaget 

 

 

 

 

 

Na caracterização das 16 entidades gestoras do projeto constata-se que: 

 A maioria das entidades parceiras integra entre 20 a 50 trabalhadores; 

 A maioria das entidades possui um coordenador pedagógico. 
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Cada uma das instituições assumiu a assinatura de um protocolo de colaboração 

com a Câmara Municipal de Gaia para o programa Gai@prende+, onde ficaram 

definidos os direitos e deveres de cada parceiro e os mecanismos de funcionamento e de 

financiamento. 

Em Outubro de 2014, ano letivo de arranque do programa, a realidade 

comparada entre o modelo da gestão municipal cessante e o programa Gai@prende+ já 

traduzia um número de inscrições superior ao modelo vigente na gestão municipal 

anterior. 
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2013/2014 2014/2015 (Outubro 2014) 

FEDAPAGAIA Gai@prende+ 

Pré-escolar 1º ciclo Pré-escolar 1º ciclo 

604 389 495 1016 

993 1511 

 

5.6. COMPENSAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES 

Quanto ao funcionamento, o princípio do modelo é criterioso: as IPSS gerem o 

programa nas escolas, cobrando a comparticipação familiar às respetivas famílias de 

acordo com os respetivos escalões definidos pela ação social escolar; trimestralmente, a 

Câmara avalia as contas, procede à análise do processo e cobre os deficits (onde eles 

existam), por transferência por protocolo. 

O procedimento do cálculo das receitas não é linear, e embora tenha em conta 

apenas o número de alunos inscritos, as comparticipações familiares estão sujeitas a um 

conjunto de variáveis, razão pela qual um número aproximado de inscrições entre duas 

instituições podem gerar receitas diferentes entre elas. 

A título de exemplo, uma inscrição pode representar um produto como o 

“acolhimento”, que naturalmente tem um valor diferente de comparticipação familiar à 

inscrição para o período da CAF, ou para as atividades da AAAF; acresce o facto de 

essa inscrição também ter de ser enquadrada no escalão de rendimento que a ação social 

escolar determinou, logo com comparticipações distintas; essa inscrição pode 

corresponder também a um acumular de produtos que se oferece, por exemplo, uma 

inscrição pode corresponder a uma criança cuja família pretende as atividades a pagar 

na AAAF, mas que tenha também aderido ao “acolhimento”; e pode, por fim, essa 

mesma inscrição ser bonificada pelo facto de ter um irmão/ã inscrita no programa. 

A existência de maior ou menor número de alunos com escalões atribuídos pela 

ação social escolar, como pode constatar-se pela figura 5, as diversas modalidades de 

oferta do Gai@prende+, como o período de acolhimento, a CAF e as atividades da 

AAAF, com valores de comparticipação diferentes e escalonados, geram realidades 

diferenciadoras que fazem variar a compensação às instituições, uma vez que o 

pagamento da Câmara apenas cobre escalões e não paga fees de gestão às instituições ou 
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subsídios de participação. Aliás, todas as instituições pré-existiam ao Programa, sendo 

escolhidas pela experiência na área específica.  

 

DISTRIBUIÇÃO DOS ESCALÕES PELO UNIVERSO DAS INSCRIÇÕES EM 2014/2015 

Escalão A  Escalão B S/Escalão 

Instituto Piaget 80 55 145 

Fundação Joaquim Oliveira Lopes 22 24 32 

Abrigo Seguro 38 30 38 

Centro Social Vera Cruz do Candal 145 67 244 

Centro Social de Coimbrões 25 13 30 

Centro Social e Paroquial S. Salvador de Grijó 45 18 26 

IESF 67 74 169 

Associação de Solidariedade Social da Madalena 55 52 72 

Cooperativa de Sol. Social Sol Maior 564 312 442 

Fundação Padre Luís 10 1 2 

Associação Musical de Pedroso 36 37 67 

Olival Social 10 12 6 

Centro Social de Sandim 13 11 21 

Associação Recreativa de Serzedo 9 11 12 

Centro Social Salvador Caetano 10 14 26 

Tenda de Encontro 2 2 5 

TOTAL 1131 733 1337 3201 

 

As despesas com o programa Gai@prende+ estão divididas em dois tipos: as 

despesas de coordenação e as despesas com as atividades. Na primeira despesa incluem-

se os honorários de colaboradores da instituição afetos ao programa e aqui, de acordo 

com um maior ou menor número de crianças, a instituição afeta ao programa horas dos 

seus colaboradores ou afeta colaboradores a tempo inteiro; são também consideradas as 

despesas de comunicações e deslocações, bem como material administrativo para a 

gestão do programa. Quanto às despesas com as atividades, estas circunscrevem-se à 
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esfera das necessidades para cada atividade, desde material didático, os seguros, o 

material de higiene e limpeza, outros materiais diversos, os honorários de assistentes 

operacionais afetos ao programa e honorários dos professores e técnicos com currículo 

relevante. De referir que estas despesas decorrem durante o ano letivo da atividade 

coberta pelo Gai@prende+, isto é, das 07:30h às 09:00h e das 17.30h às 19:30h. Porém, 

nas interrupções letivas do Natal, Páscoa e férias de Verão, a cobertura com a 

contratualização dos assistentes operacionais e dos professores ou técnicos das 07:30h 

às 19:00h é integralmente assumida pelas instituições, o que eleva substancialmente os 

encargos deste programa, inicialmente suportados pelas instituições de acordo com o 

protocolo. 

Daqui se deduz que os valores compensatórios a atribuir por protocolo às 

instituições não podem ter como critério único o número de alunos, como pode 

constatar-se pela descrição anterior e pela referência a esta matéria no documento de 

avaliação externa ao programa Gai@prende+. A título de exemplo, o número de escolas 

que cada instituição gere nestes períodos ou o peso de cada escalão de ação social nos 

alunos frequentadores do Programa são variáveis a ter em conta pela implicação da 

afetação de assistentes operacionais. 

A descrição dos critérios de atribuição das compensações às instituições justifica 

o exercício financeiro no primeiro ano do programa, conforme os lançamentos oficiais 

da contabilidade do Município e sintetiza e cruza o exercício contabilístico com a 

amplitude de ação de cada instituição. Assim: 

 verifica-se que algumas instituições só participaram no programa no ano letivo 

2014/2015, não tendo colaborado na gestão das férias de verão; 

 confirma-se que entrou uma nova instituição para o ano letivo 2015/2016, tendo 

já assumido as férias de verão (Centro Social Paroquial de Canidelo); 

 constata-se que existe uma enorme discrepância de escolas atribuídas e 

consequentemente do número médio de inscrições entre instituições, em 

consequência da cobertura de freguesias assumida por cada instituição; 

 que as compensações às instituições para o ano letivo 2015/2016 refletem 

também o período das férias de verão (com cobertura integral das 07:30 às 

19:00), bem com a quebra de receitas devido à decisão municipal de reduzir as 
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comparticipações familiares em todos os escalões em 7,50€ neste novo ano 

letivo, quebra de receita que é integralmente assumida pelo orçamento do 

programa Gai@prende+; 

 que triplicou o número de crianças beneficiárias e aumentou significativamente 

a cobertura de escolas, não obstante o total de compensações atribuídas às 

instituições do programa em 2014/2015 ficar aquém do protocolo que vigorava 

com a Fedapagaia (200.000,00€), cujo montante não cobria as férias de verão, 

sendo mesmo assim mais dispendioso. 

 

5.7. O ANO LETIVO 2015-2016 

O resultado das avaliações feitas ao programa Gai@prende+ traduziu-se em 

algumas alterações ao programa para o ano 2015/16. 

Uma das questões fundamentais passava pela sustentabilidade financeira do 

programa. Assim, a avaliação feita às instituições em três domínios (a proatividade, 

custos e desempenho) conduziu à denúncia dos protocolos de sete instituições e à 

entrada de uma, obrigando a uma reformulação na distribuição das instituições pelas 

freguesias a gerir e que se reflete na figura seguinte. 
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A lista para 2015/2016, ano em curso e segundo ano do programa, foi a seguinte: 

1. Centro Social de Coimbrões 

2. Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior 

3. Abrigo Seguro 

4. Olival Social 

5. Centro Social de Sandim 

6. Centro Social de Grijó 

7. Associação de Solidariedade Social da Madalena 

8. IESF 

9. Centro Social Vera Cruz do Candal 

10. Centro Social de Canidelo 

 

Outra das alterações, tendo em conta a sugestão da avaliação externa, foi a 

questão do referencial financeiro. Sendo um programa novo, não existia um histórico 

onde pudesse utilizar-se o método comparativo, pelo que teria de se aguardar pelos 

resultados financeiros para se fazer uma primeira avaliação financeira e, assim, poder 

encontrar-se um modelo equilibrado que permitisse chegar a um referencial financeiro 

para todas as instituições.  

Uma terceira medida prendeu-se com as comparticipações familiares, aspeto 

considerado tanto na avaliação da Fedapagaia como na avaliação externa ao programa. 

O Gai@prende+ é um programa com uma matriz social e, neste sentido, houve um 

esforço por se encontrar uma solução que salvaguardasse a sustentabilidade do 

programa e que, simultaneamente, pudesse ir ao encontro das famílias mais carenciadas, 

tendo assim sido reduzido €7,50 em cada escalão na CAF, reconhecendo este executivo 

o correlativo acréscimo nos custos para o programa. 

 

5.8. O GAI@PRENDE+(I) – crianças com Necessidades Educativas 

Especiais 

O sucesso do Gai@prende+ e a estruturada proposta da Fedapagaia incentivou 

este executivo para o alargamento do programa e do modelo às crianças com 

necessidades educativas especiais, tendo em conta que nos últimos anos houve um 
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desinvestimento na educação inclusiva, que se refletiu de forma aguda na qualidade de 

vida destas crianças e jovens e trouxe dificuldades acrescidas aos encarregados de 

educação. Este alargamento deveria ser considerado no segundo ano do programa, agora 

já mais consolidado e com capacidade técnica para suprir as especificidades destes 

alunos através da oferta, por exemplo, da hidroterapia, hipoterapia, cinoterapia, entre 

outras. 

O concelho de Gaia possui mais de 800 alunos com necessidades educativas 

especiais. Uma parte significativa destes alunos está integrada nas Unidades de Ensino 

Estruturado (autismo) e nas Unidades de Apoio Especializado (multideficiência e 

outras) localizadas nos Agrupamentos de Valadares, Sophia de Mello Breyner, Costa 

Matos, António Sérgio, Gaia Nascente e Valadares, para além da APPDA-N, 

APPACDM e CERCIGAIA.   

A Câmara Municipal de Gaia, conhecedora das escassas competências dos 

Municípios na educação inclusiva, reconhecendo que não deve fazer-se substituir por 

quem tutela esta área, tem a consciência das insuficiências do sistema educativo em 

assegurar uma efetiva educação integradora que consiga responder ao desafio de uma 

educação diferenciada.   

Neste sentido, o Município entendeu desenvolver um projeto integrado para os 

alunos com necessidades educativas especiais designado Gai@prende+(i) (i, de 

inclusão), que inclui um conjunto de ações importantes no domínio da formação, 

informação, banco de ajudas técnicas, apoio às terapias, ocupação de tempos livres, 

refeições, transportes e acessibilidades. 

 

5.9. TRAMITAÇÃO DO PROGRAMA 

Em termos dos órgãos autárquicos, a tramitação foi a seguinte: 

 Outubro de 2013: tomada de posse do novo executivo Municipal. 

 Janeiro de 2014: organização da equipa e do modelo de trabalho para 

implantação do programa. 

 até Agosto de 2014: reuniões e contactos institucionais com os parceiros e com o 

Conselho Municipal de Educação. 
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 29/8/2014: reunião de Câmara; apreciação do Projeto Educativo; sem votação 

(para conhecimento). 

 8/9/2014: reunião de Câmara; apreciação do regulamento; votado com 8 votos a 

favor e 2 abstenções. 

 8/9/2014: reunião de Câmara; apreciação dos Protocolos com as Instituições 

gestoras; votado com 8 votos a favor e 2 abstenções. 

 23/10/2014: reunião da Assembleia Municipal. Apreciação política. Sem 

votação. 

 10/11/2014: reunião do Conselho Municipal de Educação, no sentido de discutir 

e avaliar o modelo. O Conselho expressou-se, por unanimidade, de forma 

favorável ao programa. 

 3/8/2015: denúncia formal dos protocolos do ano anterior; votado por 

unanimidade. 

 3/8/2015: apreciação dos novos Protocolos com as Instituições gestoras; votado 

por unanimidade. 

 3/8/2015: apreciação do Projeto Educativo Gai@prende+ (inclusão), programa 

análogo, mas direcionado para as crianças com Necessidades Educativas 

Especiais; votado por unanimidade. 

 21/11/2016: aprovação do novo Regulamento do Programa, visando a criação de 

condições de estabilidade, com progressivo caminho para procedimentos 

concursais. Aprovado por unanimidade. 

Neste momento, o programa Gai@prende+ criou diretamente mais de 

quatrocentos postos de trabalho, em regime de trabalho a tempo inteiro, trabalho a 

tempo parcial e programas ocupacionais. 

 

5.10. OUTROS APOIOS SOCIOEDUCATIVOS 

No contexto das escolas de Vila Nova de Gaia foram igualmente criados e/ou 

alargados programas de apoio socioeducativo às crianças e às famílias: 

- Programa de reforço alimentar para todas as crianças, com 

pequenos-almoços gratuitos e suplementos alimentares vespertinos igualmente 

gratuitos. 
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- Ampliação do programa de entrega gratuita e universal de livros 

escolares a crianças das escolas do 1.º ciclo de Gaia. 

- Alargamento até ao 9.º ano do apoio à aquisição dos livros 

escolares de forma gradual e assumindo o modelo de entrega parcial para os 2.º e 

3.º ciclos. 

Ainda para além do contexto do programa Gai@prende+, mas no âmbito da 

Educação, o Município procedeu, ao longo destes três anos, a um processo de 

reabilitação do parque escolar do 1.º ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância 

envolvendo mais de 5 milhões de euros, para além do investimento realizado no 

domínio do imaterial, num montante global de 10 milhões de euros. Incluem-se neste 

domínio a requalificação do parque escolar, com a generalização do wifi, dos quadros 

interativos em escolas que ainda não os tinham, computadores novos e equipamento 

diverso de apoio às aulas e ao Gai@prende+, apoio às bibliotecas escolares, entre 

outros. 

Esta estratégia de requalificação das escolas do concelho estendeu-se à 

negociação realizada no contexto metropolitano pelo financiamento comunitário para a 

reabilitação de três escolas EB 2/3, concretamente, Valadares, Sophia de Mello Breyner 

e Costa Matos, num montante de financiamento de 6 milhões de euros, a que acresce 

comparticipação municipal em projetos e apoio orçamental. 
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6. A AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA MUNICIPAL GAIA+INCLUSIVA 

O Programa Municipal de Ação Social, denominado Gaia+inclusiva, estabelece 

as normas e critérios da prestação pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em 

parceria com a Rede Social, de bens e serviços essenciais ao apoio a famílias e pessoas 

isoladas em situação de vulnerabilidade. 

Foi criado em 2015 e visou responder de forma integrada à 

multidimensionalidade dos problemas sociais do concelho, das famílias e dos grupos 

mais desfavorecidos. Ao mesmo tempo, criou um leque de respostas sociais para as 

classes médias, em problemáticas concretas. 

O Programa Gaia+inclusiva abrange os seguintes eixos prioritários de 

intervenção: 

a) Apoio no sobre-endividamento – resposta a dificuldades financeiras da 

população e apoio na resolução de problemas de sobre-endividamento (rendas, água, 

luz, entre outros); 

b) Apoio na carência económica e emergência social – resposta a situações de 

carência económica com recursos a instituições da Rede Social (apoio financeiro direto, 

fornecimento de refeições, bens alimentares, vestuário, entre outros); 

c) Apoio na Educação, no Emprego e Formação – resposta na procura de 

emprego e formação profissional, através de atendimento, orientação e encaminhamento 

profissional, mas igualmente do apoio direto a famílias com filhos em idade escolar;  

d) Apoio à Habitação e ao Arrendamento – Apoio ao arrendamento, à execução 

de obras em habitações degradadas e resposta a pedidos de habitação social; 

e) Apoio na área da Saúde – Vacinação e Cedência de Medicamentos; 

f) Apoio às pessoas com deficiências – resposta destinada a alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE) no âmbito do programa Gai@prende+ 

(inclusão), bem como a situações de deficiências em outros grupos etários e sociais; 

g) Apoio às IPSS – programa destinado ao apoio às instituições da economia 

social para obras, reabilitação, ajudas técnicas, apoio técnico dos serviços municipais, 

entre outros; 
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h) Apoio económico a estudantes do ensino superior - atribuição de Bolsas de 

Estudo a cidadãos de elevado potencial e em precária situação socioeconómica e a 

trabalhadores da autarquia com reconhecidas necessidades socioeconómicas; 

i) Observatório Social de Gaia – criação de uma estrutura municipal de natureza 

consultiva que, sem prejuízo do funcionamento e atividade normal da Câmara, visa 

promover, monitorizar e difundir o estudo e conhecimento técnico e científico, bem 

como toda a informação estrategicamente relevante para o desenvolvimento sustentado 

e sustentável do tecido económico e social do concelho, no quadro da prossecução das 

atribuições do Município e das relações institucionais em rede, visando, entre outros, a 

criação das melhores ferramentas de diagnóstico para o Portugal 2020. 

A discussão e diagnósticos realizados no contexto da Rede Social sobre o Plano 

de Desenvolvimento Social de Vila Nova de Gaia estabeleceu um conjunto de propostas 

de intervenção dirigidas essencialmente ao apoio à vulnerabilidade familiar, 

nomeadamente, o acesso a bens e recursos de primeira necessidade, o apoio ao 

arrendamento social, uma rede solidária de medicamentos, o reforço da rede de 

parcerias, a promoção do ensino tecnológico e o apoio ao emprego. 

Na sequência do Programa de Apoio Municipal de Emergência Social, o 

Município começou por prestar apoio aos agregados familiares mais desfavorecidos de 

Vila Nova de Gaia, assegurando, entre outros, o pagamento de despesas de renda, luz, 

água, eletricidade, bens de primeira necessidade, despesas de saúde e de educação a 

pessoas em situação de carência financeira devidamente comprovada. 

A crise socioeconómica que se vive no País não se encontra ainda ultrapassada, 

subsistindo, pois, em Vila Nova de Gaia, inúmeras situações de carência e emergência 

social que importa resolver de forma integrada e em articulação com a Rede Social, 

nomeadamente, as que afetaram de forma abrupta as classes médias. 

A crise dos últimos anos fez emergir um conjunto de grupos sociais e agregados 

com novas formas de empobrecimento e novos modelos de vulnerabilização social, 

outrora classes médias (classes médias-médias ou classes médias-baixas), cujas 

realidades, modos de vida e perceções subjetivas da pobreza são substancialmente 

distintas das velhas formas de pobreza vivenciadas ao longo de décadas em Portugal. 
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Importa, pois, assumir novas respostas da política social local, como forma de 

adequação às novas problemáticas sociais, complementando as tradicionais formas de 

respostas sociais aos processos e aos mecanismos de vulnerabilização social que 

mantêm as dinâmicas tradicionais e associadas ao conceito de “velha pobreza”.  

Por outro lado, importa redefinir o papel das autarquias, reforçando e 

valorizando o seu potencial de intervenção de proximidade, assumindo o seu potencial 

de inovação, de interinstitucionalidade, de intervenção concreta em problemáticas 

também concretas e de horizontalidade institucional, dimensões que reforçam o 

potencial e o papel da Rede Social, mas que obrigam o Município a ser mais proactivo e 

catalisador de energias institucionais. 

Trata-se de um mecanismo estratégico inovador assente na cooperação e 

articulação de ação municipal entre os parceiros da Rede Social de Vila Nova de Gaia, 

no âmbito da prestação de bens e serviços essenciais ao apoio a famílias e pessoas 

isoladas em situação de vulnerabilidade. 

A combinação, num só programa, de um conjunto de valências a disponibilizar 

através de uma rede de colaboração com os parceiros sociais, ao nível do atendimento e 

acompanhamento de proximidade, com recurso à plataforma digital do Gaia+inclusiva, 

acarretará ganhos assinaláveis de eficiência, economia e celeridade na prestação dos 

diversos apoios a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

6.1. PRINCIPAIS APOIOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO 

Para além deste programa específico e nos domínios da ação social, o desafio foi 

posto na reabilitação de infraestruturas mais debilitadas, nas diversas áreas de atuação 

(deficiência, idosos, infância) das IPSS do concelho. 

 

INSTITUIÇÕES OBJETO VALOR 

ABRIGO SEGURO APOIO PARA FINS SOCIAIS 20 000,00 € 

ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR 
DO PARAÍSO CONCURSO DE MÚSICA DE GAIA 5 000,00 € 

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 
- AGRUPAMENTO PEDROSO OBRAS NA SEDE 5 000,00 € 

AMIGOS DA COLUMBOFILIA DE 
GRIJÓ APOIO PARA FINS SOCIAIS 4 000,00 € 
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APPACDM 
COMPARTICIPAÇÃO NO VALOR DOS 

PASSES DE TRANSPORTE 9 000,00 € 

APPACDM – GAIA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CD 3 500,00 € 

APPACDM – GAIA 
AQUISIÇÃO DE NOVA CARRINHA DE 

TRANSPORTE DE DEFICIENTES 20 000,00 € 

APPDA - ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA PARA AS 

PERTURBAÇÕES DESENV. 
AUTISMO PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CD 3 500,00 € 

APPDA – NORTE 
EDIÇÃO DE LIVRO COMEMORATIVO 

DOS 30 ANOS 5 000,00 € 

ARS, CENTRO HOSPITALAR 
GAIA/ESPINHO E LIGA AMIGOS 

C.HOSP. DE GAIA 
BENEFICIAÇÃO DA UNIDADE II DO 

CENTRO HOSPITALAR 140 000,00 € 

ARTISTAS DE GAIA - COOP. 
CULTURAL APOIO À II BIENAL DE ARTE 80 000,00 € 

ASSOC. NACIONAL DE COMBATE 
À POBREZA FUNCIONAMENTO 2 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA 
ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE 

ANIMAIS EM RISCO 1 500,00 € 

ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA 
ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS 

ANIMAIS EM RISCO 2 500,00 € 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DE VILA D’ESTE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 2 500,00 € 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS 
DA ACADEMIA DE MÚSICA DE 

VILAR DO PARAÍSO 

DESLOCAÇÃO DA ORQUESTRA DE 
GUITARRAS DE VILAR DO PARAÍSO A 

NOVA IORQUE 15 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE 

LEVER AQUISIÇÃO DE VIATURA 15 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS 

IDOSOS DE CANIDELO 
OBRAS NA SEDE E APOIO AO 

FUNCIONAMENTO 20 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS 
IDOSOS DE CANIDELO – ASSIC 

COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO 
DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE 20 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA 
DO PORTO ESCOLA DE MODALIDADE 13 200,00 € 

ASSOCIAÇÃO HUMAN. BOMB. 
VOLUNT. CARVALHOS APOIO PARA OBRAS 100 000,00€  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VALADARES 
COMPARTICIPAÇÃO PARA OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO DO QUARTEL 40 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO MORADORES VILA 
D’ESTE APOIO ANUAL 2 500,00 € 

ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE 
PEDROSO 

APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA 
SEDE DA ASSOCIAÇÃO 60 000,00 € 
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ASSOCIAÇÃO OLIVEIR. SOC. 
MÚTUOS LAR QUINTA DOS AVÓS 29 336,32 € 

ASSOCIAÇÃO ORFEÃO DE 
VALADARES APOIO A OBRAS NA SEDE 60 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO PATAS UNIDAS APOIO A ATIVIDADE 500,00 € 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
DOENTES NEUROMUSCULARES OBRAS NA SEDE 9 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA 
AS PERTURBAÇÕES DO 

DESENVOLVIMENTO E AUTISMO 
– APPDA 

COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO 
DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE 10 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 
CULTURAL E DESPORTIVA DA 
QUINTA DO MONTE GRANDE OBRAS NA SEDE 2 000,00 € 

ASSOCIAÇÃO SOLIDAR. SOCIAL 
DA MADALENA APOIO PARA FINS SOCIAIS 15 000,00 € 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE GAIA (6) 

COMPARTICIPAÇÃO NO APOIO ANUAL 
ÀS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL E 

AÇÃO SOCIAL – 2014 

(55.000€ POR CADA ASSOCIAÇÃO) 330 000,00 € 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE GAIA (6) 

COMPARTICIPAÇÃO NO APOIO ANUAL 
ÀS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO CIVIL E 

AÇÃO SOCIAL – 2015 

(55.000€ POR CADA ASSOCIAÇÃO) 330 000,00 € 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE GAIA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 2016 330 000,00 € 

ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE GAIA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 2017 330 000,00 € 

CENTRO DE REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL DE GAIA (CRPG) APOIOS TÉCNICOS 

7 500,00 € 

CENTRO DE RECREIO POPULAR 
DE ARNELAS 

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 
(SEDE) 

2 500,00 € 

CENTRO DE SOLIDARIEDADE 
CRISTÃ MARANATÃ 

AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA A 
CASA DE SERMONDE 30 000,00 € 

CENTRO ESCUTISTA DOURO SUL SEDE 1 126,00 € 

CENTRO REC. POPULAR S. FÉLIX 
MARINHA APOIO PARA OBRAS NA SEDE 50 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA 
DE S. SALVADOR DE GRIJÓ 

APOIO À CONSTRUÇÃO DO LAR DE 
TERCEIRA IDADE 100 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DE COIMBRÕES APOIO PARA FINS SOCIAIS 10 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DE S. F. 
MARINHA 

APOIO A REMODELAÇÃO DO CENTRO 
DE DIA E LAR 50 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DE S. PEDRO DE 
VILAR DO PARAÍSO 

APOIO A OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 
DA SEDE  - PRIMEIRA REVISÃO 15 000,00 € 
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CENTRO SOCIAL DE SANDIM AQUISIÇÃO DE VIATURA 10 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DE SANDIM APOIO PARA FINS SOCIAIS 5 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DE SÃO FÉLIX 
DA MARINHA REQUALIFICAÇÃO DA SEDE 

30 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DE SÃO PEDRO 
DE VILAR DO PARAÍSO OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SEDE 60 000,00 € 

CENTRO SOCIAL DO CANDAL-
MARCO OBRAS NO PARQUE INFANTIL 7 500,00 € 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 
CANDAL APOIO PARA FINS SOCIAIS 45 000,00 € 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
CANIDELO APOIO PARA FINS SOCIAIS 45 000,00 € 

CENTRO SOC. PAR. OLIV. DOURO APOIO PARA FINS SOCIAIS 25 000,00 € 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 
VILAR DE ANDORINHO APOIO PARA FINS SOCIAIS 50 000,00 € 

CENTRO SOCIAL S. MIGUEL DE 
ARCOZELO APOIO DE OBRAS NA SEDE 20 000,00 € 

CERCIGAIA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CD 3 500,00 € 

CLUBE APPACDM TORNEIO DESPORTO ADAPTADO 1 100,00 € 

CLUBE ATLÂNTICO DA 
MADALENA APOIO A TORNEIO 1 100,00 € 

CLUBE DE ANDEBOL SÃO FÉLIX 
DA MARINHA APOIO À FORMAÇÃO DESPORTIVA 40 000,00 € 

CLUBE JOVEM ALMEIDA 
GARRETT 

APOIO FINANCEIRO E NÃO 
FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA 
XXV EDIÇÃO DO TORNEIO KAKYGAIA 1 500,00 € 

CLUBE JOVEM ALMEIDA 
GARRETT AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 230,00 € 

CLUBE RECREATIVO AVINTENSE APOIO A PUBLICAÇÃO DE REVISTA 2 500,00 € 

COMUNIDADE CRISTÃ DA SERRA 
DO PILAR EVENTO MUSICAL (ANIVERSÁRIO) 

2 500,00 € 

CONSELHO PORTUGUÊS PARA A 
PAZ E COOPERAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA - 
2016 2 000,00 € 

CONSELHO PORTUGUÊS PAZ E 
COOPERAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVA - 
2017 2 000,00 € 

COOPERATIVA SOL MAIOR APOIO PARA FINS SOCIAIS 45 000,00 € 

CORO DA SÉ CATEDRAL DO 
PORTO 

REALIZAÇÃO DO FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ÓRGÃO 3 690,00 € 

CORO DO MOSTEIRO DE GRIJÓ 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 

INTERNACIONAL 7 500,00 € 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – 
NÚCLEO DE GAIA APOIO AO HOSTEL SOCIAL 200 000,00 € 

F C GAIA 
REMODELAÇÃO DE PAVILHÃO (1.ª 

FASE) 215 250,00 € 
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F C GAIA 
REMODELAÇÃO DE PAVILHÃO (2.ª 

FASE) 80 000,00 € 

F.C. GAIA HANDEGAIA 2 500,00 € 

FÁBRICA DA IGREJA DE S. PEDRO 
DE AVINTES 

APOIO A OBRAS NO CENTRO 
PAROQUIAL 25 000,00 € 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA FREGUESIA DE CRESTUMA 

APOIO PARA PAGAMENTO DAS OBRAS 
DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA 15 000,00 € 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA FREGUESIA DE S. FÉLIX DA 

MARINHA 

APOIO PARA PAGAMENTO DAS OBRAS 
DE REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA 

IGREJA 45 000,00 € 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE 

VILAR DO PARAÍSO 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 

CAPELA DE SÃO CAETANO 49 200,00 € 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DE GRIJÓ 

APOIO À ATIVIDADE “RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA” 7 950,00 € 

FANFARRA JUVENTUDE DA 
MADALENA APOIO PARA FINS SOCIAIS 5 000,00 € 

FEDAPAGAIA 
FUNCIONAMENTO/FORMAÇÃO 

PARENTAL - 2015 
36 000,00 € 

FEDAPAGAIA 
APOIO A REALIZAÇÃO DE CONGRESSO 

DA EDUCAÇÃO/GAIA 2016 15 000,00 € 

FEDAPAGAIA 
APOIO AO MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO/2016 36 000,00 € 

FEDERAÇÃO DAS 
COLETIVIDADES DE VILA NOVA 

DE GAIA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 7 500,00 € 

FEDERAÇÃO DAS 
COLETIVIDADES DE VILA NOVA 

DE GAIA APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 10 000,00 € 

FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO 
REGIONAL ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 23 628,00 € 

FUNDAÇÃO J. OLIVEIRA LOPES APOIO PARA FINS SOCIAIS 10 000,00 € 

FUNDAÇÃO PADRE LUÍS 
COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO 

DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE 10 000,00 € 

GRUPO BENEFICENTE "OS 
AMIGOS DOS POBRES" DE GRIJÓ REQUALIFICAÇÃO DA SEDE 

3 000,00 € 

GRUPO COLUMBÓFILO DE 
OLIVEIRA DO DOURO PEQUENAS OBRAS 5 000,00 € 

GRUPO DE TEATRO AMADOR DE 
SANDIM OBRAS NO AUDITÓRIO 25 000,00 € 

GRUPO MUSICAL DA OCIDADE 
PEROSINHENSE 

ADENDA AO ACORDO DE 
COLABORAÇÃO 20 000,00 € 

LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO 
DE SAÚDE SOARES DOS REIS 

COMPARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO 
DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE 20 000,00 € 

MISERICÓRDIA DE GAIA PROJETO ARCO MAIOR 40 000,00 € 
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MODICUS DE SANDIM APOIO À AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO 140 000,00 € 

OLIVAL SOCIAL REQUALIFICAÇÃO DA SEDE 7 500,00 € 

OLIVAL SOCIAL APOIO PARA FINS SOCIAIS 37 000,00 € 

PARÓQUIA DE COIMBRÕES OBRAS NA IGREJA - REQUALIFICAÇÃO 30 000,00 € 

PARÓQUIA DE GULPILHARES 
REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA 

PAROQUIAL 50 000,00 € 

PARÓQUIA DE LEVER APOIO ÀS FESTAS LOCAIS 1 000,00 € 

PARÓQUIA DE MAFAMUDE 

MANUTENÇÃO E RESTAURO DA 
IGREJA PAROQUIAL E DE OBJETOS 

RELIGIOSOS 50 000,00 € 

PARÓQUIA DE OLIVAL 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 

CAPELA 
10 000,00 € 

PARÓQUIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO 

ESCUTEIROS - AGRUPAMENTO DE 
OLIV. DO DOURO 

2 500,00 € 

PARÓQUIA DE VILAR DE 
ANDORINHO 

OBRAS NA IGREJA DA SAGRADA 
FAMÍLIA 84 000,00 € 

PORTUCALEA – ASSOC. 
FLORESTAL DO GRANDE PORTO 

MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE 
SAPADORES FLORESTAIS 74 269,33 € 

PRESERVAR MEMÓRIAS – 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA 
APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA 

SEDE  7 500,00 € 

RANCHO FOLC. E CULTURAL DE 
NOSSA SENHORA DO MONTE 

APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS NA 
SEDE 25 000,00 € 

RANCHO FOLCLÓRICO “A RUSGA 
DE ARCOZELO” 

APOIO À REALIZAÇÃO DO 37º 
FESTIVAL DE FOLCLORE 2 000,00 € 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE VILA NOVA DE GAIA 

BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS 80 000,00 € 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE GAIA “PROJETO DESPORTO SENIOR” 8 400,00 € 

SEMINÁRIO MENOR DO 
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – 

COLÉGIO DE GAIA 
APOIO À REALIZAÇÃO DO «GAIA 

FÉRIAS +» 10 000,00 € 

SENHORES BICHINHOS – 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS 

ANIMAIS 
ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS 

ANIMAIS EM RISCO 2 500,00 € 

SOLAR CONDES DE RESENDE APOIO ANUAL 25 000,00 € 

TOTAL  4 264 979,65 € 
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7. AS INFRAESTRUTURAS E OS EQUIPAMENTOS 

O investimento municipal, assente num modelo de Investimento Inteligente e de 

Desenvolvimento Sustentável, ocorreu ao longo de três anos que não contaram com 

financiamentos do novo quadro comunitário (Portugal-2020); apesar de estar previsto o 

seu início em 2014, a verdade é que isso não ocorreu, com claros prejuízos para o país e 

para o Município de Vila Nova de Gaia. Quase nenhum programa de financiamento foi 

lançado, o que inviabilizou a capacidade de investimento e o arrojo em projetos novos, 

em Gaia como no resto do país. 

Aliás, a este propósito basta lembrar que, na última década, todos os grandes 

projetos municipais e nacionais tiveram um enorme contributo do financiamento 

comunitário, o que não aconteceu nos últimos três anos. 

Assumiu-se, pois, um trabalho exclusivamente assente no orçamento municipal, 

ao mesmo tempo que se preparam projetos e candidaturas para o momento de abertura 

das esperadas linhas de financiamento. Em ambos os casos, o mote foi sempre a 

priorização ao Investimento Inteligente e ao Desenvolvimento Sustentável, único 

caminho para um Município de referência nacional. 

De entre os vários objetivos, assumimos grandes projetos sustentáveis 

estratégicos e prioridades muito claras, desde logo na negociação com o Estado central: 

 

7.1. Hospital de Gaia 

O Hospital de Gaia é um investimento estratégico. O abandono que o assolou 

durante anos (no meio de promessas incumpridas e de compromissos ignorados) 

hipotecou o seu desenvolvimento e a sua afirmação no exterior. A situação só não se 

tornou irremediável devido ao trabalho de excelência dos corpos clínico e auxiliar, que 

foram criando serviços de excelência, apesar da progressiva degradação infraestrutural 

que estava em curso. Aliás, este abandono foi servindo os interesses de muitos atores 

sociais que pretendem ver o Hospital desqualificado no quadro da oferta de serviços 

médicos e de investigação na Área Metropolitana do Porto. 

Um conjunto de compromissos rápidos e empenhados foram decisivos para que 

a obra arrancasse, numa lógica de etapas e de financiamentos faseados, que importa 
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reforçar. O início da obra deu-se pelo novo serviço de Ambulatório e desenvolve-se 

atualmente por todas as demais infraestruturas. 

Neste domínio assumimos a comparticipação municipal de 3 milhões de euros 

de investimento direto, para além do financiamento integral da reabilitação externa do 

edifício do polo 2 do Hospital de Gaia (Pediatria, Neonatologia, Ortopedia, etc.). 

 

7.2. Expansão da linha do Metro (linha Amarela) 

O Metro viveu, por uns tempos, o equívoco dos burocratas centralistas; sendo 

uma infraestrutura decisivamente relevante para a Área Metropolitana, cumprindo os 

requisitos da mobilidade eco-eficiente e da intermodalidade, reforçando a qualidade de 

vida dos cidadãos e marcando melhores lógicas de pendularidades intra-metropolitanas, 

o Metro foi excluído dos investimentos estratégicos do país com financiamento 

comunitário. Este disparate histórico foi corrigido pelo Ministro Matos Fernandes, que 

recuperou a centralidade deste investimento. No contexto da Área Metropolitana do 

Porto, a discussão sobre as linhas prioritárias culminou na concretização da prioridade 

da linha amarela (entre Santo Ovídeo, Hospital de Gaia e Vila d’Este) e, numa segunda 

fase, a ligação das Devesas ao Campo Alegre, com uma nova travessia sobre o Rio 

Douro.   

 

7.3. Infraestruturação conexa ao alargamento da A1 

O alargamento da A1, entre Grijó e Santo Ovídio, com um custo de mais de 40 

milhões de euros foi adjudicado ainda no final do mandato anterior. O Município deixou 

passar esse momento sem qualquer intervenção que integrasse a obra no território, 

cerzindo o território e resolvendo a barreira histórica que a A1 sempre significou para o 

concelho. 

Logo após o início do mandato, lançámo-nos num trabalho junto das entidades 

envolvidas (nomeadamente a Estradas de Portugal, EP e a Brisa) no sentido de 

promover duas intervenções estratégicas: a rotunda dos Carvalhos e a dupla rotunda de 

Santo Ovídio. São obras decisivas para resolver os impactos da A1 nas acessibilidades 

locais e na ligação da malha territorial outrora dividida pela autoestrada. Foi possível, 
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com denodo e competência técnica, alterar os projetos e o investimento previsto e 

construir estas novas ligações. A não ser feito, estaríamos perante um erro histórico que 

marcaria negativamente o concelho e, em particular, algumas freguesias (Mafamude, 

Vilar do Paraíso, Canelas, Vilar de Andorinho, Madalena, Pedroso, etc.) para as 

próximas décadas. 

Parte destes investimentos foram assumidos pela Câmara Municipal, como 

aconteceu com a Rotunda dos Carvalhos. 

 

7.4. Escolas EB 2/3 (Valadares, Sophia de Mello Breyner e Dr. Costa Matos) 

A candidatura do Município para a reabilitação integral das escolas EB 2/3 de 

Valadares, Sophia de Mello Breyner e Dr. Costa Matos foi concretizada no âmbito das 

negociações do PDCT da Área Metropolitana do Porto. O Município de Gaia obteve o 

financiamento para as três escolas. Assumimos parte do valor da comparticipação 

local/nacional, como forma de agilização do investimento, num montante que ultrapassa 

os 3 milhões de euros de orçamento municipal.  

 

7.5. Centros de Saúde (Centro de Saúde da Madalena e Centro de Saúde de 

Vilar de Andorinho) 

No âmbito do PDCT da AMP para a Saúde, foram assumidas duas prioridades: o 

Centro de Saúde de Vilar de Andorinho e o Centro de Saúde da Madalena. Estes dois 

investimentos têm comparticipação municipal e foram já lançados em DR, estando o 

Centro de Saúde de Vilar de Andorinho em plena obra e o Centro de Saúde da Madalena 

em processo concursal. 

 

7.6. Estação General Torres 

A reabilitação da Estação General Torres tem uma grande importância. Por um 

lado, trata-se de um dos principais interfaces intermodais e de transportes, consumando 

a utilização do Andante em comboio (linha do Norte) e Metro (Avenida da República). 

Por outro lado, trata-se de uma estação sem condições mínimas de acessibilidade para 
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pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiências motoras. Esta reabilitação inclui 

a instalação de elevadores e a melhoria das condições gerais da estação, numa parceira 

entre a Câmara de Gaia, as Infraestruturas de Portugal e a Metro do Porto, contribuindo 

cada uma das entidades com 145 mil euros para a reabilitação da estação. 

 

7.7. Quadro Municipal de Apoio ao Investimento Inteligente 

A Câmara apostou no investimento em coesão territorial, com o propósito de 

captação de investimento gerador de emprego, sublinhando as virtualidades do 

crescimento turístico, a promoção de grandes investimentos públicos estruturantes, a 

reabilitação urbana em todo o concelho e a reabilitação da rede viária municipal. 

A primeira fase ocorre no Centro Histórico e significa um investimento superior 

a 300 milhões de euros (entre o investimento privado e investimento público), com a 

criação de cerca de 3 mil postos de trabalho. 

 

7.8. P.A.T.A. 

A Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal é uma nova infraestrutura de 

acolhimento, adoção e tratamento de animais, que substituirá o atual canil, que dispõe 

de condições minimalistas. 

Trata-se de um investimento estritamente municipal, orçamentado em mais de 

400 mil euros, em zona contígua ao Parque Biológico e ao Rio Febros. 

  

7.9. Habitação e novo modelo de arrendamento 

A Câmara encetou, em parceria com a Gaiurb, um programa de reabilitação das 

urbanizações sociais, com criação de novos espaços de lazer e melhores condições de 

mobilidade. 

Para além disso, no âmbito do Programa Gaia+Inclusiva foi criado um programa 

de apoio ao arrendamento, alterando o paradigma de apoio à habitação. De facto, tenta-

se criar um apoio direto aos jovens e às classes médias, numa lógica alternativa aos 
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tradicionais bairros sociais, cuja tipologia e modelo estão desfasados face às 

necessidades diversificadas dos tempos atuais. 

 

7.10. PMES e Programa Municipal Gaia+inclusiva 

Também no âmbito do Programa Gaia+Inclusiva foi reforçado o apoio em 

situações de emergência social, num trabalho em parceira com as Juntas de Freguesia e 

as IPSS do concelho. 

 

7.11. “Praça” 

A criação de um novo e moderno edifício de atendimento e apoio administrativo 

e financeiro do Município, numa lógica de “Loja do Cidadão”, por aí concentrar um 

conjunto alargado de serviços municipais e outros, tornou-se uma prioridade, dada a 

exiguidade do edifício atual e a sua desconcentração. 

Esta construção tornou-se uma oportunidade para a criação de uma nova 

centralidade de eventos e de lazer, num modelo de grande praça, capaz de dar uma nova 

vida ao Centro Cívico de Vila Nova de Gaia. 

 

7.12. Igreja da Afurada 

A Igreja da Afurada, da autoria do arquiteto Siza Vieira, é um projeto municipal 

e de parceira com a comunidade local, criando uma alternativa efetiva à atual Igreja, que 

apresenta múltiplas vulnerabilidades, ao mesmo tempo que se gera um polo de 

atratividade arquitetónica e turística. 

 

7.13. Encostas do Douro 

O projeto Encostas do Douro visa a reabilitação de toda a extensão das margens 

do rio Douro, criando condições de desenvolvimento, de mobilidade e de conciliação da 

natureza com atividades de rio, passíveis de valorizar este belíssimo território 

ribeirinho. Numa primeira fase, a intervenção passa pelas seguintes ações: 
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 Requalificação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I e introdução de passeios 

exteriores; 

 Consolidação da Escarpa da Serra do Pilar; 

 Reabilitação urbana e regularização do Bairro da Serra do Pilar; 

 Adaptação do Laboratório Edgar Cardoso para Museu/Centro Interpretativo das 

Pontes;  

 Construção de passadiço ciclopedonal entre o Cais de Quebrantões e o Areinho 

de Oliveira do Douro e requalificação da Frente Fluvial do rio Douro no Areinho 

de Oliveira do Douro; 

 Reforço da proteção da margem do Estuário do Douro no Lugar Entre Quintas e 

na Quinta dos Cubos - Oliveira do Douro; 

 Reforço da proteção da margem do rio Douro entre a Quinta dos Cubos 

(Oliveira do Douro) e o Cais do Esteiro (Avintes); 

 Requalificação do Cais do Esteiro; 

 Valorização dos corredores verdes dos rios Febros e Uíma; 

 Requalificação da frente fluvial do rio Douro no Areinho de Avintes - I fase;  

 Proposta de classificação das Encostas do Douro como Área de Paisagem 

Protegida Local. 

 Continuação da intervenção para Arnelas e Crestuma. 

 

7.14. Parque de Santa Luzia 

A Câmara assumiu a gestão do Parque de Santa Luzia, num modelo de 

arrendamento com opção de compra, visando criar nesse local um equipamento 

desportivo, ambiental e de lazer, contíguo ao Parque da Lavandeira e representando 

mais um espaço de fruição pública. 
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7.15. Centro Cultural e de Congressos 

Foi assumida a prioridade de construção do novo Centro Cultural e de 

Congressos de Vila Nova de Gaia, criando um polo cultural, económico e turístico, 

capaz de promover a diversificação de atividades e novas lógicas de atratividade do 

concelho e da região. 

 

7.16. Projetos de transição de mandatos (parados e com dívidas) 

Ainda no domínio das concretizações ao nível das infraestruturas e 

equipamentos, importa salientar, tendo em consideração o impacto que tais 

acontecimentos tiveram no concelho e nos munícipes gaienses, o facto de o atual 

executivo ter desbloqueado um conjunto muito significativo de obras que se 

apresentavam, em Setembro de 2013, suspensas por motivos diversos. 

 

OBRA ATÉ 01.10.2013 APÓS 01.10.2013 

Construção da Piscina Municipal de Pedroso  222 595,50 1 309 053,63 

Conceção e construção da ligação da Via Rosa 
Mota à Rua General Torres – Via da Misericórdia 

106 796,24 1 345 547,69 

Construção do Centro Escolar Fernando Guedes – 
Avintes 

654 033,94 3 587 826,82 

Construção do Passadiço para Ligação Ciclo 
Pedonal entre o Cais de Quebrantões e o Areinho 
de Oliveira do Douro 

686 233,08 358 762,02 

Construção do Pavilhão Municipal das Pedras 575 783,62 696 011,05 

Valorização e Reordenamento do Espaço Público 
no Litoral de Gaia 

1 715 331,65 960 746,60 

Mercado da Afurada 0 1 150 000,00 (+) 

Construção da Via Panorâmica e Requalificação 
da VL8 

1 609 541,36 876 821,87 
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8. OUTROS INVESTIMENTOS 

Para além disto, e não se pretendendo ser exaustivo, são elencadas de seguida 

alguma das realizações levadas a cabo durante este mandato (concretizações e projetos): 

 Academia e do Cluster de Indústrias Criativas – RTP - Centro de Produção do 

Norte 

 Adesão à Associação Caminhos de Fátima  

 Adesão à Associação Casa da Arquitetura 

 Adesão à Associação Frente Atlântica 

 Adro da Igreja de Canidelo 

 Alargamento da A1 

 Alargamento da bilhética Andante (transporte público) 

 Alargamento do Cemitério da Madalena 

 Alargamento do Cemitério de Vilar do Paraíso 

 Alargamento e requalificação de Parques Industriais 

 Apoio à construção da Creche da CERCI 

 Apoio à construção da Piscina de Ondas (wavegarden - surf park) 

 Apoio à construção do CAO da APPACDM - Dr. Mário Dias 

 Aquisição da nova Viatura Urbana de Combate a Incêndios 

 Aquisição de novas viaturas de transporte de alunos com NEE  

 Aquisição de um novo Autocarro 

 Aterro de Sermonde – encerramento progressivo 

 Atribuição gratuita de livros escolares (1.º, 2.º e 3.º ciclos) 

 Auditório do TAS - Sandim 

 Bandas Filarmónicas - Apoio à formação de músicos 

 Bandeiras azuis e "Praia Acessível - Praia para Todos“ 

 Campo de Jogos do FC Canelas 

 Campo de Jogos do FC Crestuma (projeto) 

 Campo de Jogos do FC Lever 

 Campo de Jogos do FC Pedroso 

 Campo de Jogos do Valadares-Gaia 
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 Campo de Jogos dos Dragões Sandinenses (Campo 2) 

 Capela de Afurada (Arq. Siza Vieira) 

 Cartão Municipal da Grávida e do Bébé 

 Cartão Municipal do Professor 

 Casa Mortuária de Grijó 

 Casa Mortuária de Perosinho 

 Casa Mortuária de Seixezelo 

 Centro Animal (PATA) 

 Centro Cultural e de Congressos 

 Centro de Dia do Centro Social de Crestuma  

 Centro de Formação Profissional de Gaia (protocolo assinado) 

 Centro de Saúde da Madalena (em abertura de concurso) 

 Centro de Saúde de Vilar de Andorinho (em concurso) 

 Centro Escolar Fernando Guedes (Avintes) 

 Complexo Desportivo de São Félix da Marinha 

 Complexo Desportivo do Clube de Futebol de Oliveira do Douro 

 Construção da Esquadra de Canidelo (PSP) 

 Construção da Esquadra de Valadares (PSP) 

 Construção da ETAR do Areinho (Oliveira do Douro) 

 Construção da Loja Interativa de Turismo 

 Construção da Piscina Aurora Cunha (Pedroso) 

 Construção do Centro de Alto Rendimento 

 Construção do elevador na Câmara de Gaia – acesso ao 1.º piso 

 Construção do Mercado de Afurada 

 Construção do Pavilhão das Pedras (Mafamude) 

 Construção do Pavilhão de Avintes 

 Construção do Polidesportivo de Seixezelo 

 Construção do Quartel Bombeiros dos Carvalhos 

 Construção do Viaduto da Misericórdia 

 Contratualização para a requalificação da Escola EB 2/3 de Valadares 

 Contratualização para a requalificação da Escola EB 2/3 Sophia M. Breyner 
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 Contratualização para a requalificação da Escola EB 2/3 Teixeira Lopes 

 Criação da I Bienal de Arte de Gaia 

 Criação de um Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 

 Criação do Atendimento integrado (Educação e Ação Social) 

 Criação do Atendimento integrado municipal (AGIL) 

 Criação do Cartão do Comerciante 

 Criação do Cartão do Professor 

 Criação do Observatório de Gaia 

 Criação do Orçamento Participativo 

 Criação do Parque de Lazer e Desporto de Santa Luzia 

 Criação do Parque de Lazer e Desporto de Sermonde  

 Criação do programa “Cantinho do Estudo” 

 Criação do programa “Gaia-Capacitação e Emprego” - sistema de incentivos ao 

emprego e às empresas 

 Criação do Roteiro do Património de Gaia 

 Criação dos Julgados de Paz de Gaia 

 Criação/definição das ARU 

 Encostas do Douro - requalificação das margens 

 Espaços do Cidadão 

 Fundo de emergência social 

 Habitações para vítimas de violência doméstica 

 Iluminação da Afurada (zona dos Aprestos) 

 Iluminação pública eco-eficiente 

 Instalação do Hub de Indústrias criativas - We came from space  

 Juntas de Freguesia – Acordos de execução (3 milhões/ano) 

 Novo relvado sintético Coimbrões 

 Novo relvado sintético do Candal 

 Novo relvado sintético dos Dragões Sandinenses 

 Parque lúdico e desportivo de Santa Luzia 

 Pavilhão do FC Gaia 

 Pavilhão do Modicus de Sandim  
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 Programa Gai@prende+ (i) – alunos com NEE 

 Programa Gai@prende+ (JI e 1.º Ciclo) 

 Programa GaiaReabilita (espaço público e equipamentos) 

 Programa de requalificação de espaços verdes e zonas arbóreas 

 Proposta de criação do Portinho da Aguda 

 Reabertura da Cerâmica de Valadares  

 Reabilitação de passadeiras e sinalização de via pública 

 Reabilitação do edifício-sede da Câmara Municipal e da Casa da Presidência  

 Reconstrução da orla marítima 

 Reformulação da iluminação pública (orla marítima) 

 Requalificação ambiental da Ribeira de Atiães 

 Requalificação ambiental da Ribeira de Valverde 

 Requalificação da Beira-Rio 

 Requalificação da Biblioteca Municipal 

 Requalificação da Cantina dos Funcionários 

 Requalificação da Capela de Arnelas 

 Requalificação do Pavilhão Gulpilhares  

 Requalificação da Escarpa da Serra do Pilar 

 Requalificação da Escola de Música de Perosinho 

 Requalificação da Feira dos Carvalhos 

 Requalificação da Igreja Coimbrões 

 Requalificação da Igreja de Gulpilhares 

 Requalificação da Piscina da Granja 

 Requalificação da Piscina Maravedi 

 Requalificação da Sede da Banda Filarmónica de Crestuma 

 Requalificação da Senhora da Saúde 

 Requalificação de Vila d’Este – 2.ª fase 

 Requalificação do Areinho de Avintes 

 Requalificação do Areinho de Oliveira do Douro 

 Requalificação do Auditório Municipal  

 Requalificação do Hospital de Gaia 
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 Requalificação do Jardim do Morro 

 Requalificação do Largo de Santa Isabel 

 Requalificação do Largo Luiz I 

 Requalificação do Mercado da Beira-Rio 

 Requalificação do Quartel de Bombeiros Sapadores 

 Requalificação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I 

 Rotunda de Santo Ovídio (nó da A1) 

 Rotunda dos Carvalhos (nó da A1) 

 Sede da Junta de Freguesia de Canelas 

 Sede da Polícia Municipal de Gaia 

 Semaforização eco-eficiente 

 Terrenos Inovagaia – contratos de localização de novas empresas 

 Via alternativa ao pórtico de Gulpilhares 

 Vigilância das praias fluviais 

 Entre muitos outros. 

 

Importa, também, sistematizar algumas das principais ações levadas a cabo por 

esta gestão municipal, quer por aquilo que valem em termos isolados (para as pessoas, 

para as instituições e para os territórios), quer por aquilo que significam enquanto parte 

de um modelo de intervenção. Muitas destas intervenções resultam da combinação de 

necessidades reconhecidas há vários anos como urgentes, conciliadas com a resposta a 

solicitações institucionais que nos parecem adequadas e que respondem ao desafio da 

reabilitação e do investimento inteligente e sustentável. 

 

- nos equipamentos sociais estruturantes e sustentáveis 

 Requalificação integral do Hospital de Gaia.  

 Requalificação integral da Biblioteca Municipal de Gaia. 

 Requalificação integral do Auditório Municipal de Gaia. 

 Reformulação da iluminação pública e semaforização eco-

eficiente. 
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 Requalificação da Estação General Torres, protocolo assinado 

com a IP e a Metro do Porto, em que o Município comparticipa com 145 mil 

euros. 

 Requalificação da Ribeira de Valverde. 

 Vigilância nas praias fluviais (nadadores-salvadores). 

 Pavilhão Municipal de Gulpilhares (requalificação).  

 Pavilhão Municipal das Pedras. 

 Piscina Municipal Aurora Cunha. 

 Polidesportivo Municipal de Seixezelo. 

 Centro Escolar Fernando Guedes (JI e 1.º ciclo). 

 Reabilitação da Vila d’Este (2.ª fase). 

 Centro de Alto Rendimento e Unidade de Acolhimento. 

 Aquisição de um novo autocarro. 

 Aquisição do novo Veículo Urbano de Combate a Incêndios 

(VUCI). 

 Bandeiras azuis e "Praia Acessível - Praia para Todos“. 

 Alargamento da A1 e construção das novas rotundas dos 

Carvalhos e de Santo Ovídio. 

 Encerramento progressivo do Aterro Sermonde. 

 Entre muitos outros. 

 

- apoio municipal no emprego e no apoio à formação 

 Criação da Academia e do Cluster de Indústrias Criativas – RTP - 

Centro de Produção do Norte, no Monte da Virgem. 

 Abertura do Centro de Formação Profissional, em articulação com 

o IEFP, utilizando para o efeito o edifício deixado vago pela saída prematura da 

Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto. 

 Apoio a Empresas e sistema de incentivos com impacto direto e 

indireto na criação e/ou manutenção de milhares de postos de trabalho, de que 

são exemplos: 

o Cerâmica de Valadares/Arch 
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o Grandvision 

o Decathlon 

o Starbucks 

o Brico Depôt 

o Leroy Merlin 

o Artevasi 

o Pampilar 

o Hospital Privado de Gaia 

o La Perla 

o Conforama 

o Hotel Quinta da Boeira 

o Hotel e Centro Cultural de Gaia 

o para além de diversos investimentos em análise. 

 Entre muitos outros. 

 

- desafios na reabilitação de equipamentos e de espaços públicos 

 GaiaReabilita (reabilitação de cerca de 30 quilómetros de ruas, 

em valor global de 6 milhões de euros e reabilitação de escolas num valor 

superior a 3 milhões de euros). 

 Esquadra da PSP de Valadares. 

 Esquadra da PSP de Canidelo. 

 Instalação dos novos Julgados de Paz. 

 Mercado de Afurada (concessão). 

 Mercado da Beira-Rio (concessão). 

 Centro de Dia do Centro Social de Crestuma. 

 Relvado sintético do Candal. 

 Relvado sintético de Coimbrões. 

 Viaduto da Misericórdia. 

 Casa Mortuária de Perosinho. 

 Apoio à formação de músicos das Bandas Filarmónicas. 

 I e II Bienal de Arte de Gaia. 
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 Requalificação integral da Cantina dos funcionários municipais. 

 Cantinho do Estudo. 

 Reabilitação das Encostas do Douro e Escarpa da Serra do Pilar. 

 Entre muitos outros. 

E temos grandes ambições, grandes apenas pela importância que terão para a 

comunidade e pelo seu elevado retorno social e económico: 

 “Rabeleiros” a ligar Gaia ao Porto (concretizado). 

 Novo Centro Animal (PATA). 

 Requalificação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I. 

 Requalificação do Quartel dos Bombeiros Sapadores de Gaia 

(concluída a 1ª fase). 

 Classificação do Centro Histórico como Património Mundial da 

Humanidade. 

 Requalificação da Piscina da Granja. 

 Piscina de Ondas (wavegarden - surf park). 

 Alargamento da linha de Metro. 

 Portinho da Aguda. 

 Cartão do Comerciante – estacionamento. 

 Pavilhão Municipal de Avintes. 

 Requalificação do Areinho de Avintes. 

 Pavilhão Municipal de Canidelo. 

 Casa Mortuária de Grijó. 

 Casa Mortuária de Perosinho. 

 Casa Mortuária de Seixezelo. 

 Requalificação da Avenida da República. 

 Igreja da Afurada (projeto do arquiteto Siza Vieira). 

 Centro Cultural e de Congressos de Gaia. 

 Requalificação da Feira dos Carvalhos. 

 Escolas EB 2/3 (no âmbito do novo quadro comunitário de 

apoio). 

 Requalificação da Senhora da Saúde. 
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 Continuação da Requalificação da rede viária principal, onde se 

incluem eixos viários como a Rua Delfim de Lima, Rua Heróis do Ultramar, Rua 

de Tabosa, Rua da Tranqueira, entre outras. 

 Continuação da requalificação das escolas EB-1 de Gaia. 

 Continuação da requalificação da orla ribeirinha de Gaia, no 

âmbito do Projeto Encostas do Douro, e continuado esforço de manutenção da 

orla marítima do concelho. 

 Entre muitos outros. 

 

- articulação institucional na defesa da região e de projetos de valorização 

conjunta 

 Criação da Frente Atlântica, para gestão articulada de dossiês 

conjuntos de Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos.  

 Reforço de verbas das Juntas de Freguesia. 

 Retoma de instrumentos de apoio financeiro às instituições da 

cultura, desporto e ação social. 

 Reforço da posição do concelho na discussão e proposta de 

afetação de verbas do novo quadro comunitário Portugal 2020, tendo o 

Município conseguido o maior valor de financiamentos de todos os demais da 

AMP, ao mesmo tempo que conseguiu financiamento para as três escolas EB 2/3 

que assumiu como prioritárias (Valadares, Teixeira Lopes e Sophia de Mello 

Breyner). 
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9. FRENTE ATLÂNTICA 

A Frente Atlântica constitui-se como uma plataforma de entendimento e de 

diálogo entre os três Municípios centrais da AMP, criando as condições para um 

trabalho conjunto e articulado e ultrapassando disputas pessoais estéreis e ridículas.  

Para além dessa importante articulação em projetos conjuntos, e numa estratégia 

integrada para a AMP, foi possível concretizar ações concretas e fundamentais para a 

região:  

 Open House, evento de valorização do património concelhio, com o 

envolvimento de múltiplos parceiros institucionais.  

 Dias da Dança, evento anual de âmbito nacional, envolvendo instituições 

dos três Municípios. 

 Casa da Arquitetura, Associação que evoca a importância da Escola de 

Arquitetura e o seu prestígio internacional. 

 Grande Prémio de F1 de Motonáutica   

 Jogos do Eixo Atlântico 

 Campeonato Europeu de 49er em 2015 

 Campeonato Mundial de 49er em 2017 

 Maratona do Porto 

 “Wings of Life” 

 STCP – abordagem integrada ao dossiê STCP, quer na contestação ao 

modelo de privatização, quer na parceira para a solução integrada de 

municipalização. 

 Águas do Douro e Paiva – abordagem integrada na oposição judicial ao 

modelo “Águas do Norte”, bem como na reconstituição das Águas do 

Douro e Paiva. 

 Simdouro – abordagem integrada na oposição judicial ao modelo “Águas 

do Norte”, bem como na reconstituição da Simdouro. 

 Circunvalação, reabilitação deste eixo estruturante, servindo Matosinhos 

e o Porto, e discutido no contexto dos financiamentos comunitários.  

 Frente Ribeirinha, reabilitação e constituição de ARU. 

 São João, organização conjunta e articulada. 
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 Habitação, modelo de gestão articulada nos domínios da habitação social. 

 Território da saúde, temática transversal ao modelo de desenvolvimento 

da região. 

 Red Bull Air Race - 2017, organização de carácter internacional e com 

uma importante projeção turística, económica e social. 

No que respeita a momentos e eventos de afirmação de Vila Nova de Gaia na 

região e no Mundo, assumimos alguns desafios, vários deles em clara articulação com o 

Porto e com Matosinhos, numa lógica de parceria institucional para valorização do 

nosso potencial económico e social: 

 Grande Prémio de F1 de Motonáutica. 

 I Bienal de Arte. 

 Regata Internacional de Vela 49er. 

 São João e São Pedro da Afurada. 

 Festival Internacional de Música de Gaia. 

 Gaia World Music. 

 Jogos Juvenis de Gaia. 

 Jogos do Eixo Atlântico. 

 Cais de Fado. 

 Entre muitos outros. 
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10. P.E.D.U. 

Temos muita ambição em fazer sempre mais e melhor. Por isso, para um 

financiamento total de 200 milhões de euros que o Governo afetou à Área 

Metropolitana do Porto (AMP) para os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano 

(PEDU), só o Município de Gaia apresentou mais de 230 milhões de euros de 

candidaturas.  

De facto, a ambição não é um valor em si mesmo. Ela só tem sentido se encaixar 

nas legítimas aspirações das pessoas e das instituições e se for inteligente e sustentável. 

Desta forma, será uma ambição concreta, sustentável e não um castelo de areia. De 

outra forma, será uma daquelas situações relatadas por Esopo, em que alguém, 

pensando em conseguir de uma só vez todos os ovos de ouro que a galinha lhe poderia 

dar, matou-a e abriu-a, só aí descobrindo que não havia nada dentro dela. 

Vila Nova de Gaia é hoje uma cidade que valoriza mais as pessoas do que as 

pedras, é um Município cujo Executivo compreendeu a responsabilidade social que lhe 

cabe, num momento tão difícil para tantos dos seus cidadãos. Acontece que a Educação 

é também uma responsabilidade social dos poderes instituídos, públicos e privados, pois 

é através dela que pode promover-se a correção de desequilíbrios socioeconómicos que 

tendem a eternizar-se, condenando sempre os mesmos a uma condição de reprodução 

social, de dependência, subjugação e subalternização social. 
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11. A CONTA DE GERÊNCIA 

 

11.1. ANÁLISE DA RECEITA 

A economia nacional revelou, ao longo de 2016, sinais de retoma da atividade 

económica, com um crescimento moderado da mesma, explicado em parte pelas 

diversas reformas estruturais subjacentes ao Programa de Estabilidade e Crescimento 

para 2016-2020 e demais instrumentos de política económica, designadamente, o 

Orçamento de Estado.  

Paralelamente, a economia internacional também evidenciou sinais de 

recuperação, nos anos mais recentes, com consequências positivas no quadro 

macroeconómico de Portugal.  

Perante o cenário de uma conjuntura favorável, com repercussões positivas nas 

finanças locais e consequentemente em toda a atividade autárquica, o ano económico de 

2016 ficou caracterizado por uma inversão na tendência de decréscimo do total da 

receita arrecadada pelo Município de Vila Nova de Gaia. 

Note-se que, pela primeira vez ao longo de todo o período em análise, o 

montante global da receita efetiva municipal evidenciou um crescimento positivo, 

revelando-se o mais elevado de todo o período considerado, totalizando 163.515,06 

milhares de euros, o que traduz um acréscimo de 31,92%, face ao total de receita 

auferida no ano económico de 2015. 

 

Receita Total 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares de 
euros) 

% 
Valor 

(milhares de 
euros) 

% 
Valor 

(milhares de 
euros) 

% 

Receita 
Corrente 

102.781,56€ 73,57 107.675,42 € 82,55 110.766,99 € 89,36 114.034,84 € 69,74 

Receitas de 
Capital 

36.925,94€ 26,43 22.760,90 € 17,45 13.185,85 € 10,64 49.480,22 € 30,26 

Total de 
Receitas 139.707,50€ 100,00 130.436,32 € 100,00 123.952,84 € 100,00 163.515,06 € 100,00 
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A variação positiva do montante global da receita arrecadada pelo Município de 

Vila Nova de Gaia, em 2016, face ao ano transato, contou com a participação acrescida 

de alguns dos inputs que constituem as fontes de financiamento da Autarquia.  

Apesar de ambas as componentes da receita municipal – corrente e de capital – 

terem evidenciado, no ano a que esta gerência se reporta, um crescimento positivo, face 

ao ano precedente, continuam as receitas de índole corrente, à semelhança do que vem 

acontecendo ao longo de todo o período em análise, a deter uma destacada relevância no 

cômputo geral da receita, com um contributo de 69,74 %, em contraposição com os 

30,26 % efetivados pelas receitas de capital. 

Como veremos em seguida, na análise das várias componentes que constituem a 

receita global desta Edilidade, o aumento verificado em 2016 face a 2015, ao nível da 

receita total do Município, teve como principal suporte justificativo: 

 O aumento das receitas de capital, que mais do que triplicaram, 

perfazendo 49.480,22 milhares de euros, contra os somente 13.185,85 milhares 

de euros alcançados em 2015. Este facto teve subjacente, por um lado, a 

contração de um empréstimo de médio e longo prazo, no valor de 35.406,88 

milhares de euros, para fazer face ao Plano de Saneamento Financeiro, que visou 

a reprogramação da dívida e desta forma a consolidação do passivo financeiro e, 

por outro lado, o acréscimo significativo patente na rubrica de “Venda de Bens 

de Investimento”, que totalizou, no ano em análise, cerca de 3.812,19 milhares 

de euros, mais 3.591,79 milhares de euros, face ao montante auferido no ano 

precedente, facto justificado com a venda das antigas instalações da Real 

Companhia Velha; 

 O acréscimo na ordem dos 2,95% das receitas de índole corrente, 

explicado, essencialmente, pelo aumento em cerca de 2,57% da receita 

arrecadada em “Impostos Diretos”, relativamente ao ano económico de 2015. 

Em suma, não obstante as receitas correntes terem revelado um acréscimo, face 

ao ano anterior, continuando a constituir a principal fonte de liquidez deste Município, 

foi ao nível da participação das receitas de capital que o volume global da receita efetiva 

municipal encontrou a sua principal justificação. 
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Unidade: Milhares de euros 

 

O crescimento positivo patente no valor global da receita arrecadada pela 

Edilidade contou com o contributo acrescido de alguns dos recursos que constituem as 

fontes de financiamento da Autarquia, conforme pode observar-se no quadro abaixo 

ilustrado. 

Desta forma, facilmente se percebe que existem receitas que, pela sua 

expressividade, no total do erário municipal, assumem uma importância acrescida como 

fontes de financiamento da despesa. 

Tendo em consideração os dados constantes do quadro referentes à “composição 

da receita”, importa ressaltar alguns aspetos considerados relevantes e de maior impacto 

na gestão financeira desta Edilidade. 

Como já foi mencionado anteriormente, ambas as componentes da receita – 

corrente e capital – evidenciaram, em 2016, um crescimento positivo face ao ano 

precedente. 
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Composição da Receita 

Receitas Correntes Receitas Capital 

Descrição 

2015 2016 

Descrição 

2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Impostos Diretos 65.663,02 59,28 67.349,26 59,06 
Venda bens de 
Investimento 

220,37 1,67 3.812,19 7,70 

Imposto Mun. 
s/Imóveis 
(IMI)+Contribuição 
Autárquica 

44.092,17 39,81 43.543,82 38,18 
Transferências 
de Capital 

4.615,39 35,00 2.601,21 5,26 

Imp. Único de 
Circulação 

7.245,82 6,54 7.120,09 6,24 
Fundos 
Municipais 

942,82 7,15 924,82 1,87 

Imposto Mun. s/ 
Transações Imóveis 
(IMT)+Sisa 

9.668,70 8,73 10.905,37 9,56 Outras 3.672,57 27,85 1.676,39 3,39 

Derrama 4.656,33 4,20 5.779,98 5,07 
Ativos 
Financeiros 

- - 529,92 1,07 

Impostos Indiretos 1.451,07 1,31 1.491,27 1,31 
Passivos 
Financeiros 

7.946,70 60,27 41.406,88 83,68 

Taxas, Multas e 
Outras Penalidades 

1.111,27 1,00 1.178,35 1,03 
Empréstimos 
CP 

7.500,00 56,88 6.000,00 12,13 

Rendimentos de 
Propriedade 

6.480,92 5,85 7.827,49 6,86 
Empréstimos 
MLP 

446,70 3,39 35.406,88 71,56 

Transf. Correntes 31.487,08 28,43 30.949,86 27,14 
Outras Receitas 
de Capital 

395,33 3,00 976,31 1,97 

Fundos Municipais 26.005,33 23,48 26.354,04 23,11 Outras Receitas 8,06 0,06 153,71 0,31 

Outras 5.481,75 4,95 4.595,82 4,03 
Total de 
Receitas de 
Capital 

13.185,85 100,00 49.480,22 100,00 

Venda de Bens e 
Serviços Correntes 

4.224,48 3,81 4.908,66 4,30 
     

Outras Receitas 
Correntes 

349,14 0,32 329,95 0,29 
     

Total de Receitas 
Correntes 

110.766,98 100,00 114.034,84 100,00 
    

 

Apesar do crescimento das receitas de capital se ter revelado mais significativo 

relativamente à sua congénere corrente, traduzido por uma maior expressividade no 

cômputo geral da receita (30,26 %), continua a ser ao nível das receitas correntes que a 

Edilidade encontra o seu principal suporte financeiro, com uma participação no total das 

receitas municipais de cerca de 69,74 %.  

De notar que, em 2015, o binómio receita de capital/total da receita não foi além 

dos 10,64%, passando, em 2016, a absorver 30,26% do total de recursos ao dispor do 

Município. 
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Para este facto contribuiu, de forma decisiva, o aumento registado em algumas 

componentes que integram a receita de capital, com especial destaque para a rubrica 

“Passivos Financeiros”, que por si só, representou uma parcela significativa do total das 

receitas de capital (83,68%). 

Na origem deste aumento esteve, como já foi referido, a contração de um 

empréstimo de MLP para saneamento financeiro, permitindo a entrada de 35.406,88 

milhares de euros, nos cofres da Autarquia.  

Importa também realçar, no seio do incremento registado no total das receitas de 

capital e consequentemente no montante global da disponibilidade financeira do 

Município, o aumento operado ao nível das receitas oriundas da “Venda de Bens de 

Investimento”, que passaram de 220,37 milhares de euros, em 2015, para 3.812,19 

milhares de euros, em 2016, fruto da venda do edifício da Real Companhia Velha. 

À semelhança do ocorrido nos últimos anos, a forte presença das receitas 

correntes no total do erário municipal continua a ser justificada, essencialmente, pela 

acentuada expressividade da receita proveniente de “impostos diretos”, que no ano a 

que esta gerência se reporta se consubstanciou em 67.349,26 milhares de euros, o que 

representa 41,19% dos fundos totais e mais de metade do total da receita corrente 

(59,06%). Refira-se, muito particularmente, neste capítulo, o destacado contributo da 

receita proveniente do “Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI”, bem como do 

“Imposto Municipal sobre Transações de Imóveis – IMT”, que no conjunto absorveram 

quase metade do total de receitas correntes (47,74%) e uma fatia considerável do total 

da disponibilidade financeira da Edilidade (33,30%). 

Este aumento de receita ocorreu simultaneamente à redução da taxa de IMI em 

Gaia, sendo o aumento da receita de IMI particularmente explicada pelo pagamento dos 

bancos e fundos imobiliários (que passaram a pagar 50%, quando não pagavam nada), 

bem como pela reavaliação dos imóveis promovida pelo Estado. 

Um outro aspeto a ter em conta diz respeito às transferências correntes e de 

capital que, apesar de terem sofrido uma quebra na ordem dos 1,71% e 43,64%, 

respetivamente, continuam a representar um importante recurso financeiro, ao dispor do 

Município, na concretização dos seus objetivos, totalizando, no conjunto, 33.551,07 

milhares de euros, o que significa 20,52% da receita global. 
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A diminuição operada ao nível desta fonte de financiamento assentou na 

diminuição tanto das transferências correntes como nas de capital, designadamente: 

 da rubrica “Outras Transferências Correntes”, que contou com verbas 

inferiores às registadas em 2015, oriundas da Administração Central, 

designadamente da Direção Regional de Educação do Norte; 

 da rubrica “Outras transferências de Capital”, onde é percetível um 

volume diminuído de verbas provenientes de projetos cofinanciados, por fundos 

comunitários (FEDER), que totalizaram 1.568,15 milhares de euros, em 2016, 

contra os 3.533,77 milhares de euros auferidos em 2015. 

Das diversas realizações, no âmbito de projetos cofinanciados, levadas a cabo 

pelo Município, no decorrer de 2016, destacam-se: 

 Construção de passadiço para ligação ciclo-pedonal entre o cais de 

Quebrantões e o areinho de Oliveira do Douro e requalificação da frente fluvial 

do rio Douro no areinho de Oliveira do Douro; 

 Loja interativa de turismo de Vila Nova de Gaia; 

 Estádio eco-eficiente de Grijó; 

 Promoção da segurança e redução da sinistralidade;  

 Requalificação de vários arruamentos na Madalena;  

 Defesa ativa do litoral através da proteção e recuperação dos sistemas 

dunares; 

 Relvado sintético do Complexo Desportivo do Candal; 

 Gestão de energia na iluminação pública no Município de Vila Nova de 

Gaia; 

 Construção do Centro Escolar Fernando Guedes - Avintes. 

Importa ainda referir o aumento do valor auferido ao nível da rubrica 

“Rendimentos de Propriedade”, que passou de 6.480,92 milhares de euros, em 2015, 

para 7.827,49 milhares de euros, em 2016. 
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O acréscimo de 20,78% teve como principal base de sustentação o aumento 

exarado no que respeita ao montante arrecadado de rendas respeitantes a bens de 

domínio público, justificado, principalmente, pelo incremento na arrecadação de verbas 

provenientes da “EDP - Distribuição de Energia, S.A”, no âmbito das rendas de 

concessão. 

Para uma melhor perceção da evolução, elaboraram-se os gráficos seguintes. 

 

 
Unidade: Milhares de euros 
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Tendo consciência de que o conjunto dos recursos financeiros ao dispor do 

Município – próprios e alheios – desempenha um papel crucial na realização e 

cumprimento da sua atividade e consequentemente na definição de prioridades, no 

âmbito das suas atribuições e dadas as suas múltiplas áreas de intervenção, importa 

proceder à sua análise tendo por base o agrupamento dos mesmos em subgrupos, de 

acordo com a sua proveniência e natureza, como nos mostra o quadro seguinte: 

 

Fundos Próprios e Alheios 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares de 
euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares de 
euros) 

% 

Receitas 
próprias 

74.338,74 53,21 79.234,27 60,75 79.903,66 64,46 88.557,11 54,16 

Receitas 
alheias 65.368,76 46,79 51.202,03 39,25 44.049,17 35,54 74.957,95 45,84 

 Transferências 40.720,80 29,15 36.781,87 28,20 36.102,47 29,13 33.551,07 20,52 

Empréstimos 24.647,96 17,64 14.420,16 11,06 7.946,70 6,41 41.406,88 25,32 

Total 139.707,50 100,00 130.436,30 100,00 123.952,83 100,00 163.515,06 100,00 

 

A leitura dos dados patentes no quadro permite-nos tirar algumas ilações 

relevantes. 

Desde logo, o volume global de receitas próprias alcançado em 2016 

consubstanciou-se em 88.557,11 milhares de euros, o que traduziu um acréscimo que 

rondou os 10,83%, face ao ano precedente. 

Constata-se, no entanto, uma ligeira redução no binómio receitas próprias/receita 

total motivado pelo aumento ocorrido ao nível do volume arrecadado com empréstimos, 

que mais do que compensou o crescimento evidenciado pelas receitas próprias, 

ganhando esta fonte de financiamento municipal maior expressividade no cômputo geral 

da receita (25,32%). 

Na linha do que vem acontecendo ao longo de todo o período em análise, as 

receitas próprias continuam a deter supremacia como fonte de financiamento da 

despesa, contribuindo para a realização desta com 58,50%, o que significa que mais de 
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metade da despesa é financiada por receitas próprias, situação que nos permite afirmar 

que o Município detém um apreciável grau de autonomia financeira, ou seja, detém uma 

posição de maior conforto, face a verbas oriundas de fundos alheios. 

Ainda em conformidade com o acontecido em anos transatos, são as receitas 

próprias correntes que detêm a maior fatia das receitas próprias do Município, com uma 

participação nestas de 93,82%. 

A forte presença assumida pelas receitas próprias no total do erário municipal 

tem subjacente o contributo dos “impostos locais”, que por si só representam um 

notável peso (41,19%) no montante global de receitas arrecadadas, em 2016. 

Saliente-se que este recurso financeiro assumiu, no ano a que esta gerência se 

reporta, o valor mais elevado de todo o período em análise, perfazendo um total de 

67.349,26 milhares de euros, mais 1.686,24 milhares de euros, relativamente ao ano de 

2015, e mais 8.376,59 milhares de euros quando comparado com o ano económico de 

2013. 

Face ao exposto, podemos afirmar que as receitas próprias do Município de Vila 

Nova de Gaia cresceram significativamente, neste último ano, o que pressupõe uma 

maior vitalidade económica do Concelho, bem como um considerável grau de 

autonomia financeira face a receitas alheias. 

Isto, repete-se, apesar da redução da taxa de IMI em Gaia. De facto, importa 

sublinhar, isso sim, um significativo e revelador aumento de receitas oriundas da 

Derrama e do IMT, o que revela a retoma progressiva da atividade económica. 
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Unidade: Milhares de euros 

 

No que concerne à receita oriunda de fundos alheios – Transferências e Passivos 

Financeiros – verifica-se que também esta registou um forte incremento, na ordem dos 

70,17%, face ao ano transato, o que representa uma participação de 45,84% no total da 

disponibilidade financeira da Autarquia. 

Este grupo de receitas, consubstanciado em 74.957,95 milhares de euros, 

evidenciou, assim, no ano em estudo, uma evolução positiva, conquistando uma 

importância acrescida como fonte de financiamento da despesa. 

Como já foi referido, este facto é justificado integralmente pelo aumento exibido 

pelas receitas provenientes de empréstimos, que no ano em questão totalizaram 

41.406,88 milhares de euros, mais 33.460,18 milhares de euros, relativamente ao ano 

económico de 2015, já que as verbas provenientes de transferências, quer da 

Administração Central, quer de fundos comunitários, revelaram no conjunto uma 

redução de 7,07%, face ao ano anterior, consubstanciando-se o seu valor nos 33.551,07 

milhares de euros. 
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Com o intuito de melhor perceber o descrito, proceder-se-á de seguida a uma 

análise mais exaustiva e individualizada de cada um dos agregados que constituem a 

receita municipal. 

 

11.2. RECEITAS PRÓPRIAS 

Cada Município é detentor de um conjunto de “receitas próprias”, que pela sua 

natureza refletem o grau de autonomia financeira de uma Autarquia na concretização de 

projetos e objetivos, face a fundos alheios. 

Pretende-se neste capítulo individualizar a receita que o Município gera, no 

âmbito das suas atribuições, daquela que é receita originária de transferências, quer do 

Estado e outros Entes Públicos, quer de fundos comunitários ou ainda a procedente do 

recurso ao crédito. 

Os dados patentes no quadro seguinte permitem-nos averiguar de entre as 

diversas componentes que perfazem este agregado de receitas municipais aquelas que se 

revestem de uma maior expressividade, como fonte de financiamento da despesa 

municipal. 

Como pode constatar-se pela análise do quadro abaixo referenciado, as receitas 

próprias continuam, no ano em estudo, a deter uma posição de destaque no cômputo 

geral da receita, com um peso de 54,16%, mantendo, desta forma, uma posição de 

liderança no financiamento da despesa municipal, com uma participação de 58,50%, o 

que significa que mais de metade da despesa municipal é financiada por receitas 

próprias do Município. 
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Receitas Próprias 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Receitas Próprias 
Correntes  

72.201,08 51,68 78.462,14 60,15 79.279,90 63,96 83.084,98 50,81 

Impostos Locais  58.972,67 42,21 63.303,10 48,53 65.663,02 52,97 67.349,26 41,19 

Imp. Indiretos, Txs, 
Multas e Outras 
Penal.  

2.311,57 1,65 2.259,70 1,73 2.562,34 2,07 2.669,62 1,63 

Rendimentos de 
Propriedade  

6.823,32 4,88 7.203,29 5,52 6.480,92 5,23 7.827,49 4,79 

Venda de Bens e 
Serviços  

3.889,59 2,78 5.252,64 4,03 4.224,48 3,41 4.908,66 3,00 

Outras Receitas 
Correntes  203,93 0,15 443,41 0,34 349,14 0,28 329,95 0,20 

Receitas Próprias 
de Capital  

2.137,67 1,53 772,13 0,59 623,76 0,50 5.472,13 3,35 

Vendas Bens de 
Investimento  

231,39 0,17 34,89 0,03 220,37 0,18 3.812,19 2,33 

Ativos Financeiros  - - - - - - 529,92 0,32 

Outras Receitas de 
Capital  

1.906,28 1,36 737,24 0,57 403,39 0,33 1.130,02 0,69 

Total de Receitas 
Próprias  74.338,75 53,21 79.234,27 60,75 79.903,66 64,46 88.557,11 54,16 

 

O ano económico de 2016 fica, assim, caracterizado por um crescimento 

positivo do valor arrecadado de receitas próprias, que somou um total de 88.557,11 

milhares de euros, em contraposição com os 79.903,66 milhares de euros exibidos no 

ano precedente. 

O novo fôlego ostentado por estas receitas ficou a dever-se ao aumento 

registado, face a 2015, tanto da verba obtida a título de receitas próprias correntes 

(4,80%), como da sua homóloga de capital, que viu o seu valor aumentar cerca de 

0,59%, elevando, assim, a sua participação como fonte de financiamento da despesa. 
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O aumento constatado ao nível das receitas próprias de capital é fundamentado 

pelo significativo acréscimo da rubrica “Venda de Bens de Investimento”, cujo valor 

realizado em 2016, deveu-se, essencialmente, à venda das antigas instalações da Real 

Companhia Velha, como já foi mencionado anteriormente. 

Contudo, e como se depreende do quadro, o grosso do bolo relativo ao total de 

receitas próprias (54,16%), tem sido absorvido ao longo de todo o período em análise 

(2013/2016), pela vertente das receitas próprias correntes (50,81%), que no ano em 

estudo representaram cerca de 93,82% destas, contra um contributo de somente 6,18% 

das receitas de capital. 

A este facto não é alheia a forte presença detida pelos “impostos locais”, que, 

somando 67.349,26 milhares de euros (41,19%), continuam a exercer, em conformidade 

com o ocorrido nos anos transatos, uma importância notória no total das receitas 

próprias, com um peso de 76,05%. 

Desta forma, podemos afirmar que é ao nível da verba proveniente de “impostos 

diretos” que a Autarquia continua a ter resposta para um maior número de realizações, 

no âmbito das suas áreas de intervenção, como nos mostra o rácio “Impostos 

Locais”/Despesa Total = 44,49%. 

Todavia, a forte expressividade conseguida pelas receitas próprias correntes 

contou também com a evolução favorável das restantes componentes que a integram, 

exceção feita para a rubrica “Outras receitas correntes”, cujo valor realizado sofreu uma 

ligeira quebra (5,50%). Contudo, dada a sua natureza residual e, consequentemente, o 

reduzido valor assumido, esta não exerce grande influência no resultado obtido ao nível 

do total das receitas próprias.  

Face ao descrito, constata-se que não obstante ambas as categorias da receita 

própria municipal (corrente e de capital) terem apresentado, no presente ano, uma 

evolução positiva, que contribuiu de forma decisiva para um acréscimo do montante 

global de receita auferido pela Edilidade, continua a pertencer às receitas próprias 

correntes uma participação mais ativa no total das receitas próprias municipais, bem 

como no total dos recursos financeiros do Município. 

De acordo com o exposto, pode concluir-se que a Autarquia continua a captar 

um conjunto apreciável de recursos próprios, cruciais na tomada de decisões relativas à 
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concretização de objetivos, o que revela um razoável grau de autonomia financeira face 

a verbas resultantes de fundos alheios. 

Para além das receitas próprias municipais, que assumem uma importância 

destacável no seio de toda a atividade autárquica, o Município dispõe de outras, também 

elas, importantes fontes de receita, provenientes de fundos alheios – as Transferências e 

os Passivos Financeiros –, que no seu todo correspondem a cerca de 45,84% dos 

recursos financeiros do Município. 

Assim, passaremos de imediato a uma análise individualizada de cada uma 

destas componentes da receita. 

 

11.3. TRANSFERÊNCIAS 

Constituindo as “transferências” um importante recurso financeiro ao dispor do 

Município para solvência dos seus compromissos, procedente do Orçamento de Estado 

e da União Europeia, constata-se que, no ano a que esta gerência se reporta, estas 

registaram uma quebra na ordem dos 7,07%, face a 2015, perfazendo um total de 

33.551,07 milhares de euros, o que representa um contributo de 20,52% no total do 

erário municipal, o mais baixo de todo o período considerado. 

Pela análise do quadro seguinte, alusivo ao presente assunto, constata-se que na 

base da diminuição patente no binómio “Transferências/Receita total” encontra-se o 

acentuado decréscimo inerente à rubrica “Outras Transferências”, que no ano em estudo 

abarcaram 6.272,21 milhares de euros, menos 2.882,11 milhares de euros relativamente 

ao ano 2015, e menos 55,95% quando comparado com o ano coincidente com o início 

do período em análise (2013). 

Importa referir que subjacente a esta diminuída verba está, fundamentalmente, 

como já foi referido anteriormente, a quebra operada ao nível das verbas arrecadadas no 

âmbito de projetos cofinanciados por fundos comunitários (FEDER), que no presente 

ano perfizeram 1.568,15 milhares de euros, menos 55,62% dos concretizados no ano 

precedente, bem como diminuída verba proveniente da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares. 
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De salientar, contudo, a tendência decrescente, que tem vindo a refletir-se no 

valor arrecadado destas receitas operada ao nível destas receitas, ao longo de todo o 

período em análise. 

 

Transferências 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total da 
Receita 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total da 
Receita 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total da 
Receita 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total 

da 
Receita 

Fundos 
Municipais 26.482,46 18,96 25.589,19 19,62 26.948,15 21,74 27.278,86 16,68 

      Correntes 24.245,73 17,35 24.508,69 18,79 26.005,33 20,98 26.354,04 16,12 

      Capital 2.236,73 1,60 1.080,50 0,83 942,82 0,76 924,82 0,57 

Outras 
Transferências 

14.238,34 10,19 11.192,68 8,58 9.154,32 7,39 6.272,21 3,84 

      Correntes 6.334,76 4,53 4.704,57 3,61 5.481,75 4,42 4.595,82 2,81 

      Capital 7.903,58 5,66 6.488,11 4,97 3.672,57 2,96 1.676,39 1,03 

Total de 
Transferências 

40.720,80 29,15 36.781,87 28,20 36.102,47 29,13 33.551,07 20,52 

 

Ainda no âmbito desta fonte de receita – Transferências –, verifica-se que o 

produto arrecadado pela Autarquia, a título de “fundos municipais” – FEF, FSM e 

Participação Variável no IRS – tem revelado oscilações, ao longo de todo o período em 

análise, totalizando, em 2016, 27.278,86 milhares de euros, o que denota um ligeiro 

acréscimo face ao ano transato (1,23%). 

Contudo, apesar de o seu valor absoluto ter evidenciado um ténue crescimento, a 

sua expressividade no total da disponibilidade financeira da Edilidade caiu, assumindo 

um peso de 16,68%, em contraposição com a fasquia dos 21,74% alcançados em 2015, 

facto justificado pelo expressivo aumento patenteado no recurso ao crédito, como 

veremos a seguir.  
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Para uma melhor perceção quanto à evolução das receitas, no período 

2013/2016, materializadas na rubrica transferências, elaborou-se o gráfico abaixo 

ilustrado. 

 

 
Unidade: Milhares de euros 

 

Na mesma linha de subvenção da despesa municipal encontram-se os 

empréstimos contraídos a curto, médio e longo prazo. 

 

11.4. RECURSO AO CRÉDITO 

Constituindo este meio, juntamente com as transferências, as denominadas 

Receitas Alheias, tal como demonstra o quadro – Fundos Próprios e Alheios –, o ano 

económico de 2016 ficou caracterizado por um substancial aumento deste recurso 

financeiro, face ao ano precedente, fruto, como já foi referido anteriormente, de um 

empréstimo de médio e longo prazo, contraído para fazer face a um Plano de 

Saneamento Financeiro. 
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Saliente-se, neste âmbito, o pagamento de indemnizações respeitantes a 

processos judiciais, onde se destacam os processos relativos à VL9 e à Cimpor. 

Assim, este meio de subvenção da despesa municipal ganhou uma nova 

expressividade, no ano em análise, totalizando 41.406,88 milhares de euros, o que 

representa 27,35% do total de encargos municipais.  

Como pode constatar-se, o recurso ao crédito revelou-se, no ano em estudo, uma 

crucial fonte de financiamento de que o Município dispôs, traduzindo-se no segundo 

mais importante meio de subvenção da despesa municipal.  

De salientar, contudo, que no ano em análise, o recurso ao crédito de curto prazo 

revelou-se o mais baixo no período considerado, cifrando-se em 6.000 milhares de 

euros. 

Contudo, convém não descurar a importância e obrigatoriedade assumidas pela 

contínua verificação do “princípio de equilíbrio orçamental”, como meio de alcançar um 

crescimento sustentável. 

O progresso e o desenvolvimento local impõem uma correta articulação entre as 

políticas de desenvolvimento municipal e o conjunto de todos os recursos financeiros ao 

dispor do Município, tendo sempre presente o rigor orçamental, um bom planeamento 

das atividades a desenvolver, de forma a otimizar os recursos financeiros disponíveis e 

os valores e necessidades das populações. 

Seguidamente proceder-se-á a uma breve referência a alguns rácios da receita, 

considerados mais relevantes na interpretação de certas questões relativas à realidade 

económica e financeira do Município, dada a sua expressividade no total do erário 

municipal. 

 

11.5. RÁCIOS DA ESTRUTURA DA RECEITA 

Descriminada a receita em dois grandes grupos – Fundos Próprios e Fundo 

Alheios – procurou enfatizar-se as partes integrantes daquela que mais relevaram no seu 

todo. 
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Afetando a oscilação incutida a cada rácio, a evolução da receita total revela-se 

surpreendente no ano 2016, face aos anteriores três anos em análise, representando o 

mais alto valor do quadriénio, tendo arrecadado um total de 163.515,06 milhares de 

euros, apresentando um forte impulso crescente na ordem dos 31,92% relativamente a 

2015, com particular ênfase para o acentuado acréscimo ocorrido na vertente de capital, 

com um encaixe de mais 36.294,37 milhares de euros comparativamente ao período 

homólogo, não obstante o crescimento contínuo das receitas correntes. 

 

Rácios de Estrutura da Receita 

Descrição 
2013 2014 2015 2016 

% % % % 

Receitas Próprias/Receita Total 53,21 60,75 64,46 54,16 

Impostos Locais/Receita Total 42,21 48,53 52,97 41,19 

Venda Bens de Investimento/ Receita Total 0,17 0,03 0,18 2,33 

Transferências/Receita Total 29,15 28,20 29,13 20,52 

Passivos Financeiros/ Receita Total 17,64 11,05 6,41 25,32 

 

Assim, constata-se uma alteração de proporcionalidade entre as variações 

ocorridas nos dois grandes grupos anteriormente mencionados, existindo uma 

correlação direta entre o decréscimo registado no peso relativo das receitas próprias e o 

aumento verificado no peso relativo dos fundos alheios, no total da receita, na ordem 

dos 10,30%, comparativamente com 2015. 

Desta forma, por observação do quadro, constata-se que embora as receitas 

próprias mantenham a sua supremacia no cômputo geral da receita, estas viram reduzir 

o seu grau de importância relativa, para um valor de 54,16%, contra os 64,46%, 

exarados em 2015, pelo facto de o crescimento incorrido no total da receita ter mais do 

que suplantado o acréscimo incutido nas receitas próprias, fazendo com que o resultado 

final obtido se traduza pelo decréscimo do rácio em si, situação esta que constitui 

também um fator comum para a evolução ocorrida no rácio impostos locais/receita total. 



       
 
     

84 

Gaia, Investimento Inteligente e Desenvolvimento Sustentável – 2013-2017 

Continuando a ser os impostos locais a receita mais expressiva em termos 

absolutos na receita total, com valores que rondaram no ano em estudo os 67.349,26 

milhares de euros, com um encaixe de mais 1.686,24 milhares de euros em comparação 

com 2015, esta quebrou a sua escalada crescente quanto ao seu peso relativo no total das 

receitas, cifrando-se nos 41,19%, ou seja, uma redução percentual de 11,78%. 

O principal impulsionador das receitas próprias, leia-se fundos próprios, em 

termos de contributo na arrecadação de receita, revelando um encaixe de mais 3.591,82 

milhares de euros, adveio da venda de bens de investimento, rubrica que até aqui era de 

caráter residual e ostentou, no ano em estudo, valores próximos dos 3.812,19 milhares 

de euros, embora infligindo um peso relativo no total da receita de apenas 2,33%, 

encontrando o seu principal aspeto justificativo na venda em hasta pública das antigas 

instalações da Real Companhia Velha, cuja verba ascendeu a 3.645,00 milhares de 

euros. 

No que concerne aos dois remanescentes rácios – transferências/receita total e 

passivos financeiros/receita total –, estes manifestaram um peso relativo no cômputo 

total da receita de 20,52% e 25,32%, respetivamente, compondo no seu conjunto os 

fundos alheios que absorveram do total da receita cerca de 45,84%. 

Particularizando o rácio passivos financeiros/receita total, devido à sua elevada 

expressividade com um aumento significativo do seu peso relativo na receita total, 

consubstanciando-se em 2016 nos 25,32%, revelando valores semelhantes aos 

registados em 2007, teve na sua génese o recurso ao empréstimo para saneamento 

financeiro no valor de 35.406,88 milhares de euros, impulsionando desta forma o 

crescimento do recurso ao crédito relativamente ao ano passado, que mais do que 

quintuplicou, suplantando o próprio aumento ocorrido no total das receitas vindo 

espelhar assim a elevação do rácio em si. Contudo, apesar deste cenário, o grau de 

autonomia financeira do município não ficou comprometido, continuando as receitas 

próprias a representar mais de metade dos recursos financeiros da autarquia. 

 

11.6. EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

Revestindo-se este tópico de particular importância, assume o mesmo um caráter 

volátil, inerente ao facto de, nos últimos anos, ter sido implementado um conjunto de 
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reformas estruturais, destacando-se o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013) e o Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(Lei n.º 75/2013).  

Associadas à aprovação de outras Leis com reflexo na administração, estas 

reformas implicaram alterações importantes na distribuição de atribuições e 

competências entre as entidades da administração local, na composição das receitas, na 

assunção de compromissos e nas regras de endividamento dos municípios.  

A evolução do endividamento congrega em si três grandes grupos segundo a 

natureza da dívida, desagregando-se na Dívida de Médio e Longo Prazo, na Dívida de 

Curto Prazo e na Dívida de Médio e Longo Prazo Exigível a Curto Prazo (dívida de 

MLP que se vence no exercício económico seguinte). 

 

Evolução do Endividamento 

Descrição 2013 2014 2015 2016 

Dívida de MLP 139.402,61 124.932,64 119.562,32 130.587,38 

Bancos + INH+ Fundos Autónomos 125.199,78 116.707,70 101.144,15 119.644,92 

EDP+SULDOURO+SUMA+FEIIF+Imobil. por 
Locação Financ.+ FAM 

14.202,83 8.224,94 18.418,17 10.942,46 

Dívida de CP  30.125,37 25.745,51 39.516,65 12.980,99 

Fornecedores e Outros Credores 30.125,37 25.745,51 39.516,65 12.980,99 

Dívida de MLP Exigível a CP 26.680,22 24.829,82 21.608,91 23.197,78 

Bancos + INH+ Fundos Autónomos 19.584,82 16.737,97 15.962,86 16.898,79 

EDP+SULDOURO+SUMA+FEIIF+Imobil. por 
Locação Financ. + FAM 

7.095,40 8.091,85 5.646,05 6.298,99 

Endividamento Total 196.208,20 175.507,97 180.687,88 166.766,15 

 

Deste modo, no que concerne à primeira vertente – designada por DMLP 

(Dívida de Médio e Longo Prazo + Dívida de Médio e Longo Prazo Exigível a Curto 

Prazo) –, que apresentou uma evolução decrescente desde 2013, emerge em 2016 com 

um agravamento na ordem dos 8,94%, relativamente ao ano transato, consubstanciando-
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se no ano em análise, nos 153.785,16 milhares de euros (130.587,37 milhares de euros – 

Dívida de MLP e 23.197,78 milhares de euros – Dívida de MLP exigível a CP), face aos 

141.171,23 milhares de euros do ano de 2015 (119.562,32 milhares de euros – Dívida 

de MLP e 21.608,91 milhares de euros Dívida de MLP exigível a CP). 

Vislumbra-se assim, um acréscimo de 12.613,93 milhares de euros em termos 

absolutos, que teve como principal responsável o incremento do capital em dívida de 

MLP a 31/12/2016, adstrito à Banca. Em termos sucintos, a discriminação da dívida à 

Banca, INH e Fundos Autónomos é a seguinte: 

 Banca – 89.553,44 milhares de euros, dos quais 12.502,40 milhares de 

euros são DMLP exigível a CP – contra os 65.742,60 milhares de euros 

registados em igual período do ano transato, exibindo um deterioramento na 

evolução da dívida com um acréscimo no capital em dívida de 23.810,84 

milhares de euros. Com a adesão ao PAEL do Município de Vila Nova de Gaia 

em 2012, conseguiu-se a liquidação de uma parte considerável da dívida, mas 

esta foi, contudo, insuficiente para a sua consolidação efetiva, capaz de 

assegurar a sustentabilidade financeira a MLP, sendo assim premente o recurso à 

contratação do empréstimo de saneamento financeiro para a reprogramação da 

dívida, num total de 35.406,88 milhares de euros, dos quais 1.361,80 milhares de 

euros são DMLP exigível a CP;  

 INH - 26.116,31 milhares de euros, - destacando-se daquela 1.773,40 

milhares de euros referentes a DMLP exigível a CP –, face aos 27.875,08 

milhares de euros do ano de 2015, evidenciando uma desaceleração de cerca de 

1.758,77 milhares de euros, fruto da normal regularização do capital em dívida 

ao longo do ano; 

 Fundos Autónomos – 20.873,97 milhares de euros, sendo uma parte 

mensurada em 2.622,99 milhares de euros referentes à DMLP exigível a CP – 

contemplou um conjunto de financiamentos, dos quais se destacam: 

1. Centro Escolar Manuel António Pina – 649,46 milhares de euros, 

correspondendo 70,73 milhares de euros a DMLP exigível a CP; 

2. Centro Escolar Fernando Guedes – 1.212,97 milhares de euros, com uma 

verba de 132,11 milhares de euros, adstrita a DMLP exigível a CP; 
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3. Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – 17.011,53 milhares de 

euros, correspondendo uma parte consubstanciada em 1.620,15 milhares 

de euros a DMLP exigível a CP; 

4. Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado 

(PREDE) – 2.000,00 milhares de euros, sendo afeto o valor de 800,00 

milhares de euros a DMLP exigível a CP. 

Uma outra componente que faz parte integrante da Dívida de MLP, e que resulta 

do somatório de uma panóplia de rubricas, atingiu em 2016 um total de 17.241,45 

milhares de euros (da qual se destaca um montante de 6.298,99€ respeitantes a DMLP 

exigível a CP), cujo conteúdo é constituído, maioritariamente, pelas seguintes verbas: 

 F.A.M. – 4.072,12 milhares de euros sendo adstrito um valor de 814,43 

milhares de euros a DMLP exigível a CP; 

 Imobilizado por Locação Financeira – 8.056,44 milhares de euros, 

correspondendo 371,68 milhares de euros a DMLP exigível a CP; 

 Dívida EDP e Suldouro – 5.112,89 milhares de euros adstritos na sua 

totalidade a DMLP exigível a CP em 2016 face aos 10.758,94 milhares de euros 

reportados em 2015, dos quais 5.646,05 milhares de euros - Dívida de MLP 

exigível a CP, infligindo um decréscimo na ordem dos 52,58% 

comparativamente com o ano precedente, desonerando desta forma o orçamento 

municipal, sendo o valor mais baixo registado no quadriénio em análise, 

descriminando-se da seguinte forma: 

 EDP – 2.586,71 milhares de euros face aos 4.663,28 milhares de euros 

em 2015, demonstrando uma taxa de redução de cerca de 44,53%; 

 Suldouro – 2.526,18 milhares de euros contra os 5.549,82 milhares de 

euros quantificados no ano transato, ilustrando uma desaceleração de 

cerca 54,48%. 

No que concerne à Dívida de CP, a qual vinha apresentando um decréscimo 

contínuo desde 2009, exibiu, em 2015, um valor bastante expressivo face a 2014 – 

39.516,65 milhares de euros – estando presentes neste número um conjunto de fatores, 

nomeadamente, os vários processos judiciais que envolveram o Município de Vila Nova 
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de Gaia, assim como a assunção da dívida proveniente da extinção da Empresa 

Municipal Gaianima, E.E.M.  

No presente exercício, e como resultado da normal satisfação da dívida 

decorrente do pagamento das obrigações para com os fornecedores e outros credores, 

observa-se uma considerável contração na ordem dos 26.535,66 milhares de euros, 

perfazendo a Dívida de CP uma quantia de 12.980,99 milhares de euros, para a qual em 

muito contribuiu o empréstimo de Saneamento Financeiro. Esta operação permitiu 

transformar a dívida exigível a curto prazo em dívida de médio e longo prazo 

(empréstimo), cuja amortização se fará após um ano de carência, em 13 anos com 

pagamentos mensais. 

Por fim, em termos globais do endividamento, e excecionando o ano de 2015, 

relativamente ao qual, como já se referiu, o endividamento total infligiu a evolução 

decrescente registada ao longo do período em estudo, registando um montante de 

180.687,88 milhares de euros, constata-se no ano da presente gerência um 

endividamento total que exarou um valor de 166.766,15 milhares de euros, retratando 

uma contração mensurada em 13.921,73 milhares de euros comparativamente com 

2015, reflexo da supremacia do decréscimo da dívida de CP sobre o aumento da sua 

congénere de MLP, em 26.535,66 milhares de euros e 12.613,93 milhares de euros, 

respetivamente. 

 

11.7. ANÁLISE DA DESPESA 

Previamente à análise da despesa, convém chamar a atenção, mais uma vez, para 

a importância assumida por uma correta planificação das ações a levar a cabo por um 

Município, de forma que se obtenha uma racional e eficiente aplicação do erário 

municipal, tendo sempre em linha de conta o cumprimento do princípio do equilíbrio 

orçamental, a otimização na afetação dos recursos financeiros disponíveis e, 

consequentemente, a maximização da utilidade social.  

São diversos os diplomas que regulamentam todo o domínio da despesa 

municipal, pelo que esta deverá merecer uma particular atenção por parte dos eleitos 

locais, tanto no que diz respeito ao cumprimento de todos os princípios, regras e 
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procedimentos definidos nos respetivos diplomas legais, como no que diz respeito a 

uma correta gestão e afetação dos recursos disponíveis. 

Assim, de acordo com os dados patentes no quadro abaixo, pela primeira vez ao 

longo do período 2013/2016, o montante afeto ao total de despesa, entenda-se despesa 

paga, exibiu um aumento significativo que rondou os 22,98%, face ao ano económico 

anterior. 

A maior verba exarada pelo montante global de receita auferida, no decorrer de 

2016, induziu a uma realização acrescida de projetos, no âmbito do amplo conjunto de 

objetivos estabelecidos, tanto no campo de intervenção económica como social do 

Município, elevando a despesa total para 151.371,98 milhares de euros, contra um total 

de encargos de 123.091,08 milhares de euros alcançados em 2015.  

A par deste cenário está o aumento patente em ambas as categorias da despesa – 

Corrente e Capital –, que se consubstanciou em 92.275,29 milhares de euros e 

59.096,69 milhares de euros, respetivamente. Ambas as categorias da despesa viram, 

assim, o seu valor ser projetado para montantes superiores aos registados em 2015, 

exibindo um acréscimo na ordem dos 13,23%, no que diz respeito às despesas correntes 

e 42,07%, no que se reporta às despesas de capital. 

Todavia, as despesas de índole corrente mais uma vez suplantaram a sua 

congénere de capital, sendo mais de metade da disponibilidade financeira da Autarquia 

(56,43%) canalizada para um conjunto de encargos de natureza fixa e obrigatória 

suportados pelo Município, designadamente para despesas de funcionamento que 

abarcam no seu conjunto “Despesas com Pessoal”, “Aquisição de Bens e Serviços” e 

“Outras Despesas Correntes” e que, por si só, representam cerca de 46,85% dos recursos 

financeiros desta Edilidade. 
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Despesa Total 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Despesas 
Correntes 

76.551,10 55,72 82.842,12 63,31 81.493,04 66,21 92.275,29 60,96 

Despesas 
de Capital 

60.836,57 44,28 48.019,48 36,69 41.598,03 33,79 59.096,69 39,04 

Total da 
Despesa 137.387,67 100,00 130.861,60 100,00 123.091,07 100,00 151.371,98 100,00 

 

Note-se que ao longo de todo o período em análise estas despesas evidenciaram 

sucessivos incrementos, registando uma variação positiva na ordem dos 20,54%, 

quando comparado o primeiro e o último ano do período em análise. 

 

 
Unidade: Milhares de euros 

 

Apesar de o montante gasto em despesas correntes ter revelado, no último ano 

do período em estudo, um acréscimo, em termos absolutos, o seu peso, no total da 

despesa (60,96%) diminuiu, em detrimento das despesas de capital, cujo valor assumido 
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pelo rácio “despesas de capital”/”total da despesa” evidenciou um acréscimo, elevando-

o para os 39,04%, em contraposição com os 33,79% obtidos em 2015. 

O considerável aumento das despesas de capital, face ao ano precedente, teve 

como base de sustentação, o aumento generalizado do valor absoluto alcançado pelas 

respetivas rubricas, traduzido, nomeadamente, pela crescente importância adquirida 

pelo “Investimento Global” e pelas “Outras Despesas”, as quais, no ano a que esta conta 

se reporta, tiveram um peso no total da despesa de 15,58% e 14,31%, respetivamente, 

contra os 13,37% e 4,18% atingidos em 2015. 

Desta forma, o crescimento ostentado pelas despesas correntes ficou aquém do 

exibido pelas despesas de capital, ganhando estas últimas um novo fôlego, na captação 

da massa financeira ao dispor do Município, como pode observar-se pela análise dos 

dados constantes no quadro a seguir ilustrado. 

 

Estrutura Global da Despesa 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Despesas de 
Funcionamento 62.927,22 45,80 70.497,46 53,87 72.830,98 59,17 76.613,72 50,61 

Serviço da Dívida 29.140,33 21,21 30.153,55 23,04 28.657,35 23,28 29.509,29 19,49 

Investimento 
Global 

35.808,78 26,06 21.971,76 16,79 16.460,55 13,37 23.580,79 15,58 

Outras Despesas 9.511,34 6,92 8.238,83 6,30 5.142,19 4,18 21.668,18 14,31 

TOTAL 137.387,67 100,00 130.861,60 100,00 123.091,07 100,00 151.371,98 100,00 

 

Como facilmente se percebe, as “despesas de funcionamento” revelaram ao 

longo de todo o período em análise acréscimos sucessivos, constituindo a maior fatia de 

encargos do Município. Em 2016 representaram 50,61%% do total da despesa realizada, 

seguida dos gastos inerentes ao “Serviço da Dívida”, com um peso de 19,49%, dos 

custos relativos ao “Investimento Global”, que obtiveram uma participação de cerca de 

15,58%, no cômputo geral da despesa e, finalmente, da rubrica intitulada “Outras 
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despesas”, cujo valor adquiriu uma considerável expressividade no total de encargos da 

Autarquia (14,31%).  

Todavia, não obstante o montante despendido pela Autarquia em encargos de 

natureza fixa e obrigatória constituir o grosso da parcela das despesas municipais, não 

podemos ignorar o diminuto peso destes, no cômputo geral da despesa, em prol do 

“Investimento Global” e do montante espelhado na rubrica “Outras Despesas”. De 

realçar, no ano em análise, a acrescida expressividade alcançada pela rubrica “Outras 

Despesas”, que passou de 4,18%, em 2015, para 14,31%, em 2016, facto justificado, 

como veremos mais à frente, pelo pagamento de indemnizações e juros no âmbito de 

processos judiciais, dos quais se destacam os processos respeitantes à VL9 e à 

“Cimpor”. 

Como pode constatar-se, o maior volume de recursos financeiros ao dispor da 

Edilidade, verificados no ano económico a que esta gerência diz respeito, induziu a uma 

maior realização de todas as componentes da despesa municipal. Todavia, a afetação do 

erário municipal nas suas diferentes áreas de atuação foi diferenciada, com impactos 

diferentes de acordo com a prioridade estabelecida na concretização dos objetivos.  

Neste sentido, revela-se pertinente proceder a uma análise mais individualizada 

de cada uma das constituintes da despesa global, por forma a serem percetíveis as áreas 

tidas como prioritárias na política levada a cabo por esta Edilidade, no período 

considerado. 

 

11.8. DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

Como já foi referido anteriormente, constituindo os encargos de funcionamento, 

um conjunto de despesa de índole corrente com carácter fixo e obrigatório, constata-se 

que estes continuam a figurar no topo da hierarquia das despesas municipais, 

representando, em 2016, mais de metade destas, o que significa que cerca de 50,61% da 

disponibilidade financeira do Município é canalizada para estas despesas, o que traduz 

um elevado peso no orçamento municipal e consequentemente um excessivo ónus 

suportado por esta Edilidade.  
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Porém, importa realçar o facto de as receitas próprias correntes continuarem a 

ser mais do que suficientes para cobrir o total destas despesas de cariz obrigatório, 

sendo superiores a estas em 8,45%, ficando o remanescente disponível para fazer face a 

outras aplicações no âmbito da despesa municipal. 

 

Despesas de Funcionamento 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Despesas de Pessoal 33.177,66 52,72 34.354,47 48,73 35.123,00 48,23 36.445,22 47,57 

Aquisição de Bens e Serviços 27.782,03 44,15 33.891,44 48,07 35.872,85 49,25 38.029,36 49,64 

Outras Despesas Correntes 1.967,54 3,13 2.251,55 3,19 1.835,13 2,52 2.139,14 2,79 

Total 62.927,22 100,00 70.497,46 100,00 72.830,98 100,00 76.613,72 100,00 

 

De acordo com os dados constantes no quadro anterior, torna-se inteligível que o 

montante afeto a despesas de funcionamento tem-se pautado, ao longo de todo o período 

em análise, por acréscimos sucessivos, somando em 2016, a quantia de 76.613,72 

milhares de euros, o que representa um incremento de cerca de 5,19%, face ao ano 

económico anterior. 

De salientar que o referido aumento é explicado pelo incremento resultante de 

todas as componentes que integram esta relação de despesas.  

No que diz respeito à importância assumida por cada uma das componentes que 

enquadram as despesas de funcionamento, constata-se que, desde 2015, a despesa com a 

“Aquisição de Bens e Serviços” tem figurado no topo destas, em detrimento das 

despesas com pessoal, representando quase metade do total das despesas de 

funcionamento (49,64%) e cerca de 23,26% da disponibilidade financeira do Município. 

Não obstante as “despesas com pessoal” terem registado, no ano em análise, um 

ténue incremento, que rondou os 3,77%, face ao ano transato, somando um total de 

36.445,22 milhares de euros, a sua perda de importância relativa ficou a dever-se ao 

acréscimo em cerca de 6,01% do valor afeto à rubrica “Aquisição de Bens e Serviços”, 
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que perfez, neste último ano, 38.029,36 milhares de euros contra os 35.872,85 milhares 

de euros do ano de 2015. 

Como pode comprovar-se da leitura do quadro seguinte, a evolução positiva 

projetada no montante gasto com a “aquisição de bens e serviços” resultou do aumento 

operado em ambas as suas componentes – “Aquisição de bens” e “Aquisição de 

serviços” –, que se traduziu num acréscimo de 39,55% e 2,69%, respetivamente, face ao 

ano precedente. 

 

Aquisição de Bens e Serviços 

Descrição 
2013 2014 2015 2016 

Valor (milhares de euros) 

Aquisição de bens  3.004,54 2.960,51 3.237,27 4.517,59 

Aquisição de serviços 24.777,49 30.930,92 32.635,57 33.511,77 

Total 27.782,03 33.891,43 35.872,84 38.029,36 

 

No âmbito da rubrica “aquisição de bens”, constata-se que o valor afeto a este 

fim tem exibido, desde o ano de 2014, uma variação positiva totalizando, no ano em 

estudo, 4.517,59 milhares de euros. 

Esta rubrica encontra como principal base de sustentação os encargos inerentes à 

aquisição de “material de educação, cultura e recreio”, que inclui, entre outros, 

aquisição de manuais e materiais escolares, num total de 1.158,41 milhares de euros, 

“combustíveis e lubrificantes”, que somaram no ano em apreço 1.074,01 milhares de 

euros, os gastos em “matérias-primas e subsidiárias”, que perfizeram 373,39 milhares de 

euros, e ainda, de entre os mais significativos, os encargos com “Material de Transporte 

- peças” que se consubstanciaram nos 243,84 milhares de euros. 

Tendo presente a dimensão e a dinâmica do Concelho de Vila Nova de Gaia e, 

consequentemente, a concretização de um conjunto de projetos que visam a 

maximização do bem-estar da sua população, esta Edilidade tem procedido ao recurso a 

serviços externos, que como se pode verificar pela análise dos dados patentes no quadro 

acima, têm assumido valores crescentes, ao longo de todo o período de 2013/2016. 
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Assim, no que concerne ao montante desembolsado em “aquisição de serviços”, 

que perfez um total de 33.511,77 milhares de euros, destacam-se algumas das principais 

áreas de intervenção municipal:  

 Encargos de instalações: 10.022,64 milhares euros; 

 Limpeza e higiene: 4.284,96 milhares de euros; 

 Locação de edifícios: 2.960,67 milhares de euros; 

 Conservação de bens: 1.549,95 milhares de euros; 

 Encargos de cobrança de receitas: 1.507,42 milhares de euros; 

 Vigilância e segurança: -1.096,44 milhares de euros; 

 Outros trabalhos especializados: 1.064,78 milhares de euros; 

 Assistência técnica: 781,28 milhares de euros. 

Para concluir a análise relativa às “despesas de funcionamento”, resta referir um 

outro grupo de despesas intitulado “Outras Despesas Correntes”, que no ano a que esta 

gerência se reporta abarcaram 2.139,14 milhares de euros, o que denota um incremento 

de cerca de 16,57%, face ao ano económico de 2015. 

Estas despesas de reduzida expressão no total das despesas de funcionamento 

(2,79%) abarcaram, fundamentalmente, taxas que incidem sobre o consumo de energia, 

água e gás e restituições/reembolsos de impostos, IVA pago e outras taxas.  

O gráfico que se segue procura retratar o comportamento e evolução das 

componentes da despesa de funcionamento, no período 2013/2016. 
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Unidade: Milhares de euros 

 

11.9. SERVIÇO DA DÍVIDA 

A utilização do crédito como meio de subvenção municipal, como fonte de 

financiamento de várias atividades municipais, ocasiona encargos para o Município, 

refletidos nos designados “Encargos Financeiros/Juros” e nas “Amortizações de 

Capital”, que se encontram materializadas no denominado “Serviço da Dívida”. 

As despesas com o serviço da dívida reportam-se, assim, ao conjunto das 

despesas com encargos financeiros (juros) e passivos financeiros (amortizações de 

capital) relativas a empréstimos de curto, médio e longo prazo. 

Assim, considerando a importância da dívida de médio e longo prazo (MLP) no 

contexto do endividamento municipal, importa avaliar o peso dos encargos daí 

decorrentes, bem como o seu grau de importância no total da despesa e da receita 

municipal. 

Serviço da Dívida 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Amortização Anual de 
Capital 

25.008,51 85,82 25.759,10 85,43 24.285,36 84,74 21.970,19 74,45 

Encargos Financeiros 4.131,82 14,18 4.394,45 14,57 4.371,98 15,26 7.539,09 25,55 

Serviço da Dívida 29.140,33 100,00 30.153,55 100,00 28.657,34 100,00 29.509,28 100,00 
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Como pode constatar-se, o conjunto de encargos decorrentes de empréstimos 

contraídos a médio e longo prazos (MLP) revelou-se, nos três últimos anos do período 

em análise, a segunda mais importante componente da despesa, consubstanciando-se, no 

ano em análise, em 29.509,28 milhares de euros, o que representa 19,50% do total da 

despesa municipal. 

Assim, o “serviço da dívida”, materializado nas suas componentes “amortização 

anual de capital” e “encargos financeiros”, registou, em 2016, uma evolução positiva de 

2,97%, comparativamente com o ano económico de 2015. 

Estes encargos suportados pela Edilidade têm-se revelado, ao longo dos últimos 

anos, com algum significado na absorção dos meios financeiros ao dispor desta 

Edilidade, captando, no último ano do período em análise, cerca de 18,05% da 

disponibilidade financeira do Município. 

Como facilmente se depreende, o acréscimo patente no montante afeto ao 

“serviço da dívida” prende-se, unicamente, com o aumento exibido pela verba adstrita 

aos “encargos financeiros”, que somaram um total de 7.539,09 milhares de euros, valor 

superior em 72,44% ao exarado no exercício de 2015. Subjacente a esta realidade 

encontra-se, essencialmente, o valor afeto ao pagamento no âmbito de processos 

judiciais, onde se destacam os processos respeitantes à VL9 e à “Cimpor”, que 

representaram um custo para a Autarquia de 2.929,22 milhares de euros e 1.098,86 

milhares de euros, respetivamente. 

Não obstante a verba despendida com a “amortização anual de capital” ter 

revelado um decréscimo de 9,53%, face ao ano transato, justificada, em grande parte, 

pela não utilização integral de um empréstimo de curto prazo, no valor de 7.500.000,00 

euros, contraído com a finalidade de criação de um fundo de apoio à Tesouraria, esta 

continua a suplantar largamente o montante despendido com os “encargos financeiros – 

juros”, liderando, desta forma, a despesa assumida com o “serviço da dívida”, com uma 

participação de 74,45%, contra os 25,55% dos “encargos financeiros”. 

Aliás, esta supremacia dos custos inerentes à “amortização de capital”, face aos 

“encargos financeiros – juros”, é verificada ao longo de todo o período em análise, 

como comprova o gráfico a seguir ilustrado. 
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Unidade: Milhares de euros 

 

Finda a abordagem dos custos intrínsecos ao designado “serviço da dívida”, 

prosseguiremos com a análise de uma outra componente da “estrutura global da 

despesa”, reveladora também ela de uma considerável expressividade no cômputo geral 

da despesa, denominada por “Investimento Global”. 

 

11.10. INVESTIMENTO GLOBAL 

O poder local desempenha um papel eminente e crucial na administração e 

gestão do respetivo espaço territorial. O Município tem presente os desafios que o nosso 

Concelho enfrenta, o que pressupõe, mais do que nunca, uma visão astuciosa do 

desenvolvimento local a médio e longo prazo, no âmbito das suas atribuições, em prol 

de uma maior qualidade de vida das suas populações. 

Neste contexto, revela-se crucial a definição de linhas estratégicas de 

desenvolvimento económico, social e cultural do Concelho, através de uma 

programação plurianual do investimento, de forma a podermos assistir a um 

desenvolvimento local sustentado, assente numa gestão responsável, prudente, rigorosa 

e exigente, que tenha em conta as necessidades mais prementes das suas populações.  
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Uma das áreas de atuação de um Município, de maior impacto na sociedade e na 

economia local é, sem dúvida, o investimento.  

Face ao exposto, proceder-se-á de seguida a uma análise particularizada das 

componentes que integram o investimento levado a cabo pelo Município de Vila Nova 

de Gaia – Investimento Direto, Transferências de Capital e Ativos Financeiros –, tal 

como se apresenta no quadro que se segue. 

 

Repartição do Investimento Global 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Investimento Direto 21.928,66 61,24 16.535,87 75,26 11.998,32 72,89 12.701,61 53,86 

Transferências de 
Capital 

12.909,50 36,05 4.465,26 20,32 3.647,80 22,16 10.064,76 42,68 

Ativos Financeiros 970,63 2,71 970,63 4,42 814,42 4,95 814,42 3,45 

Total do Investimento 
Global 

35.808,78 100,00 21.971,76 100,00 16.460,54 100,00 23.580,79 100,00 

 

Como pode observar-se, o ano económico de 2016 ficou marcado por uma 

inversão na tendência de crescimento do “Investimento Global”, totalizando 23.580,79 

milhares de euros, o que traduz um expressivo incremento, na ordem dos 43,26%, 

quando comparado com o ano económico precedente. 

Esta realidade teve subjacente o aumento das duas componentes mais 

expressivas do investimento municipal – “Investimento Direto” e “Transferências de 

capital” –, com especial destaque para o investimento realizado indiretamente pela 

Autarquia, via “transferências de capital”, que quase triplicou face ao ano transato, 

passando de 3.647,80 milhares de euros, em 2015, para 10.064,76 milhares de euros, em 

2016. 

Todavia, é no investimento realizado diretamente pela Autarquia que o 

investimento global continua a encontrar a sua principal base de sustentação, com um 

peso de 53,86%, contra os 42,68% alcançados pelas “transferências de capital” e os 

somente 3,45% exarados pelo valor afeto aos “ativos financeiros”, pese embora a 
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diminuta expressão deste, no seio do investimento global, comparativamente com o 

valor alcançado no ano económico de 2015 (72,89%), motivado, como já foi referido 

anteriormente, pelo acentuado crescimento verificado pelas “Transferências de Capital”, 

no ano económico a que esta gerência se reporta. 

Inerente ao aumento observado nas “transferências de capital” está, como 

veremos mais adiante, em capítulo próprio, um acréscimo significativo ao nível das 

transferências processadas quer para a empresa municipal “Gaiurb, Urbanismo e 

Habitação, E.E.M.”, quer para as Freguesias, quer mesmo para Instituições sem fins 

lucrativos. 

Contudo, não obstante o acréscimo patente no investimento global levado a cabo 

pelo Município ter exibido uma maior presença no cômputo geral da despesa, como 

pode aferir-se pelo rácio “investimento Global”/”Despesa Total”, cujo valor rondou os 

15,58%, face aos 13,37% alcançados em 2015, estas despesas continuam a posicionar-

se em terceiro lugar na captação dos recursos financeiros ao dispor do Município, 

absorvendo destes cerca de 14,42%.  

De forma a ter uma visão mais simples e clara da realidade descrita, elaborou-se 

o seguinte gráfico. 
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A maior relevância atingida pelo investimento municipal, no exercício de 2016, 

indicativa da importância assumida por esta área de intervenção municipal, de forte 

impacto no seio da população local e de indiscutível importância socioeconómica para o 

Concelho, impele a uma análise particularizada de cada um dos seus constituintes, de 

forma a evidenciar o comportamento dos mesmos, ao longo do período considerado. 

 

11.11. INVESTIMENTO DIRETO 

Contrariando a tendência de crescimento observada até ao ano de 2015, os dados 

respeitantes ao exercício de 2016 mostram-nos um acréscimo de cerca de 5,86% da 

verba afeta ao investimento direto, relativamente ao ano transato, perfazendo um valor 

absoluto de 12.701,61 milhares de euros. 

Todavia, não obstante esta rubrica da despesa municipal continuar a ocupar uma 

posição de destaque no seio do investimento do Município, o seu peso evidenciou uma 

acentuada quebra, representando, no ano a que esta gerência se reporta, apenas 53,86% 

do investimento global, o mais baixo de todo o período em análise, contra os 72,89% 

ostentados no ano económico de 2015. Este facto é justificado, como já foi referido 

anteriormente, e como veremos mais à frente, pelo significativo crescimento 

evidenciado pela rubrica “Transferências de Capital”. 

Desta forma, o investimento realizado diretamente pela Autarquia passa a 

contabilizar somente 7,77% do total de recursos financeiros municipais. 
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Distribuição do Investimento Direto 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Terrenos 545,37 2,49 2.098,16 12,69 298,39 2,49 153,89 1,21 

Habitação 41,22 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 80,26 0,63 

Outros Edifícios 3.778,83 17,23 4.307,88 26,05 1.563,19 13,03 3.435,63 27,05 

Construções Diversas 15.077,31 68,76 8.929,66 54,00 8.474,15 70,63 6.852,38 53,95 

Material Transporte 0,00 0,00 153,75 0,93 296,78 2,47 78,83 0,62 

Maquinaria e 
Equipamento 

2.485,92 11,34 1.046,42 6,33 1.292,00 10,77 1.736,09 13,67 

Locação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,30 2,85 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 73,81 0,62 2,23 0,02 

Total do Investimento 
Direto 

21.928,66 100,00 16.535,87 100,00 11.998,32 100,00 12.701,61 100,00 

 

Analisando cada uma das componentes que caracterizam o investimento direto, 

facilmente se depreende que o acréscimo evidenciado pelo investimento realizado 

diretamente pela Autarquia teve como principal base de sustentação o incremento 

patente numa das principais frentes de intervenção do Município “Outros Edifícios”, 

que mais do que duplicou, face ao ano precedente, consubstanciando-se em 3.435,63 

milhares de euros, o que representa cerca de 27,05% do total de investimentos 

realizados diretamente pela Autarquia e, consequentemente, a segunda prioridade no 

âmbito das políticas ativas do Município. 

De entre os custos efetivos que oneram esta vertente do investimento direto, 

destaca-se com um valor mais expressivo a verba canalizada para “Creches”, que por si 

só consolidaram 2.235,10 milhares de euros, o que representa mais 2.159,93 milhares de 

euros, comparativamente com o ano precedente. 

O montante efetivado nesta componente do “investimento direto” abarcou as 

seguintes realizações: 

 Reabilitação de coberturas e tetos em diversas escolas do Concelho, num 

total de 1.932,40 milhares de euros; 
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 Obras de manutenção no “Jardim de Infância de Canidelo”, “Escola 

Básica de Megide” e “Jardim de Infância de Valadares” – 208,90 milhares de 

euros; 

 Empreitada de reabilitação no “jardim de Infância dos Carvalhos” e obras 

no “Jardim de Infância da Aguda – Criação de espaço cantina” – 93,80 milhares 

de euros. 

Não obstante ter diminuído o valor concretizado no domínio das “Construções 

Diversas”, que somaram, no ano em análise, 6.852,38 milhares de euros, em antítese 

com os 8.474,15 milhares de euros exibidos no ano precedente, a grande aposta da 

Edilidade continua a direcionar-se para esta área de atuação municipal, que representa 

mais de metade do total do “investimento direto” (53,95%) e cerca de 4,19% do 

montante global dos recursos financeiros municipais. 

No âmbito da rubrica “Construções Diversas” destacam-se alguns investimentos 

de maior relevância justificativos da verba despendida, sendo que alguns deles contaram 

com a aplicação de fundos comunitários para a sua concretização: 

 Investimentos efetuados em “viadutos, arruamentos e obras 

complementares”, que ascenderam a 4.488,37 milhares de euros, o que 

representa mais do dobro do valor investido no exercício de 2015. Destaca-se, 

neste âmbito, a realização de obras de requalificação e beneficiação em diversos 

arruamentos do Concelho, ao abrigo de um concurso público para a “Celebração 

de Acordos Quadro Singulares (Zona A e B) para a Realização de Obras na Via 

Pública” – 3.516,90 milhares de euros; 

 Diversas realizações levadas a cabo ao nível de “Instalações Desportivas 

e Recreativas”, que efetivaram um montante de 772,44 milhares de euros; 

 Investimentos no âmbito da “Viação rural”, cujo montante desembolsado 

rondou os 639,78 milhares de euros; 

 Iluminação pública, que ascendeu aos 537,68 milhares de euros. 

Uma outra área de atuação municipal revestida de alguma expressão, no 

cômputo do “investimento direto”, e que se pautou, no último ano do período em 

análise, por um crescimento que rondou os 34,37 %, comparativamente com o ano 

económico de 2015, diz respeito ao investimento realizado na rubrica “Maquinaria e 
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Equipamento”, que no presente ano consubstanciou-se em 1.736,09 milhares de euros, 

retendo, desta forma, 13,67 % do total de investimentos realizados diretamente pela 

Autarquia e alcançando, assim, a terceira prioridade no âmbito das políticas ativas do 

Município. 

De entre os custos efetivos que oneraram esta rubrica importa salientar, com 

maior expressão, as despesas suportadas com: 

 A aquisição de equipamento e software informático que somou um total 

de 637,58 milhares de euros; 

 A aquisição, manutenção e instalação de semáforos, num total de 250,81 

milhares de euros; 

 A parte restante da aquisição de uma viatura especial no combate a 

incêndios – 110,69 milhares de euros. 

Importa realçar, no ano a que esta gerência se reporta, o investimento realizado 

no domínio da “Locação Financeira”, que perfez um total de 362,30 milhares de euros, 

o que representa 2,85% do total de investimento direto. O facto de o Município ter 

apresentado despesas neste domínio, em oposição com o restante período em análise, 

prende-se com a dissolução da Empresa Municipal Gaianima e, consequentemente, com 

a assunção, por parte do Município, da dívida respeitante a um contrato de locação 

financeira com a Caixa Leasing e Factoring, inerente à compra do edifício sito na Rua 

Valente Perfeito, Sta. Marinha.  

As restantes rubricas que constituem o investimento direto – “Material de 

Transporte”, ”Terrenos”, “Habitação” e “Outros” – revelaram uma presença diminuta no 

cômputo geral do investimento direto, não ultrapassando no seu conjunto, a fasquia dos 

2,48%. 

A realidade retratada encontra-se expressa no gráfico seguinte: 
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Unidade: Milhares de euros 

 

O investimento municipal não se limita ao investimento realizado diretamente 

pela Autarquia, ele complementa-se com uma outra forma de investimento que, embora 

não seja executado diretamente pelo Município, é por ele subvencionado. Esta forma 

indireta de investimento consagra, em si, um conjunto de transferências efetuadas pelo 

Município a diferentes entidades locais, designadamente, Freguesias, Empresas 

Municipais e Instituições/Coletividades sem fins lucrativos, através da celebração de 

acordos/contratos/protocolos, com a finalidade de custear diversos investimentos 

levados a cabo por essas mesmas entidades. 

 

11.12. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 

Abrangendo esta rubrica os fluxos monetários não ressarcíeis, com o objetivo de 

financiamento de despesas de capital daqueles que deles beneficiam, destacam-se 

essencialmente três grupos: 
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 Freguesias; 

 Empresas Municipais; 

 Instituições sem Fins Lucrativos. 

 

Transferências de Capital 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Freguesias 5.278,50 40,89 2.783,65 62,34 2.371,20 65,00 4.846,67 48,15 

Empresas Municipais 4.582,08 35,49 905,56 20,28 8,08 0,22 2.294,38 22,80 

Outras 3.048,91 23,62 776,04 17,38 1.268,52 34,77 2.923,71 29,05 

Total 12.909,50 100,00 4.465,25 100,00 3.647,80 100,00 10.064,76 100,00 

 

Conforme pode constatar-se por observação do quadro acima, o total das 

“Transferências de Capital”, 10.064,76 milhares de euros, assinalou, em 2016, um 

expressivo incremento, contrariando a tendência de decrescimento verificada desde 

2013, tendo quase triplicado face ao ano precedente, absorvendo, desta forma, cerca de 

6,16% do total de recursos financeiros do Município, o que significa que esta forma 

indireta de realização de investimento assume um papel com um considerável destaque 

na complementarização do desenvolvimento local. 

O acréscimo destas despesas, exibido no ano económico de 2016, contraria a 

tendência de crescimento verificada no restante período em análise e tem como suporte 

justificativo o aumento de todas as suas componentes. 

Como pode observar-se, ao longo de todo o período em análise, coube às 

Freguesias o grosso da fatia proveniente de “transferências de capital”, realizadas no 

âmbito de protocolos de cooperação celebrados com o Município, para apoio à 

concretização de diversos investimentos ao nível de equipamentos escolares, 

pavimentações, arruamentos, espaços verdes, entre outros. 

No decurso do ano em estudo, as Freguesias contaram com um auxílio 

financeiro que rondou os 4.846,67 milhares de euros, valor este que apesar de 

representar um acentuado acréscimo (de cerca de 104,40%), face ao ano anterior, 
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significou um peso diminuído no total das “transferências de capital” (que passou dos 

65,00%, em 2015, para os 48,15%, em 2016). 

Para este facto contribuiu de forma decisiva o destacado aumento revelado pelo 

montante afeto às “transferências de capital” para as empresas municipais, que passaram 

de 8.08 milhares de euros, em 2015, para 2.294,38 milhares de euros, no ano em estudo.  

De referir que as “transferências de capital” processadas para as empresas 

municipais dizem respeito apenas a transferências para a empresa municipal “Gaiurb 

Urbanismo e Habitação, E.E.M.”, no âmbito de um processo antigo de regularização de 

créditos, respeitante ao processo PROHABITA, num total de 2.294,38 milhares de 

euros. 

Sendo múltiplas as instituições e coletividades sem fins lucrativos, existentes no 

Concelho de Vila Nova de Gaia e com ação nele, tanto a nível desportivo, como 

educativo, social e cultural, consideradas, assim, também agentes dinamizadores de 

desenvolvimento local, constata-se que o conjunto de meios financeiros transferidos por 

este Município e destinados a apoiar estas entidades consubstanciou-se, no presente 

exercício, em 2.923,71 milhares de euros, o que traduz um aumento de cerca de 

130,48%, comparativamente com o ano económico de 2015. 

Contudo, não obstante o aumento verificado, o binómio “outras transferências de 

capital”/”total das transferências de capital” registou uma ligeira quebra, passando de 

34,77%, em 2015, para 29,05% em 2016, facto justificado, como já foi referido, pelo 

substancial aumento da verba afeta às transferências de capital para a empresa 

municipal “Gaiurb - Urbanismo e Habitação, E.E.M.”. 

Face ao exposto, pode afirmar-se que as diferentes entidades locais com ação no 

Concelho, com especial destaque para as Freguesias, têm assumido ao longo dos 

últimos anos um papel crucial como complemento das políticas camarárias, motivo pelo 

qual a Edilidade tem mantido os apoios financeiros necessários à execução de 

investimentos resultantes da descentralização de competências. 
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Unidade: Milhares de euros 

 

11.13. ATIVOS FINANCEIROS 

Por último, e para concluir a análise do investimento global, importa proceder a 

uma breve abordagem à rubrica “Ativos Financeiros”, que no ano em análise, à 

semelhança do ocorrido em 2015, somou 814,42 milhares de euros. 

Assim, com o objetivo de tentar um reequilíbrio orçamental e a reestruturação da 

dívida de alguns Municípios, o regime de recuperação de situação financeira municipal 

previsto na Lei nº 53/2014 de 25 de agosto, prevê um apoio a Municípios que estejam 

em situação de impossibilidade de cumprimento das suas obrigações. 

Neste sentido, tendo em conta a especificidade de cada Município e atendendo 

ao princípio da repartição de esforço entre os Municípios e o Estado, o capital social do 

FAM (Fundo de Apoio Municipal) é constituído pelo contributo de 50% do Estado e 

50% do conjunto dos Municípios. O contributo de cada Município é obrigatório e é 

realizado num prazo máximo de sete anos, com início em 2015, feito em duas 

prestações anuais, totalizando, no caso do Município de Vila Nova de Gaia, uma quantia 

de 814,42 milhares de euros anuais. 
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11.14. OUTRAS DESPESAS 

Embora mormente o estudo do grupo que se segue enquadre as despesas com as 

Transferências Correntes e Subsídios e Outras Despesas de Capital, não é menos 

relevante a análise destas rubricas, na medida em que demostra o esforço da Edilidade, 

no sentido de uma política de descentralização, de delegação de competências e de 

apoio a entidades terceiras, nomeadamente Freguesias, Instituições sem Fins Lucrativos 

e Empresas Municipais. 

 

Transferências Correntes e Subsídios 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total da 
Despesa 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total da 
Despesa 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total da 
Despesa 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% do 
Total da 
Despesa 

Freguesias 611,95 0,45 447,08 0,34 584,38 0,47 1.096,85 0,72 

Empresas 
Municipais 

7.884,66 5,74 6.349,17 4,85 2.355,82 1,91 4.450,84 2,94 

Outras 
Transferências  

995,45 0,72 1.153,95 0,88 1.349,88 1,10 2.574,78 1,70 

Total 9.492,06 6,91 7.950,20 6,08 4.290,08 3,49 8.122,47 5,37 

 

Assim, por observação do quadro discriminativo da composição das 

Transferências Correntes e Subsídios, é fácil verificar o aumento generalizado nestas 

despesas correntes – todas elas com taxas de crescimento acima dos 87% – somando um 

valor de 8.122,47 milhares de euros, com uma evolução positiva global na ordem dos 

89,33% face a 2015, contrariando a descida evidenciada desde 2013. 

Este tipo de despesas evidencia uma política de descentralização de atribuições, 

só possível devido ao princípio de autonomia local, o qual pressupõe e exige, entre 

outros, o direito e a capacidade de as autarquias regulamentarem e gerirem, nos termos 

da lei, sob a sua responsabilidade e no interesse das respetivas populações, uma parte 

importante dos assuntos públicos, diluindo por diferentes agentes económicos a 

possibilidade da prossecução de certos objetivos para a satisfação de necessidades 

locais, visando uma maior eficiência e eficácia na concretização dos mesmos. 
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Examinando o ano de 2016, o maior contributo na ascensão deste grupo de 

despesas recai na componente das Empresas Municipais, que para além de ser a mais 

expressiva em termos absolutos – 4.450,84 milhares de euros, foi igualmente a que teve 

maior salto quantitativo, representando um ónus de mais 2.095,02 milhares de euros 

comparativamente com 2015, descriminados pelas seguintes entidades: 

 GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, E.E.M – 3.401,30 milhares de 

euros, sendo que uma parte de 1.325.78 milhares de euros foi referente a 

transferências relativas ao contrato programa de 2015; 

 ÁGUAS DE GAIA EM, S.A. – 925,00 milhares de euros, 

comparativamente com os 300,00 milhares de euros do ano transato, sendo que 

625,00 milhares de euros são referentes ao plano de reestruturação das Águas e 

Parque Biológico, E.M, S.A e 300,00 milhares de euros são para definição das 

condições com especificações de obrigações mútuas plurianuais e subvenções 

para o exercício de 2016; 

 MUNICÍPIA - EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO, S.A. – 124,54 milhares de euros relacionados com o 

reequilíbrio financeiro daquela entidade, na qual o Município de Vila Nova de 

Gaia dispõe de uma participação social. 

O segundo maior grupo alvo na recetividade deste meio de subvenção são as 

despesas enquadradas nas Outras Transferências, que exibiram no presente ano um total 

de 2.574,78 milhares de euros, refletindo um acréscimo de 1.224,90 milhares de euros 

relativamente ao ano anterior, assim como evidenciando o valor mais alto neste 

intervalo temporal em análise, destacando-se, no presente exercício em estudo, as 

Instituições Sem Fins Lucrativos, com um encaixe que somou 2.532,43 milhares de 

euros, realçando alguns projetos, nomeadamente: 

 Apoios a coletividades no âmbito do Desporto, Recreio e Lazer – 499,47 

milhares de euros; 

 Apoio a coletividades e instituições culturais – 410,72 milhares de euros; 

 Protocolos para implementação do projeto educativo “Gai@prende+” e 

“Gai@prende+(i) – 501,93 milhares de euros; 
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 Protocolos entre o Município e as Associações Humanitárias de 

Bombeiros do Concelho – 468,00 milhares de euros; 

 Acordo de Colaboração entre o Município e o Centro Cultural de 

Desporto dos Trabalhadores de V.N.G – 426,44 milhares de euros; 

 Protocolo entre o Município e a Associação Comercial e Industrial de 

V.N.G – 308,71 milhares de euros. 

Ainda compreendido nas Outras Transferências, salienta-se um outro valor mais 

simbólico, mas não menos ambicioso, mensurado em 42,36 milhares de euros, 

representando a contribuição concedida sem qualquer contrapartida e retirada do 

rendimento corrente da Autarquia, repartido respetivamente entre a iniciativa 

denominada “GOP – Gaia Orçamento Participativo” na edição do ano letivo 2015/2016, 

que abarcou 26,04 milhares de euros (funcionando como instrumento direcionado à 

comunidade escolar, implicando uma maior participação dos jovens cidadãos na gestão 

municipal, através da participação em projetos nos domínios da Educação, Cultura, 

Solidariedade, Ambiente e Desporto), e uma outra verba, no montante de 16,32 milhares 

de euros, referente a protocolos realizados para o fornecimento de refeições escolares 

celebrados com a Fundação Padre Luís e o Agrupamento de Escolas dos Carvalhos. 

Por último, mas não menos importantes, encontram-se as transferências para as 

Freguesias, que relevam novamente o seu grau de mérito, retomando valores só 

atingidos em 2002 (1.099,69 milhares de euros) e perfazendo no ano em estudo 

1.096,85 milhares de euros, demonstrando uma escalada crescente a partir de 2014 e 

uma evolução positiva na ordem dos 87,69% relativamente ao ano precedente. Tal 

repercute uma panóplia de transferências no âmago dos acordos de execução e contratos 

interadministrativos com as diversas Freguesias do concelho, assim como diversos 

protocolos de colaboração associados à realização de várias atividades, nomeadamente, 

os eventos de verão, colónias balneares, festividades e apoios no âmbito da Ação Social 

e Cultural. 

Como nota final deste capítulo, falta referir os gastos referentes a “Outras 

Despesas de Capital”, os quais abarcam essencialmente restituições e indemnizações, 

que embora tendo vindo a manifestar um carácter residual, no ano a que esta gerência se 

reporta, somaram 13.545,70 milhares de euros, sendo o valor mais elevado do período 
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em análise reflexo essencialmente de dois processos condenatórios do Município de 

Vila Nova de Gaia, o caso da Cimpor S.A e do processo da VL9, com o pagamento de 

uma indemnização de 2.535,93 milhares de euros e 10.054,75 milhares de euros, 

respetivamente. 

Como desfecho desta unidade espelhou-se os resultados ilustrados graficamente 

de acordo com a seguinte figura. 

 

  

Unidade: Milhares de euros 

 

11.15. COMPARAÇÃO ENTRE RECEITA E DESPESA  

Efetuada a avaliação das duas grandes vertentes da estrutura da análise 

financeira da Edilidade de Vila Nova de Gaia, releva agora a comparação entre ambas, 

com base na análise dos seguintes segmentos: 

 Fluxos Monetários; 

 Poupança Corrente; 

 Fontes de Financiamento do investimento. 
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11.16. FLUXOS MONETÁRIOS 

O quadro dos fluxos monetários é elucidativo da realidade financeira patente no 

ano em estudo, demonstrada na receita total cobrada, que suplantou em 14.045,60 

milhares de euros o total da despesa efetuada por esta Edilidade. Significa isto que a 

Autarquia utilizou 91,51% dos seus recursos financeiros para a realização de despesas, 

ficando o remanescente (8,49%) para fazer face a necessidades de investimento futuro. 

Muito embora o saldo final da gerência de 2016 seja o mais elevado dos últimos anos, o 

mesmo deve-se essencialmente ao desequilíbrio financeiro conjuntural que infligiu o 

Município de Vila Nova de Gaia, o que implicou o recurso ao saneamento financeiro, 

impulsionando as receitas de capital para valores históricos que mais do que 

compensaram os acréscimos registados na vertente das despesas de capital, permitindo 

uma forte contração no saldo final de capital (-9.616,47 milhares de euros), que mais do 

que compensou a diminuição ocorrida no saldo corrente (21.759,55 milhares de euros). 

 

Fluxos Monetários 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Receita 
Cobrada 

Despesa 
Efetuada 

Diferença Receita 
Cobrada 

Despesa 
Efetuada 

Diferença Receita 
Cobrada 

Despesa 
Efetuada 

Diferença Receita 
Cobrada 

Despesa 
Efetuada 

Diferença 

Valores em milhares de euros 

Saldo 
inicial -853,81 0,00 -853,81 1.466,02 0,00 1.466,02 1.040,76 0,00 1.040,76 1.902,52 0,00 1.902,52 

Corrente 102.781,56 76.551,10 26.230,46 107.675,42 82.842,12 24.833,30 110.766,98 81.493,04 29.273,94 114.034,84 92.275,29 21.759,55 

Capital 36.925,94 60.836,57 -23.910,63 22.760,91 48.019,47 -25.258,56 13.185,85 41.598,03 -28.412,18 49.480,22 59.096,69 -9.616,47 

Total 138.853,69 137.387,67 1.466,02 131.902,35 130.861,59 1.040,76 124.993,59 123.091,07 1.902,52 165.417,58 151.371,98 14.045,60 

 

Extrapolando a evolução do saldo corrente para o presente ano de 2016, 

constata-se que o comportamento da receita corrente e da sua homóloga da despesa no 

biénio 2015/2016 evoluiu positivamente em ambas as componentes, apresentando 

acréscimos de 3.267,86 milhares de euros e 10.782,25 milhares de euros, 

respetivamente, situação esta em tudo muito equivalente ao ocorrido em 2013/2014, 

prevalecendo contudo, o princípio do equilíbrio orçamental corrente, traduzido num 

superavit de 21.759,55 milhares de euros. 

Ainda neste âmbito, a par de um aumento quase generalizado de todas as 

rubricas de ambas as vertentes correntes, regista-se que os principais responsáveis pelo 

incremento na receita foram o acréscimo ocorrido nos impostos diretos via IMT – mais 
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1.236,67 milhares de euros – e via Derrama – mais 1.123,65 milhares de euros, assim 

como o impulso dos rendimentos de propriedade, mais especificamente das rendas de 

concessão à EDP, relativamente às quais se verificou um encaixe de mais 1.257,02 

milhares de euros, face ao ano de 2015. Já no que concerne às despesas de caráter 

corrente, a oneração orçamental teve a influência direta dos agravamentos ocorridos, 

essencialmente, nos Juros e Outros Encargos em mais 3.167,11 milhares de euros, na 

Aquisição de Bens e Serviços com um acréscimo de 2.156,52 milhares de euros, e por 

fim, nos Subsídios, que avolumaram mais 2.095,02 milhares de euros. 

No que concerne ao saldo de capital, tipicamente negativo quanto ao seu registo 

histórico, marcado pela supremacia das despesas sobre a sua homóloga da receita, 

inverteu a sua evolução, registando no biénio 2015/2016 um desagravamento do 

diferencial para um montante mensurado em -9.616,47 milhares de euros, o mais baixo 

do quadriénio em estudo – devido ao encaixe de mais 36.294,37 milhares de euros em 

receitas de capital, comparativamente com a sua congénere da despesa, com um 

agravamento de mais 17.498,66 milhares de euros. 

Fatores vários estão implícitos neste panorama, salientando-se, na vertente das 

receitas de capital, o impacto do recurso ao saneamento financeiro para a 

reprogramação da dívida e a consolidação do passivo, que impulsionou o crescimento 

da rubrica Passivos Financeiros em 33.460,17 milhares de euros, face ao exercício do 

ano antecedente, a par igualmente do crescendo verificado na Venda de Bens de 

Investimento em 3.591,82 milhares de euros, balizada pela venda em hasta pública das 

antigas instalações da Real Companhia Velha, contrariando assim a evolução 

descendente verificada em 2013/2014.  

No que concerne às despesas de capital, com uma evolução em tudo muito 

semelhante à sua congénere da receita, os maiores contributos advieram essencialmente 

de dois fatores. Primeiramente, o forte incremento da rubrica Outras Despesas de 

Capital, que perfizeram no ano em estudo 13.545,70 milhares de euros, ou seja, mais 

12.693,59 milhares de euros face ao ano anterior, reflexo de um conjunto de processos 

judiciais condenatórios do Município de Vila Nova de Gaia, nomeadamente relativos à 

sentença condenatória da VL9 (10.054,75 milhares de euros) e da Cimpor (2.535,93 

milhares de euros). Um segundo fator denunciando uma recuperação do 
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empreendedorismo local foi a retoma do investimento global, cujos valores decrescentes 

desde 2013 tiveram no presente ano em estudo um ponto de viragem, cifrando-se aquele 

nos 23.580,79 milhares de euros, retratando um incremento de 7.120,25 milhares de 

euros aplicados essencialmente nas transferências de capital para as Freguesias 

(4.846.67 milhares de euros), Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 

(2.294,38 milhares de euros) e Instituições sem fins lucrativos (2.923,71 milhares de 

euros). 

No Gráfico abaixo, pode, assim, depreender-se facilmente toda esta 

movimentação de oscilações decorridas nas vertentes da receita e despesa de índole 

corrente e de capital, retratando no final a evolução do saldo da gerência explicitado 

anteriormente. 

 

                                               
Unidade: Milhares de euros 

 

11.17. POUPANÇA CORRENTE 

Implícita na ideia de formação de poupança corrente, está subjacente a parte do 

rendimento poupado para satisfazer necessidades de investimento, resultante de uma 
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gestão rigorosa e promotora de um controlo estreito das contas municipais, mais ainda 

em tempos de grande adversidade, potenciando as receitas correntes e racionalizando 

aquelas despesas associadas ao desempenho das atribuições do Município e de natureza 

fungível. 

 

Poupança Corrente 

Descrição 
2013 2014 2015 2016 

Valores em milhares de euros 

Receita Corrente 102.781,56 107.675,42 110.766,98 114.034,84 

Despesa Corrente 76.551,10 82.842,12 81.493,04 92.275,29 

Total da Poupança Corrente 26.230,46 24.833,30 29.273,94 21.759,55 

 

 

Unidade: Milhares de euros 

 

Por observação do gráfico acima, construído com o intuito de proporcionar uma 

melhor perceção da realidade do período em estudo, segmentando-se cada componente 

interveniente na formação de poupança corrente, pode aferir-se que em 2016, apesar da 

quebra registada a título de poupança corrente na ordem de 7.514,39 milhares de euros 
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relativamente a 2015, esta edilidade possui ainda um satisfatório saldo positivo 

personificado em 21.759,55 milhares de euros. 

Realça-se que as oscilações registadas na poupança corrente ao longo do 

quadriénio em estudo encontram uma estreita correlação com as variações ocorridas nas 

despesas correntes, dado que, ao longo dos quatro anos em análise, as receitas correntes 

apresentam um crescimento paulatino e contínuo, e cuja abordagem já foi realizada no 

capítulo anterior. 

Assim, no biénio 2015/2016, o aumento ocorrido nas despesas correntes 

sobrepôs-se ao da sua homóloga da receita, absorvendo a despesa corrente cerca de 

80,92% da receita, reduzindo a libertação de recursos financeiros, retraindo desta forma 

a formação de poupança corrente em cerca de 25,67%. Teve particular ênfase neste 

desfecho a evolução de um primeiro bloco de despesas despoletadas pelas 

Transferências Corrente e Subsídios, com uma evolução decrescente desde 2013, que 

ascenderam, em 2016, a valores mensurados nos 8.122,47 milhares de euros, 

consumindo mais 3.832,39 milhares de euros dos recursos disponíveis e, paralelamente, 

um segundo bloco de despesas relacionadas com os gastos funcionais da edilidade – 

Despesas de Funcionamento – que, mantendo uma escalada crescente ao longo dos 

quatro anos, perfizeram no ano em estudo 76.613,72 milhares de euros, onerando em 

mais 3.782,74 milhares de euros o orçamento municipal. 

Apesar deste cenário, várias aplicabilidades e interpretações poderão ser 

conjeturadas, nomeadamente, o facto de a formação de poupança corrente em 2016, 

possibilitar, mesmo assim, o financiamento, por si só, de 92,28% do total do 

investimento global realizado, ou em alternativa, a subvenção de 99,04% da 

amortização do capital dos empréstimos de curto e médio e longo prazos, ou por último, 

pode ainda custear a cobertura de mais de um terço (36,82%) das despesas de capital, 

estando sempre garantido o equilíbrio orçamental de acordo com o nº2 do artigo 40º da 

Lei nº 73/2013 de 03 de setembro, segundo o qual “ a receita corrente bruta cobrada 

deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de 

empréstimos de médio e longo prazos”, espelhado num saldo francamente positivo de 

4.790,67 milhares de euros. 
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11.18. FONTES DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO 

No âmbito da execução orçamental e, de acordo com o princípio da não 

consignação, o produto de qualquer receita não pode ser afeto à cobertura de 

determinada despesa, salvo quando permitido por lei.  

Numa breve abordagem, importa aferir de que modo o investimento autárquico 

tem vindo a ser sustentado, reunindo para o efeito algumas rubricas económicas da 

receita de capital, tipificadas na ilustração do gráfico seguinte, incorporando o mesmo 

os valores por fonte de financiamento do investimento, a sua evolução no quadriénio em 

apreciação e, por fim, o contributo total anual, permitindo efetuar uma interpretação e 

uma avaliação mais clara e concisa, ressaltando a importância hierárquica de cada 

componente no contexto geral dos meios de subvenção do investimento autárquico. 

 Atualmente, a qualificação financeira dos empréstimos é tida como receitas não 

efetivas, ou seja, receitas que significando um ingresso financeiro no momento presente, 

representam igualmente uma oneração do passivo e um acréscimo das responsabilidades 

financeiras. 

Assim, despoletando o ranking como principal fonte de financiamento do 

investimento em 2016, ressalta a prevalência do recurso ao crédito, com um peso 

relativo de 84,71% no total daquelas, consubstanciando-se em 41.406,88 milhares de 

euros, o valor mais expressivo do período em estudo mensurado nos 41.678,16 milhares 

de euros – contrariando a evolução decrescente evidenciada desde 2013. Muito embora 

diferentes quanto à sua génese, em anos passados pesavam mais os empréstimos de 

curto prazo como fonte de financiamento, sendo que em 2013 e no presente ano aquele 

recurso revelou-se maioritariamente constituído por empréstimos de médio e longo 

prazos, cifrando-se em 17.147,96 milhares de euros e 35.406,88 milhares de euros, 

respetivamente, destacando-se no primeiro caso a adesão ao PAEL com a receção da sua 

primeira grande tranche (70%) e no segundo caso o recurso ao saneamento financeiro. 

Sendo a alternância de posição entre as fontes de financiamento do investimento 

uma constante, verifica-se que no período em estudo é carismática a constância dos dois 

primeiros lugares entre os Empréstimos e as Outras Transferências de Capital acrescidas 

dos Ativos Financeiros e Outras Receitas de Capital, surgindo 2016 como o primeiro 

ano em que a Venda de Bens de Investimento representa o segundo maior contributo no 
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financiamento do investimento municipal com um valor de 3.812,19 milhares de euros, 

do qual 3.645,00 milhares de euros são referentes à venda em hasta pública das 

instalações da Real Companhia Velha. 

Relegado para o terceiro lugar, o grupo de receitas de capital composto pelas 

Outras Transferências de Capital, Ativos Financeiros e Outras Receitas de Capital 

consubstanciado em 3.182,62 milhares de euros, no presente ano económico e 

representando uma evolução decrescente ao longo do quadriénio, teve como principal 

responsável a componente das Outras Transferências de Capital, que somou um 

montante de 1.676,39 milhares de euros face aos 3.672,57 milhares de euros registados 

no ano precedente, abarcando em si a participação comunitária em projetos 

cofinanciados – FEDER – mensurados essencialmente em: 

 417,65 milhares de euros – Gestão de energia na iluminação pública; 

 478,78 milhares de euros – Intervenção na defesa litoral e recuperação do 

sistema dunar; 

 142,21 milhares de euros – Centro Escolar Fernando Guedes – Avintes; 

 127,30 milhares de euros – Centro de Alto Rendimento; 

 98,63 milhares de euros – Requalificação do espaço público e ambiente 

urbano – Vila d’Este; 

 65,75 milhares de euros – Programa Operacional de Sustentabilidade e 

Eficiência no uso de Recursos – POSEUR; 

 13,49 milhares de euros – Aquisição de veículo de socorro. 

Contrariamente ao observado no exercício anterior, o Saldo Transitado da 

gerência de 2015 evidenciou um salto quantitativo apreciável, totalizando 1.902,92 

milhares de euros, com uma evolução positiva na ordem dos 82,84%. 

Revelando um comportamento decrescente em termos absolutos, e exarando o 

mais baixo valor registado no período em análise, estão os Fundos Municipais de 

Capital – leia-se transferências da Administração Central, via Fundo de Equilíbrio 

Financeiro –, com uma quantia de 924,82 milhares de euros, em 2016.  

No ano económico de 2016, importa aludir à ausência de contribuição assumida 

pelas receitas oriundas da Poupança Corrente gerada, deduzida das Amortizações de 

Capital e das Outras Despesas Correntes mensurada num valor negativo de 2.349,77 
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milhares de euros, explicitada essencialmente pela quebra verificada na poupança 

corrente (menos 7.514,39 milhares de euros) e já referida em capítulo próprio, que mais 

do que compensou a redução nas Amortizações do Capital em dívida este ano face a 

2015, na ordem dos 2.315,18 milhares de euros, assim como, a exígua redução também 

ocorrida nas Outras Despesas Correntes de 304,01 milhares de euros.  

Finalizando a presente análise, resta aferir que, para além de todo o 

enquadramento anteriormente focado, o total das Fontes de Financiamento do 

Investimento no ano em análise somou a quantia de 48.879,66 milhares de euros, cuja 

evolução no quadriénio em estudo está bem patente no gráfico abaixo construído, 

demonstrando o mesmo, claramente, a hierarquia de cada tributo integrante na 

subvenção do investimento e referido no diagnóstico efetuado nesta conta de gerência. 

 

Fontes de Financiamento do Investimento 

Descrição 

2013 2014 2015 2016 

Valor 
(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares de 
euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 
Valor 

(milhares 
de euros) 

% 

Venda de Bens de 
Investimento 

231,39 0,66 34,89 0,17 220,36 1,27 3.812,19 7,80 

Fundos Mun. Capital 2.236,73 6,33 1.080,50 5,17 942,82 5,43 924,82 1,89 

Out. Transf. Capital + 
Act. Financeiros + 
Out. Rec. Capital 

9.792,93 27,73 7.077,64 33,86 4.067,89 23,42 3.182,62 6,51 

Empréstimos 24.647,96 69,81 14.420,16 68,99 7.946,71 45,74 41.406,88 84,71 

Poupança Corrente - 
Amort. Capital - Out. 
Desp. Corr. 

-745,58 -2,11 -3.177,35 -15,20 3.153,45 18,15 -2.349,77 -4,81 

Saldo Anterior -853,81 -2,42 1.466,02 7,01 1.040,76 5,99 1.902,92 3,89 

Total 35.309,62 100,00 20.901,86 100,00 17.371,99 100,00 48.879,66 100,00 
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Unidade: Milhares de euros 

 

11.19. ANÁLISE PATRIMONIAL E PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE 

RESULTADOS 

 

O Balanço é o instrumento contabilístico que retrata a situação económico-

financeira do Município, apresenta-nos a situação patrimonial (ativos, dívida e capital) 

em determinado momento, neste caso a 31 de dezembro de cada ano. 
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BALANÇO 

ATIVO 2016 2015 
FUNDOS 

PRÓPRIOS 
E PASSIVO 

2016 2015 

Imobilizado Fundos Próprios 
Bens de 
domínio 
público 

361.001.376,05  351.063.416,04  Património 353.028.726,43  321.028.726,43  

Imobilizações 
incorpóreas 

0,00  0,00  Reservas 54.078.831,26  52.216.312,61  

Imobilizações 
corpóreas 

341.693.740,09  332.808.085,89  
Resultados 
transitados 

112.594.807,55  34.407.660,08  

Investimentos 
financeiros 

76.926.042,98  76.949.978,40  
Resultado 
líquido em 
exercício 

22.247.966,10  33.838.518,65  

  779.621.159,12  760.821.480,33    541.950.331,34  441.491.217,77  

Circulante Passivo 

Existências 895.026,99  800.331,57  
Provisões para 
riscos e 
encargos 

2.878.500,00  4.213.881,00  

Dívidas de 
terceiros - 
Médio e longo 
prazos 

17.711.963,34  30.929.765,59  

Dívidas a 
terceiros - 
Médio e longo 
prazos 

130.587.374,30  119.562.326,14  

Dívidas de 
terceiros - 
Curto prazo 

10.517.246,05  6.278.215,60  
Dívidas a 
terceiros - 
Curto Prazo 

39.553.897,52  66.693.486,93  

Títulos 
negociáveis: 

0 0,00    173.019.771,82  190.469.694,07  

Depósitos em 
instituições 
financeiras e 
Caixa: 

17.421.711,87  4.849.985,13  
Acréscimos de 
Custos 

5.134.460,11  5.982.093,73  

  46.545.948,25  42.858.297,89  
Proveitos 
Diferidos 

159.526.881,52  170.305.992,54  

Acréscimos de 
proveitos 

53.131.918,83  4.369.129,25    164.661.341,63  176.288.086,27  

Custos 
diferidos 

332.418,59  200.090,64  TOTAL DO 
PASSIVO 

337.681.113,45  366.757.780,34  

  53.464.337,42  4.569.219,89        

TOTAL DO 
ATIVO 

879.631.444,79  808.248.998,11  

TOTAL DOS 
FUNDOS 

PRÓPRIOS 
E PASSIVO 

879.631.444,79  808.248.998,11  

Unidade: Euro 

 

O Balanço é o instrumento contabilístico que retrata a situação económico-

financeira do Município, apresenta-nos a situação patrimonial (ativos, dívida e capital) 

em determinado momento, neste caso a 31 de dezembro de cada ano. 
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Pela leitura do quadro acima verificamos que em 2016 o Ativo ascendeu a 

879.631.444,79€ o que traduz um crescimento de 8,83%, relativamente ao ano anterior. 

Este incremento resultou do contributo de todas as componentes do ativo, do 

imobilizado 2,47%; do ativo circulante 8,60% e dos acréscimos e diferimentos 

1070,10%, este aumento ficou a dever-se à especialização, pela primeira vez, dos 

valores do IMI e da Derrama a receber em 2017.  

Quanto aos Fundos Próprios tiveram um crescimento de 22,75% 

(100.459.113,57€) que advém principalmente do aumento dos resultados transitados 

(devido à especialização dos valores do IMI e da derrama recebidos em 2016) embora o 

Património também tenha contribuído com 32.000.000,00€. 

No tocante ao Passivo verificou-se uma diminuição de 9,16%, proveniente 

fundamentalmente da redução da dívida a terceiros de curto prazo que teve um 

decréscimo de 40,69% (27.139.589,41€). 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

CUSTOS E 
PERDAS 

2016 2015 
PROVEITOS E 

GANHOS 
2016 2015 

Custos das 
Mercadorias 
Vendidas e das 
Matérias 
Consumidas 

1.245.548,41  1.360.814,93  
Vendas e 
Prestações de 
Serviços 

2.876.344,83  2.686.154,65  

Fornecimentos e 
Serviços Externos 

29.116.048,85  25.905.214,37  
Impostos e 
Taxas 

70.899.772,12  68.007.896,40  

Custos com o 
Pessoal 

35.553.700,38  35.093.275,29  
Trabalhos para a 
Própria Entidade 

0,00  0,00  

Transferências e 
Subs. Correntes 
Concedidos e 
Prestações Sociais 

5.753.864,78  5.783.433,14  
Proveitos 
Suplementares 

6.481.173,17  6.163.715,13  

Amortizações do 
Exercício 

15.416.154,80  15.266.398,43  
Transferências e 
Subsídios 
Obtidos 

31.373.324,23  31.449.329,98  

Provisões do 
Exercício 

0,00  11.647.754,09  
Outros Proveitos 
e Ganhos 
Operacionais 

0,00  0,00  

Outros Custos 
Operacionais 

704.578,53  549.993,07  
Proveitos e 
Ganhos 
Financeiros 

380.347,28  246.391,86  

Custos e Perdas 
Financeiros 

2.351.965,88  11.984.393,19  
Proveitos 
Extraordinários 

13.735.275,34  54.372.739,72  

Custos e Perdas 
Extraordinários 

13.356.409,24  21.496.432,58        

Resultado Líquido do 
Exercício 

22.247.966,10  33.838.518,65        

TOTAL DE 
CUSTOS E 
PERDAS 

125.746.236,97  162.926.227,74  
TOTAL DE 

PROVEITOS E 
GANHOS 

125.746.236,97  
162.926.227,7
4  

Unidade: Euro 

 

A Demonstração dos Resultados é o relatório que nos mostra as particularidades 

dos rendimentos (proveitos e ganhos) e dos gastos (custos e perdas) durante um 

determinado período de tempo, regra geral um ano. Analisando o quadro supra verifica-

se que os custos e perdas apresentam um decréscimo de 24,72%, passando de 

129.087.709,09€ em 2015 para 103.498.270,87€ em 2016, facto este que resulta 

essencialmente da diminuição dos custos e perdas financeiros e extraordinários.  

Do lado dos proveitos e ganhos a diminuição verificada de 2015 para 2016 fica a 

dever-se quase na íntegra à baixa verificada nos proveitos extraordinários que passaram 

de 54.372.739,72€ em 2015 para 13.735.275,34€ em 2016 (diminuição de 74,74%). 
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Quanto ao Resultado Líquido do Exercício, que em 2016, se cifra em 

22.247.966,10€, nos termos do disposto no decreto –lei n º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, 

ponto 2.7.3 do POCAL, propõe-se que: 

 O Resultado Líquido do Exercício seja transferido, no 

exercício de 2017, para a conta 59 - resultados transitados-; 

  Posteriormente: 

 Sejam constituídas reservas legais no valor 

de 2.247.966,10€ 

 Se proceda ao reforço do Património no 

valor de 20.000.000,00 € (valor sobrante). 
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12. EMPRESAS MUNICIPAIS 

 

12.1. ÁGUAS DE GAIA 

Após um ano de 2013 com resultados fortemente negativos, com a apresentação 

de um resultado de exercício com 3,8 milhões de Euros de prejuízos, a empresa 

municipal Águas de Gaia procedeu, durante o ano de 2014, a um plano de 

reestruturação económico-financeira, visando a recuperação da sua sustentabilidade 

organizacional.  

Tendo como objetivo o seu realinhamento ao core business original, entre outros 

aspetos, de natureza financeira e operacional, este plano contemplou a internalização do 

setor “Parque Biológico” na estrutura da Câmara Municipal.  

Esta operação, conjugada com uma abordagem à execução orçamental muito 

assertiva, permitiu que a situação verificada em 2013 fosse invertida em 2014, tendo a 

empresa apresentado no final desse ano um resultado positivo de 294.000,00€.  

Importa salientar, por tal corresponder ao cumprimento de um projeto de 

desoneração dos custos com taxas, tarifas e impostos municipais levado a efeito pelo 

atual Executivo da Câmara Municipal, que este resultado positivo foi conseguido apesar 

da redução das tarifas praticadas pela empresa (em 2014 estima-se que a perda de 

receita pela manutenção da redução praticada em 2013 tenha ascendido a mais de 

900.000,00€).  

Para melhor desmonstração do atual estado da Empresa, apresentam-se os 

seguintes indicadores:  

INDICADORES DE BALANÇO (MILHARES DE EUROS) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ativo  176 052,23 164 799,13 156 093,46 144 709,53 137 945,46 

Passivo 93 174,55 92 305,58 83 086,94 77 848,87 71 820,81 

Capital 
Próprio 

82 877,68 72 493,55 73 006,52 66 860,47 66 324,65 
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Da análise do Balanço da Empresa verifica-se que, em 2016, o passivo total da 

Empresa sofreu uma redução significativa relativamente a 2013, numa tendência 

duradoura e estrutural. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Passivo 
Exigível  

65 703,04 67 330,31 63 440,82 62 390,47 59 055,30 

 

Neste particular, importa referir que o passivo exigível da Empresa, 

correspondente a dívidas, foi alvo igualmente de uma redução muito significativa face a 

2013. 

INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO E ECONÓMICOS (MILHARES DE 
EUROS) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Cash-Flow  7 785 3 659 7 751 7 158 6 449 

Resultado 
Operacional 

3 232 -690 3 108 3 200 2 011 

Resultado 
Lı́quido  

97 -3 946 294 839 228 

EBITDA 10 919 7 915 10 565 9 519 8 281 

ROE 0,2% -5,44 % 0,4 % 1,3 % 0,3 % 

Autonomia 
Financeira 

0,47 0,44 0,47 0,46 0,48 

Solvabilidad
e 

0,89 0,79 0,88 0,86 0,93 

 

Como os indicadores financeiros demonstram, a Empresa, após ter apresentado 

em 2013 resultados negativos, com consequências na Autonomia Financeira e na 

Rentabilidade Financeira, conseguiu recuperar durante o ano de 2014, readquirindo a 

capacidade de gerar proveitos a partir dos capitais próprios existentes, bem como do 

próprio ativo total nos anos seguintes.  

Estas condições, tendo em consideração a natureza da empresa e do setor de 

atuação, são fundamentais para garantir a estabilização da estrutura tarifária, não 

exigindo um aumento da mesma. Por outro lado, analisando-se os rácios de caráter 
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financeiro, nomeadamente a Solvabilidade e a Autonomia Financeira, verifica-se haver 

uma recuperação da estabilidade financeira da empresa.    

É de salientar a franca recuperação da Empresa, espelhada nos indicadores como 

o resultado operacional e o EBITDA, ilustrando a performance da empresa Águas e 

Parque Biológico de Gaia, EEM, SA, no desempenho da sua produtividade e eficiência, 

assim como da reviravolta no indicador ROE (retorno sobre o património), o qual 

apresenta novamente em 2014 um percentual positivo de 0,4%, permitindo evidenciar a 

capacidade de uma empresa agregar valor a si mesma, crescendo por si própria. 

 

12.2. GAIURB 

Após o processo de fusão por incorporação das Empresas GaiaSocial, EEM e 

CidadeGaia, SRU, EEM na Gaiurb, a Empresa Municipal tem vindo a desenvolver 

esforços no sentido da sua sustentabilidade e equilíbrio financeiro e económico.  

A Empresa oscilou com os fortes impactos financeiros da obra de reabilitação de 

Vila d’Este, cuja componente financeira foi delegada na Gaiurb sem terem sido 

acauteladas as condições económico-financeiras para o efeito. 

Apesar das dificuldades provocadas pelo contexto recessivo nacional e pelas 

alterações das regras aplicáveis ao Setor Empresarial Local, a Empresa tem 

demonstrado a resiliência para prosseguir com o cumprimento do seu objeto social.  

 

INDICADORES DE BALANÇO (MILHARES DE EUROS) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ativo 39 571,25 39 692,53 40 901,80 40 365,72 20 193,46 

Passivo 13 352,69 13 176,25 13 918,64 13 493,90 8 762,44 

Capital 
Próprio 

26 218,56 26 516,25 26 983,16 26 871,82 11 431,03 

Da análise do Balanço da Empresa, constata-se um crescimento contínuo do seu 

ativo e do seu capital próprio, refletindo, face a 2013, uma evolução positiva e uma 

tendência de sustentabilidade. 
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No que diz respeito ao passivo, embora com um ligeiro decréscimo em 2013, 

relativamente a 2012, verifica-se um ténue agravamento de 5,64% no ano de 2014, 

perfazendo o montante de 13.918,85 milhões de euros. 

No entanto, o facto de continuar a verificar-se uma depreciação no Resultado 

Operacional, Resultado Líquido do Exercício e EBITDA, resultante em grande medida 

da assunção de responsabilidade na obra de requalificação de Vila d’Este, obriga a que a 

gestão da empresa seja mais assertiva e focalizada, pelo menos até se normalizar a 

estrutura económico-financeira da Empresa e a finalização da obra de requalificação de 

Vila d’Este.  

 

INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO E ECONÓMICOS (MILHARES DE 
EUROS) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Cash-Flow  809,62 -29,39 149,71 161,32 143,36 

Resultado 
Operacional 

705,85 43,69 39,92 70,12 63,77 

Resultado 
Lı́quido  

646,85 123,70 28,24 34,58 19,22 

EBITDA 1 045,14 382,30 321,73 342,78 332,96 

ROE 2,47% 0,47% 0,1% 0,13% 0,17% 

Autonomia 
Financeira 

0,66 0,67 0,66 0,67 0,57 

Solvabilidad
e 

1,9635 2,0124 1,9386 1,9914 1,3045 

 

12.3. GAIANIMA (processo de liquidação) 

A Empresa Municipal Gaianima foi liquidada em Fevereiro de 2013, ainda no 

anterior mandato. As razões prenderam-se, desde logo, com a consecutiva manutenção 

do prejuízo operacional ao longo de três anos, violando as determinações legais. 

Não importa aqui fazer juízos de valor; mas é certo que a Câmara optou 

premeditadamente pela liquidação da Gaianima, pois poderia (e deveria) ter assumido a 
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cobertura dos prejuízos, como acabou por ser obrigada a fazer com a liquidação e a 

consequente incorporação do passivo na Conta municipal. 

É certo ainda que pode imaginar-se que a liquidação de uma empresa pode 

significar a liquidação dos seus problemas, das suas aberrações jurídicas e financeiras e, 

porventura, das suas consequências. 

Não podendo reverter o processo de extinção da empresa, a Câmara Municipal 

assumiu diversas ações: 

- realização de uma Auditoria global à empresa, que veio a evidenciar a sua 

situação financeira e os seus lastimáveis modelos de gestão (assuntos que extravasam, 

no atual momento, a esfera de ação municipal); 

- internalização dos ativos e dos passivos da empresa (sendo os ativos compostos 

pelos equipamentos desportivos e culturais, quase todos em deplorável estado de 

manutenção e de funcionamento); 

- internalização do pessoal vinculado, de acordo com a lei e respeitando os 

procedimentos legais exigíveis (sendo, aliás, uma das razões para o aumento de 

trabalhadores no quadro de pessoal da Câmara); 

- criação de um programa de reabilitação de equipamentos (GaiaReabilita) para 

uma intervenção de emergência na manutenção dos equipamentos transitados da 

Gaianima (os pavilhões apresentavam problemas estruturais e de manutenção passíveis 

de colocar em causa o seu funcionamento, a Biblioteca estava decrépita e sem condições 

mínimas de funcionamento digno - acesso à internet, fotocopiadoras, humidades 

comprometedoras, ar condicionado avariado havia anos, sistema elétrico 

comprometedor, etc.); 

- avaliação individualizada das condições de pagamento de compromissos 

assumidos e não pagos, tendo em conta que muitos deles (cerca de 4,5 milhões de 

euros) resultaram de procedimentos ilegais, porque violadores da Lei dos 

Compromissos (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, com as modificações que se seguiram); 

- assunção de toda a litigância havida e entretanto gerada pela necessidade de 

clarificar as violações anteriormente referidas. 
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Para além disso, avançámos com um procedimento para reabilitação do edifício-

sede da empresa, que veio a tornar-se a sede da Polícia Municipal (corpo ativo e 

atendimento ao cidadão). 

 

12.4. BALANÇO DO SETOR EMPRESARIAL LOCAL 

O setor empresarial local de Vila Nova de Gaia, atualmente cingido a duas 

empresas municipais (Gaiurb e Águas de Gaia), apresenta-se complexo, mas promissor. 

A internalização da Gaianima encontra-se concluída, as Águas de Gaia passaram 

a um exercício com contas positivas e encetaram um processo de consolidação de 

contas e a Gaiurb passa por um processo idêntico, no qual se especifica a progressiva 

libertação dos enormes constrangimentos financeiros da obra de requalificação da Vila 

d’Este (que nunca deveria ter sido imputado à empresa, mas sim à Câmara) e o reforço 

do processo de internacionalização e alargamento da prestação de serviços ao exterior. 

A estabilização das contas das empresas municipais é um elemento vital para a 

normalização da situação económica e financeira do Município, não só por razões 

estritamente técnicas, mas também pela necessidade de preparar as empresas para os 

desafios do novo quadro comunitário de apoio, numa lógica de prioridade ao 

investimento inteligente e sustentável. 
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13. PESSOAL 

A estratégia de gestão de pessoal foi assumida num duplo compromisso: por um 

lado, o ponto de partida segundo o qual os trabalhadores da Câmara são um recurso 

fundamental, enquanto servidores dos cidadãos e atores de proximidade na estratégia de 

desenvolvimento do Município; em segundo lugar, a necessidade de reorganizar os 

serviços, repensar as prestações de serviços externas e corrigir excessos e estratégias de 

utilização das empresas municipais para a criação de emprego político e avenças 

políticas, com remunerações exorbitantes. 

Foi aprovado um novo organograma da Câmara Municipal, mais contido no 

número de chefias e mais adequado à realidade social e económica atual. Essa nova 

estrutura assentou em quatro pilares fundamentais, materializados em quatro direções 

municipais: Direção Municipal de Administração e Finanças, Direção Municipal de 

Infraestruturas e Espaços Públicos, Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente e 

Direção Municipal de Inclusão Social. Alguns departamentos ficaram na jurisdição 

direta da Presidência. Foi o caso do Departamento de Pessoal e do Departamento de 

Assuntos Jurídicos. 

Esta nova estrutura foi provida por concursos públicos, abertos no quadro da lei 

vigente, com júris externos e provas escritas concebidas, administradas e corrigidas pelo 

CEFA. 

Assumimos um Acordo Coletivo com os Sindicatos, criando as condições legais 

para aplicação das 35 horas, bem como algumas medidas de valorização da relação 

laboral e dos colaboradores do Município. 
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A estrutura de pessoal da Câmara Municipal sofreu um aumento de 

trabalhadores, apesar de não terem sido contratados novos funcionários (nem a lei o 

permite, uma vez que o Município ainda está em situação de violação do limite legal de 

endividamento). O incremento de trabalhadores ficou exclusivamente a dever-se à 

incorporação de trabalhadores que já tinham vínculo ao Município, mas através das 

empresas municipais. De facto, a internalização da Gaianima e do Parque Biológico 

obrigou a incorporar funcionários no quadro de pessoal da Câmara que estavam no 

quadro dessas estruturas empresariais. 

Também é verdade que foi feito um esforço ao nível da contenção do trabalho 

extraordinário (embora aqui difícil, pela necessidade de assegurar a plena 

funcionalidade dos Bombeiros e da Polícia Municipal) e foi definida a abertura faseada 

dos concursos para os cargos de chefia de 2.º e de 3.º graus. Suplementarmente, houve 

um volume relevante de aposentações (fruto da estrutura mais envelhecida do pessoal da 

Câmara, desde logo, em comparação com as empresas municipais), o que ajudou a 
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cumprir os rácios definidos pelos últimos Orçamentos de Estado para a redução de 

pessoal. 

Já no que respeita às Empresas Municipais, a intervenção mostrou-se muito mais 

difícil. A estrutura demográfica das empresas é muito mais jovem do que a estrutura da 

Câmara, o que impede um número significativo de aposentações. Por outro lado, 

algumas alterações significativas contribuem para a obsolescência de alguns serviços e, 

logo, de algum pessoal: a criação das Águas do Norte, com a consequente assunção de 

responsabilidades técnicas e logísticas; a retração do mercado imobiliário para níveis 

ínfimos e dificilmente recuperáveis, penalizando parte dos serviços da Gaiurb; a 

dificuldade de penetrar em outros mercados internos e externos, fruto de fatores 

exógenos (crise nas finanças municipais, o que dificulta a contratualização de serviços 

de outros Municípios com a Gaiurb, crise e instabilidade em países potencialmente 

parceiros das ações da Gaiurb – Angola, Brasil, Moçambique, entre outros – retirando 

potencial de negócios e de arrecadação de receita), os excessos de contratações políticas 

ocorridas no passado e que as empresas não conseguiram diluir nas suas missões, entre 

outros fatores. 

Foi feito um esforço por parte das novas Administrações das empresas 

municipais no sentido de reestruturar as empresas sem penalizar vínculos laborais, 

reorganizando a estrutura funcional e criando novos serviços. Esse trabalho visou, em 

primeiro lugar, criar sustentabilidade nas empresas, mas também pretendeu garantir que 

não haveria lugar a processos de saídas motivadas por razões políticas. Mas também é 

justo dizer que esse trabalho revelou-se parcialmente infrutífero, quer por efeito de 

vícios acumulados e indisponibilidades humorais, quer por efeito do pesado ponto de 

partida nessa redefinição. 

As exigências de um eventual Programa de Saneamento Financeiro podem levar 

a ajustamentos inevitáveis, que justifiquem ir mais longe na metodologia adotada. Mas, 

como até ao momento, o princípio será sempre o da valorização das pessoas e dos 

trabalhadores que façam falta na estrutura e que se empenhem no serviço aos cidadãos. 

Em termos estritamente descritivos, verificou-se a seguinte evolução da estrutura 

de pessoal municipal, em termos relativos (comparação 2013-2016) e em termos 

absolutos. 
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13.1. CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA 

ANÁLISE COMPARATIVA DA QUANTIDADE DE PESSOAL AFETO À CMG 

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 (Trabalhadores ativos na Câmara nas datas de referência) 

Vínculo contratual Setembro 2013 Vínculo contratual Dezembro 2016 

Funcionários da CMG com 
contrato de trabalho sem termo 1315 

Funcionários da CMG com 
contrato de trabalho sem termo 

 
1364 

Funcionários da CMG com 
contrato de trabalho a termo certo 
a) 305 

Funcionários da CMG com 
contrato de trabalho a termo certo 
a) 

 
 

334 

Funcionários em acordo de 
cedência de interesse público e 
comissão de serviço 221 

Funcionários em acordo de 
cedência de interesse público e 
comissão de serviço 

 
 

138 

Prestadores de Serviços 6 
 
Prestadores de Serviços 

 
2 

Total 1847 1838 

REDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 9  
a) Técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

 

13.2.  GAIURB 

ANÁLISE COMPARATIVA DA QUANTIDADE DE PESSOAL AFETO À GAIURB 

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

(Trabalhadores ativos na empresa nas datas de referência) 

Vínculo contratual Setembro 2013 Vínculo contratual Dezembro 2016 

Funcionários da Gaiurb com 
contrato de trabalho sem termo 182 

Funcionários da Gaiurb com 
contrato de trabalho sem termo 179 

Funcionários da Gaiurb com 
contrato de trabalho a termo certo 11 

Funcionários da Gaiurb com 
contrato de trabalho a termo certo 11 

Funcionários em acordo de 
cedência de interesse público e 
comissão de serviço 38 

Funcionários em acordo de 
cedência de interesse público 

31 

Prestadores de Serviços 1 
 
Prestadores de Serviços 2 

Total 232 223 

REDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 9  
Nota: Entre Setembro de 2013 e Setembro de 2015 não ocorreu nenhuma integração de 
trabalhador com contrato a termo nos quadros da empresa. 
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13.3.  ÁGUAS DE GAIA  

ANÁLISE COMPARATIVA DA QUANTIDADE DE PESSOAL AFETO A ÁGUAS 

DE GAIA EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016  

(Trabalhadores ativos na empresa nas datas de referência) 

Vínculo contratual Setembro 2013 Vínculo contratual Dezembro 2016 

Funcionários de Águas de Gaia 
com contrato de trabalho sem 
termo 252 

Funcionários de Águas de Gaia 
com contrato de trabalho sem 
termo 

 
127 

Funcionários de Águas de Gaia 
com contrato de trabalho a termo 
certo 0 

Funcionários de Águas de Gaia 
com contrato de trabalho a termo 
certo 

 
 

24 

Funcionários em acordo de 
cedência de interesse público e 
comissão de serviço 192 

Funcionários em acordo de 
cedência de interesse público 

 
 

159 

Prestadores de Serviços 8 
 
Prestadores de Serviços 2 

Total 452 312 

REDUÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 140  
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14. ASSUNTOS DE TRANSIÇÃO 

 

- FUNDO IMOBILIÁRIO 

O Fundo Imobiliário Fechado, gerido pela Caixa Geral de Depósitos, criado em 

19 de Dezembro de 2008 e com um período de dez anos, prorrogável por períodos 

subsequentes de cinco anos, corresponde a uma venda de património municipal ao 

Fundo, numa lógica de “sell-lease-back”, recebendo a Câmara o resultado desse 

processo no momento da constituição do Fundo e pagando rendas mensais pela 

utilização dos equipamentos. 

Deste Fundo, a Câmara recebeu em Dezembro de 2008 o montante de 

9.607.477,00€, recebeu em Abril de 2009 o montante de 5.000.000,00€ e recebeu em 

Julho de 2009 o montante de 2.763.133,00€. 

Atualmente, a Câmara paga as seguintes rendas mensais por utilização dos 

equipamentos municipais (o que teria que fazer, por imposição contratual, mesmo que 

deixasse de usar): 

 

RENDA MENSAL EQUIPAMENTO 

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO 18.748,28 € 
PARQUE DE CAMPISMO 

DA MADALENA  

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO 12.964,41 € PARQUE DA AGUDA  

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO 54.018,34 € 
QUARTEL DOS 

BOMBEIROS SAPADORES  

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO 46.455,78 € OFICINAS GERAIS  

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA DOURO 25.928,81 € 

RUA CAPITÃO LEITÃO 
(EX-SEDE DA 

GAIASOCIAL) 
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- CONCESSÕES DE ESTACIONAMENTO 

Este contrato enquadra a exploração de lugares de estacionamento durante vinte 

anos. A duração do contrato dificulta a adaptação das rendas a novas dinâmicas urbanas, 

de mobilidade e de estacionamento. 

Há dois contratos: 

1- Parques do Grupo Empark 

a) Centro Cívico: 

Direito de superfície de cinquenta anos e Direito de exploração no prazo de 22 

anos e 3 meses, com início a 02/01/2010 (alteração de escritura). 

b) Parque das Pedras  

Escritura 36/2015, com prazo de Direito de superfície de cinquenta anos a contar 

de 22/07/2015.  

2- Parques Grupo Parque Gil 

Em 22/12/2008 foi celebrado com a Esli Parques de Estacionamento, SA um 

contrato de concessão de exploração de lugares de estacionamento pago na via pública, 

por vinte anos e pagamento de uma renda anual equivalente a 10,00 € por ano por lugar 

de estacionamento até ao dia 31 de março de cada ano. Tendo pago, no ato da escritura, 

a quantia de 16.640,00 € equivalente a 1664 lugares que seriam implementados na 1.ª 

fase do contrato. 

Em 27/01/2011, houve uma alteração ao contrato anterior em que foi alterado o 

prazo do contrato, que foi prolongado por mais dois anos e três meses, passando o prazo 

total para 22 anos e 3 meses, e foi fixada como data de início da exploração o dia 

2/01/2010. 

Acresce que o contrato prevê que a instalação de lugares de estacionamento se 

faça por fases, num total de 3950 lugares, sendo que, se encontram instalados, 

aproximadamente, 2930. 

Neste caso, para além da concessão do estacionamento na via pública, foi ainda 

celebrado com a mesma entidade um Contrato de Constituição de Direitos de Superfície 

para conceção, construção e exploração de parques de estacionamento no centro urbano 
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do concelho, pelo prazo de cinquenta anos e pelo preço global de 1.000.002,00 € ao 

qual correspondente: 

- 1,00 € - Parque do Centro Histórico – 103 lugares  

- 500.000,00 € - Parque Ponte Luiz I – 234 lugares 

- 500.000,00 € - Parque Centro Cívico – 295 lugares 

- 1,00 € - Parque Soares dos Reis – 58 lugares. 

 

- PROCESSO VL9 

Este processo de condenação indemnizatória é resultante da ocupação de 

parcelas privadas para a construção da VL9 (ligação entre a Ponte Infante D. Henrique e 

a EN222), sem cumprimento das contrapartidas assinadas no contrato-promessa de 

permuta, que previa a obrigação do Município infraestruturar os terrenos adjacentes à 

VL9 ou, em contrapartida, pagar 10 mil euros por dia de indemnização (não há erro de 

escrita…). Ora, esse contrato assinado em 2002 não foi cumprido: não foram 

infraestruturados os terrenos adjacentes à VL9 nem foi paga qualquer indemnização. A 

empresa lesada, José Miguel & Irmão, entrou em processo de insolvência (foram 

lesados cerca de duzentos postos de trabalho), e avançou para tribunal para ser 

ressarcida dos danos sofridos.  

Em Maio de 2006 a José Miguel & Irmão, Lda. intentou ação administrativa 

comum pedindo a condenação do Município a pagar-lhe a quantia de € 3.690.000,00 

(três milhões seiscentos e noventa mil euros), acrescida de € 10.000,00 (dez mil euros) 

por dia a partir de 12 de Maio de 2006 e até conclusão das obras a que se obrigara.  

Em 19.01.2011, no âmbito do processo 1173/06.4 BEPRT do Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto (TAFP), o Município foi condenado a pagar uma 

indemnização no montante de 9,076.925€, acrescido de juros de mora, às taxas legais, a 

contar da citação e até integral pagamento, a José Miguel & Irmão e Outros. 

Por Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN), de 14.03.2013, 

foi mantida a sentença atrás referida e decidido atualizar aquele valor indemnizatório até 

à data da citação (8/06/2006) de acordo com os índices anuais de preços ao consumidor, 

publicados pelo INE.  
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Após múltiplas diligências judiciais, durante anos preferidas ao modelo de 

diálogo, em Outubro de 2015 foi o Município definitivamente condenado nos seguintes 

termos: 

a) A pagar aos proprietários dos terrenos a quantia de 9.076.925,00€, 

atualizada de acordo com os índices anuais de preços no consumidor, publicados pelo 

INE, referentes aos anos de 2003 a 2006, valor esse acrescido dos juros de mora (civis), 

à taxa legal, desde a citação e até integral pagamento, dentro do prazo de 30 dias; 

b) A reconhecer o direito de construção nos ditos terrenos, numa área de 81.269 

m2, tendo em conta as condicionantes definidas, isto é, que os projetos respeitem o 

PDM de Vila Nova de Gaia e a solução urbanística preconizada seja aquela que consta 

no plano de urbanização da área envolvente da VL9, em elaboração à data do contrato. 

Como resulta inequivocamente da sentença, tal valor indemnizatório equivale ao 

montante que o Município teria de despender em 2002 caso optasse pela expropriação 

dos terrenos, tendo resultado do incumprimento definitivo, pelo Município, da 

obrigação de realização das obras de urbanização a que se obrigou perante José Miguel 

& Irmão. Aliás, nesse contrato assinado em 2002, a Câmara obrigava-se a pagar um 

montante indemnizatório de 10 mil euros por dia! Não fez as obras nem pagou o 

montante; daí o processo que agora culmina e a indemnização consequente. 

Mas, para além do que foi obrigado a pagar, o Município perdeu, nos termos do 

Contrato-Programa 1617/2003 publicado no DR II série, n.º 287 de 13 de dezembro de 

2003, celebrado entre o Estado, representado pelo Instituto para a Conservação e 

Exploração da Rede Rodoviária, a empresa Metro do Porto, SA e a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia, o Estado comprometeu-se a contribuir com um montante 

equivalente a cerca de 15 milhões de euros (3 milhões de contos) para expropriações 

com vista à construção da VL9. 

E, de facto, quando se iniciou este mandato, já nada havia a fazer em termos de 

negociação extrajudicial, porque havia já sentença transitada, apenas discutível em sede 

de ação executiva e de discussão dos modelos de aplicação da lei. 

Em 7 de Dezembro de 2015, o Município cumpriu a primeira parte da sentença 

no que respeita à alínea b), ou seja, reconheceu o direito de construção nos terrenos dos 

proprietários. Em Fevereiro de 2016, e depois do Plano de Saneamento Financeiro 
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aprovado pelo Tribunal de Contas, a Câmara saldou o pagamento da quantia definida na 

sentença judicial. 

 

- PROCESSO CIMPOR  

Trata-se de um processo gerado pela colocação unilateral de um sinal de trânsito 

que inibia o acesso aos silos localizados nas Devesas, dificultando a operação industrial 

durante parte da semana. É ainda possível e desejável um acordo entre as partes. 

O processo em causa veio-nos remetido em finais de abril de 2012. Também 

neste caso, haviam já sido proferidas duas decisões judiciais desfavoráveis ao 

Município, que condicionavam de sobremaneira a eventual reapreciação da causa. 

 Por essa altura, o Tribunal Central Administrativo Norte acabara de emitir um 

acórdão em que se confirmava a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto e, assim, se condenava o Município no pagamento à Cimpor de 

22.635,928.00 euros acrescidos de juros. 

 Uma vez recebido o processo, tratámos de, desde logo, de conhecer a sua longa 

história, as razões que vinham sendo invocadas pelas partes, o sentido e o bem ou mal 

ajuizado de cada uma das decisões judiciais até então proferidas. 

 Em pouco mais de uma semana – não sem grandes prejuízos pessoais e 

profissionais para os advogados envolvidos – elaborámos as alegações de recurso de 

revista para o Supremo Tribunal Administrativo, suscitando e tratando um grande 

número de questões de elevada complexidade jurídica (como se vê da cópia em anexo). 

Fizemo-lo plenamente convictos de que não seriam levantados obstáculos ao seu 

conhecimento pelo STA. 

 Não foi isso, infelizmente, o que se passou. 

 O STA rejeitou a revista por entender que não se verificavam os seus 

pressupostos. Além de muito mal fundamentada, a decisão em causa era de uma pobreza 

lógica e jurídica aflitiva. 

 Entre os vários atropelos ao direito que compunham o acórdão de rejeição da 

revista, o STJ defendeu na sua decisão, imagine-se, que neste processo – em que estava 

em causa a condenação judicial de um Município numa quantia elevadíssima, 
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correspondente a 13,3% do valor do seu orçamento – não se suscitavam questões, que 

pela sua relevância social, se revestissem de importância fundamental. 

 Não nos conformámos com a decisão – sobretudo com a singeleza dos seus 

argumentos e com a facilidade com que, em quatro (quatro!) páginas, se resolveu um 

problema cujo impacto para o erário público era de dezenas de milhões de euros – e de 

imediato apresentámos um requerimento extenso e intenso de arguição de nulidades e 

pedidos de esclarecimentos (de que se junta cópia em anexo). 

 As pretensões do Município acabariam, uma vez mais, por defraudar-se, pois o 

STA, através de um novo acórdão, concluiu pela inexistência de quaisquer nulidades e 

de questões a esclarecer. 

 Mas nem assim desistimos, e interpusemos um novo recurso para o STA – agora 

por oposição do acórdão do TCA Norte, proferido em 2ª instância, com vários acórdãos 

do STA, proferidos a propósito de casos aparentados, e em que se julgou de modo 

flagrantemente contrário ao do tal acórdão da 2ª instância. 

 O recurso para uniformização de jurisprudência foi interposto em 18 de 

Setembro do corrente ano, tendo o TCA Norte ordenado, em 21 de outubro, a 

notificação da Cimpor para sobre ele se pronunciar, sem que entretanto tenham surgido 

novos desenvolvimentos. 

 - uma primeira, de 13.10.2013, que terá sido recebida pelo Município a 14, em 

que a Cimpor veio transmitir a cedência deste seu crédito à sociedade luxemburguesa 

Drylux Investments, 

 - uma segunda carta, que terá sido enviada pela cessionária Drylux em 

21.10.2013, em que se pedia ao Município informações sobre as medidas que se 

propunha a tomar no sentido de pagar o crédito que lhe havia sido cedido e 

 - uma última carta, também enviada pela Drylux, com data de 5.11.2013, 

recebida pelo Município a 6, em que se pedia uma reunião, a ter lugar no prazo de 10 

dias “com vista a discutir as medidas a adotar com vista à liquidação do crédito”.  

 Em suma, foi deste processo que resultou a decisão transitada em julgado e que 

pagámos no quadro do Plano de Saneamento Financeiro. 
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- PROCESSO ACA / PARQUE DA CIDADE:  

Trata-se do processo de pagamento das obras da última fase do Parque da Cidade 

(Parque da Lavandeira), cujo pedido indemnizatório ascende a mais do dobro do valor 

da obra, entretanto inaugurada há oito anos. Foi ensaiado um acordo entre as partes, 

inscrito no Programa de Saneamento Financeiro do Município. 

Neste processo (Proc. 1667/10.7- Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto), a 

ACA (Alberto Couto Alves, SA) pediu que o Município fosse condenado a pagar-lhe 

uma indemnização global de 4.228.584,62 euros no âmbito da “Empreitada do Parque 

da Cidade - 3ª Fase”. Deste montante, 1.691.903,80 euros mais IVA são reclamados a 

título de indemnização por sobrecustos da empreitada e 2.536.680,82 euros mais IVA, 

referentes a trabalhos executados e não pagos. A Autora veio posteriormente desistir 

deste último pedido, na contrapartida de, já neste mandato, lhe terem sido liquidadas as 

faturas em causa. 

 

- ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE PEDROSO 

A Câmara é legítima proprietária de uma parcela de terreno com a área de mil 

metros quadrados, sita no Lugar do Mosteiro, Freguesia da União de Freguesias de 

Pedroso e Seixezelo, deste Concelho, que confronta do Norte e do Nascente com terreno 

da Câmara Municipal de Gaia, do Poente com a Avenida Pedro Hispano e do Sul com 

os Lotes n.ºs 19, 20 e 21 do loteamento com o Alvará n.º 34/82.  

Constituiu a favor da Associação Musical de Pedroso o direito de superfície 

sobre a parcela de terreno acima descrita, sendo o terreno cedido em regime de direito 

de superfície à dita Associação Musical de Pedroso para nele ser construída a respetiva 

sede e a sua escola de música e dança. Para o efeito, foi necessário resolver o imbróglio 

com a Casa do Povo, pagando o valor em dívida de 33.000 euros. 

 

- PROCESSO TV-CABO / NOS 

No dia 5 de junho de 2003, o Município estabeleceu um protocolo com a TV 

Cabo, empresa que veio a ser integrada na ZON/NOS, para que, no prazo de 180 dias, 
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fossem substituídas as antenas hertzianas exteriores nos edifícios do Centro Histórico de 

Gaia. 

Este protocolo assumia o pagamento de 996.290 euros, durante 37 anos, com 

prestação anual por parte do município da quantia de 27.061, 42 euros, existindo a 

expetativa de encontro de contas deste valor com o valor devido pela empresa resultante 

da aplicação de taxas camarárias. 

A empresa apresentou uma primeira fatura em julho de 2005, que foi paga, tendo 

esperado pelo ano de 2013 para apresentar nove faturas referentes ao período de 2005 a 

2013, no valor de 299.572,83, ou seja, passando a acrescentar IVA ao valor anual 

protocolado. Estas faturas foram devolvidas à NOS pela DMAF, com indicação de falta 

de compromisso e denominação fiscal errada do Município. 

Foi intentando um processo de negociação com a NOS, que incluiu o pedido de 

prova das intervenções realizadas, uma vez que não existe no município nenhum 

documento de suporte das mesmas, tanto quanto foi possível apurar. Este processo 

negocial não foi bem sucedido, uma vez que a proposta da NOS agravaria ainda mais as 

obrigações do Município, implicando o pagamento de IVA, ou seja, aumentando em 

mais 229.157 euros os encargos resultantes do protocolo estabelecido em 2003. 

Assim, é previsível a tentativa de cobrança dos valores reclamados pela NOS 

pela via judicial, que por prudência devem ser provisionados face a uma eventual 

sentença judicial desfavorável ao município. 

 

- CASA BARBOT 

A Casa Barbot, utilizada pela Câmara como Casa da Cultura, foi ocupada sem o 

cumprimento das contrapartidas desta cedência, por parte da família Barbot, a 

construção do acesso nos Carvalhos, junto à EN1, nos terrenos propriedade da família 

Barbot. 

Apenas no presente mandato foram cumpridos os termos da permuta, 

concretizando e pagando a obra, que permitiu passar para a titularidade do Município a 

respetiva Casa. 
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- ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIAS DE SAÚDE DO PORTO 

A instalação da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto no Concelho 

de Vila Nova de Gaia, mais precisamente na Rua Valente Perfeito, freguesia de Santa 

Marinha, surgiu na sequência de um Protocolo celebrado em 10.09.2007 entre o 

Município de Vila Nova de Gaia e o Instituto Politécnico do Porto, onde ficaram 

estabelecidos os princípios gerais com vista à instalação e funcionamento daquela 

Escola no concelho de Vila Nova de Gaia. 

O Município comprometeu-se a ceder ao IPP, em regime de subarrendamento do 

direito de superfície, para o ano letivo de 2007/2008, um prédio urbano com uma área 

bruta aproximada de 7.000m2, para instalação da Escola Superior de Tecnologias da 

Saúde do Porto. 

O IPP comprometeu-se a manter em funcionamento a referida Escola pelo prazo 

de vinte anos, salvo imposições ou restrições de ordem legal ou determinadas pelo 

Governo, no âmbito da tutela. 

O Município comprometeu-se a otimizar as condições de acesso, transporte e 

circulação viária na zona envolvente ao local onde a Escola fosse instalada. 

Para melhor execução do Protocolo, o Município celebrou, em 10.09.2013, um 

contrato-programa intercalar com a “Gaianima, EEM”, nela delegando os poderes 

necessários à aquisição ou arrendamento, por parte desta, de um edifício (ou parte deste) 

adequado à instalação e funcionamento da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do 

Porto no Concelho de Vila Nova de Gaia, bem como ao desenvolvimento de todos os 

procedimentos necessários para o efeito. 

O prédio em questão foi ocupado pela ESTSP, desde outubro de 2008, apesar de 

o contrato de subarrendamento ter sido celebrado apenas em 20.12.2011, com efeitos a 

partir de 01.10.2008.  

Em 04.05.2010, foi celebrado um contrato de locação financeira imobiliária 

celebrado entre a “Gaianima, E.E.M.” e a “Caixa Leasing e Factoring”- Instituição 

Financeira de Crédito, S.A.”, cujo montante global do financiamento foi de 

10.202.329,26 euros, com o prazo de pagamento de 300 meses (25 anos), a contar de 4 

de maio de 2010 e o valor das rendas estabelecido de 49.819,84 euros/mês. 



       
 
     

146 

Gaia, Investimento Inteligente e Desenvolvimento Sustentável – 2013-2017 

Em 2014, fruto da autorização do Governo para aquisição, por parte do IPP, da 

ex-Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, o IPP anunciou 

a mudança de instalações, tendo a Câmara despoletado negociações para a ocupação 

alternativa do espaço, cujos custos ascendiam a 50 mil euros por mês de renda, no 

âmbito do leasing imobiliário feito pela Gaianima. 

 

- INFORMAÇÃO À D.G.A.L. 

No âmbito do processo de auditoria e proposta de Plano de Saneamento 

Financeiro, aprovado pelo Tribunal de Contas, foi realizada uma análise a todos os 

dados reportados à DGAL sobre a situação financeira da Câmara, que resultou no 

reconhecimento da maquilhagem dos dados outrora enviados, no sentido de camuflar as 

reais condições financeiras do Município. 

Dessa auditoria resultaram as seguintes conclusões: 

1. Os dados para apuramento da dívida total não atenderam ao real contributo 

para aquele apuramento das entidades relevantes, pelo que se recomenda 

que devem ser reenviados, em substituição dos anteriormente remetidos, via 

Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) sob tutela 

da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), para reposição da imagem 

verdadeira e apropriada da situação financeira do Município em 1 de janeiro 

e 31 de dezembro de 2014, com os dados agora apurados;  

2. Face ao desequilíbrio financeiro apurado e ao enquadramento legal, deverá 

o Município contrair um empréstimo de saneamento financeiro; 

3. Recomenda-se que a operação se concretize, para maximizar o seu efeito, 

em janeiro de 2016 e que sejam de imediato registados todos os passivos 

certos líquidos e exigíveis, designadamente os que decorram de sentenças 

judiciais transitadas em julgado, bem como os passivos à GAIURB e Águas 

de Gaia, para que se tornem elegíveis para operar o respetivo saneamento. 
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- BAIRRO DA SERRA DO PILAR 

A resolução da questão administrativa e jurídica sobre a propriedade dos 

terrenos/habitações do designado Bairro da Serra do Pilar (aglomerado habitacional a 

montante da Ponte do Infante) tem-se arrastado sem solução há várias décadas. Isto cria 

problemas sérios aos atuais residentes, quer em termos de registo das habitações, quer 

em termos de transmissão a herdeiros, entre outros. 

A Câmara Municipal assumiu neste mandato como prioritária a resolução deste 

assunto e tem negociado com a Administração Central uma solução para os habitantes. 

Note-se que, neste local em concreto, pode ser legal e viável uma solução urbanística 

que legalize o edificado existente. Isto, ao contrário da zona da Escarpa da Serra do 

Pilar, cujo zonamento urbanístico e quadro legal impede tal solução. 

Neste sentido, a Câmara Municipal negociou com a Administração Central uma 

solução em duas fases imediatas. A primeira fase passa pelo reconhecimento do 

zonamento público de uma franja de terreno; a segunda fase passa por uma permuta, 

orçada em cerca de dois milhões de euros, assumida pela Câmara Municipal, entre a 

restante parcela de terreno do Bairro da Serra do Pilar e uma nova capacidade 

construtiva junto à VL9, que o Património do Estado tratará de rentabilizar no mercado, 

processo em fase final no momento presente. 

Em dezembro de 2016 foi possível assinar o Auto de Cessão, a título definitivo e 

oneroso, de parte dos terrenos do atual Bairro da Serra do Pilar, produto da primeira fase 

da negociação entre a Câmara Municipal de Gaia e a Administração Central (Direção 

Geral do Tesouro e Finanças - Ministério das Finanças). 

A segunda fase tramitará ainda durante o ano de 2017, devendo o processo ficar 

concluído rapidamente, no quadro das etapas legais e administrativas em vigor. 

Ao mesmo tempo, a Câmara Municipal promove a criação das condições legais 

para a passagem da propriedade aos habitantes, através da constituição de um gabinete 

para apoio jurídico aos habitantes para suporte à regularização dos registos da 

propriedade. Este gabinete passará a funcionar na Gaiurb, no início de 2017, logo que 

esteja culminado o processo em curso. 
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Conseguimos, desta forma, a resolução histórica de um problema que se arrasta 

há décadas, em claro benefício das populações locais e no quadro da lei vigente. 

 

- PROJETO ELENA 

O Projeto ELENA foi iniciado no mandato anterior, como um projeto precursor. 

No entanto, no início do mandato, a Câmara foi notificada pelo BEI (Banco Europeu de 

Investimentos) a devolver a integralidade do dinheiro (mais de 700 mil euros) por falta 

de cumprimento de todas as metas/objetivos propostos. Iniciámos um processo negocial 

que visou renegociar as condições do projeto, as suas metas e execução, incluindo 

nessas metas projetos de eco-eficiência lançados no curso deste mandato. 

Atualmente, temos uma nova demanda de devolução de 200 mil euros, 

relativamente à qual solicitamos reapreciação.  

 

- JUROS DE MORA 

A Câmara de Gaia pagou no ano de 2016 o montante de 1.221.949,73€ em juros, 

que compara com o pagamento de 1.603.292,94€ em 2013, ano do início do mandato. 

Não se inclui nestes cálculos os juros de mora, que eram acentuados em Vila Nova 

de Gaia (1.738.911,36€ no ano do início do mandato, evoluindo para 644.208,12€ em 

31 de dezembro de 2016, numa redução de 1.094.703,24€). Os juros de mora 

diminuíram porque diminuiu também a dívida municipal, libertando recursos para fins 

úteis para o Município. 

31.12.2012   31.12.2013   31.12.2014   31.12.2015   31.12.2016 

         
Juros de Empréstimos 
Bancários CP 

        346 
538,07 €    

        347 
030,84 €    

        238 
265,56 €    

          85 
559,95 €    

          33 
104,19 €  

Juros de Empréstimos 
Bancários MLP 

     2 165 
859,07 €    

        821 
756,57 €    

    1 060 
804,86 €    

        598 
005,87 €    

        494 
856,60 €  

Juros de Outros empréstimos 
MLP obtidos 

        591 
845,47 €    

        434 
505,53 €    

        390 
700,55 €    

        677 
661,06 €    

        693 
988,94 €  

Juros de Mora 
     1 025 
746,17 €    

    1 738 
911,36 €    

    2 321 
535,05 €    

    6 107 
511,17 €    

        644 
208,12 €  
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Se juntarmos ambos (na verdade, são ambos juros e são como tal contabilizados 

em termos técnicos) temos um pagamento em 2016 de 1.866.157,85€, que compara com 

o montante de 3.342.204,30€ em 2013, ano do início do mandato. 

 

- PROCESSO DA PONTE DO INFANTE 

A construção da Ponte do Infante resulta das conclusões dos estudos do sistema 

de Metro ligeiro, na Área Metropolitana do Porto, segundo o qual o local mais 

conveniente para a travessia do rio Douro da linha de Metro era o tabuleiro superior da 

ponte Luiz I. 

A afetação desse tabuleiro ao sistema de Metro ligeiro era incompatível com o 

tráfego rodoviário no tabuleiro superior da ponte Luiz I. Como se sabe, parte 

significativa do tráfego, oriundo do centro da cidade de Gaia, nomeadamente 

transportes coletivos, utilizava a ponte Luiz I para aceder à cidade do Porto, não 

havendo, portanto, alternativa que não fosse o reconhecimento da necessidade da 

construção de uma nova ponte rodoviária, para escoamento do tráfego que deixou de 

poder circular naquela ponte. 

As obras ficaram concluídas em 2002 e, em 2008, seis anos após a construção, 

ocorreram algumas reclamações sobre o estado da mesma, nomeadamente, juntas de 

dilatação, estado dos pavimentos e iluminação pública. 

Em suma, pretende demonstrar-se que o Município de Vila Nova de Gaia não 

dispõe, atualmente, de condições técnicas ou económicas para assegurar a manutenção 

da ponte Infante D. Henrique. Parecendo-nos, também, improvável que parte da 

manutenção de uma obra de arte que assegura uma travessia intermunicipal, que veio 

substituir outra cuja responsabilidade pela manutenção não cabia ao Município, recaia 

sobre alçada municipal. 

 

- PROCESSO DO PROGRAMA POLIS 

A Câmara Municipal participava na Gaiapolis – Sociedade para o 

Desenvolvimento do Programa Polis em Vila Nova de Gaia, S.A. A dita sociedade, 

responsável pela gestão do programa Polis em Gaia, tinha em dívida 600 mil euros ao 
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Banco Espírito Santo, dos quais cerca de 40% competiam ao Município de Vila Nova de 

Gaia. Esta dívida estava em processo de execução judicial, desde o anterior mandato. 

Efetuados os pagamentos nos termos acordados, o que ocorreu já neste mandato, 

a Exequente requereu a extinção da instância executiva por inutilidade superveniente da 

lide e o Embargante, Município de Vila Nova de Gaia, por sua vez, também requereu a 

extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, tendo terminado os 

processos, que resultaram em mais um pagamento de dívidas acumuladas do passado. 

 

- BOYS E ENVELHECIMENTO DA ESTRUTURA 

A reiterada violação dos limites legais de endividamento municipal trouxe 

consequências penosas para o Município. De facto, a impossibilidade de obter 

vantajosos créditos bancários, a necessária submissão a programas de ajuda financeira 

(PAEL, Programa de Saneamento Financeiro), com consequentes constrangimentos para 

a gestão, levou também à impossibilidade de contratação de pessoal para setores 

estratégicos, como a educação, a ação social ou a proteção civil.  

No entanto, isto não impediu uma lamentável pulverização de boys, através de 

contratações seletivas de boys e de pessoal político, uma parte dele contratado já depois 

da derrota eleitoral e antes da tomada de posse da nova gestão municipal. 

Assim, assistiu-se a um progressivo envelhecimento da estrutura municipal, com 

a criação de uma camada de pessoal político que pulverizou as empresas municipais, em 

condições de favorecimento e com condições salariais exorbitantes.   

 

- F.A.M. 

O governo PSD/CDS entendeu proceder à criação de um Fundo de Apoio 

Municipal (FAM), em que todos os Municípios são obrigatoriamente acionistas e que 

visa o apoio a Câmaras Municipais em más condições financeiras. A Câmara de Gaia 

conseguiu escapar a esta adesão forçada, mas viu-se obrigada a comparticipar com mais 

de 800 mil euros anuais, como instrumento obrigatório de capitalização deste fundo. 
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Esta verba, transferida em duas tranches semestrais, implicou uma depauperação 

evitável do orçamento municipal para os anos em questão, num tempo em que todas as 

receitas eram significativas. 

 

- ESCOLA EB 1 MANUEL ANTÓNIO PINA – FALTA DE PAGAMENTO 

A Britalar exigiu à Câmara o pagamento de juros de mora e a compensação por 

erros e omissões, relativos à obra do Centro Escolar Manuel António Pina, decorrida 

ainda no mandato anterior, cujos montantes não foram liquidados. 

A ação judicial contra a Câmara foi intentada e encontra-se, nesta fase, em 

processo de negociação entre as partes para aferição dos montantes em dívida.    

 

- AÇÕES JUDICIAIS - METRO, IP, CTT E RTP 

No âmbito da Auditoria do Tribunal de Contas, a Câmara foi interpelada a dar 

cumprimento à sua Recomendação, que implicava a retirada desta receita potencial do 

Orçamento Municipal, dado que nada de relevante teria sido feito para proceder à 

cobrança dos montantes devidos.  

A Câmara decidiu exigir pela via judicial o cumprimento das obrigações 

decorrentes de contratos,  tendo sido distribuídos os assuntos para preparação das 

competentes ações judiciais, nos seguintes termos: 

- Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo: 50.000,00 Euros 

- Metro do Porto, SA: 2.278.141,32 Euros  

- CTT: 1.880.000,00 Euros 

- RTP: 50.000,00 Euros 

- Estradas de Portugal, EP: 7.156.612,00 Euros 
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- PFO-IMOBILIÁRIA, S.A. – PROCESSO IODO 

Exposição apresentada pela PFO-Imobiliária, S.A., relativa ao conhecido 

“Processo iodo”, fruto de um protocolo celebrado entre a GaiaSocial e a Salvador 

Imobiliária, Lda. 

Verifica-se uma potencial existência de responsabilidade do Município e, em 

consequência, pelo dever de indemnizar a requerente no valor de quatro milhões e 

duzentos e cinquenta mil euros, como reclamado, de acordo com protocolo subscrito 

pela GaiaSocial e homologado pelo então Presidente da Câmara. 

No dia 9/3/2016, a Requerente PFO Imobiliária, S.A., (nova denominação da 

sociedade S. Salvador imobiliária, S.A.) deu entrada na Gaiurb de um requerimento em 

que alega, em síntese, que por protocolo celebrado em 6/6/2003 entre a Sociedade S. 

Salvador e a Gaiasocial, as partes acordaram a demolição do Iodo e a entrega dos 

terrenos à Câmara para requalificação da Orla Costeira e consequente compensação da 

Câmara à Requerente através de 16 lotes de terreno da Zona Industrial da Feiteira, bem 

como da elaboração de um projeto imobiliário para o local. Concluindo que, uma vez 

que a Câmara não cumpriu o Protocolo, vem intimar a Câmara a pagar a quantia de 4,5 

milhões de euros a título de avaliação dos terrenos à data de 1997 e respetivos juros 

vencidos e lucros cessantes desde aquela data. 

No entanto, o que consta do referido Protocolo é que as partes acordam em 

promover um projeto de parceria com vista ao desenvolvimento imobiliário do terreno 

onde se encontrava o Iodo, sendo que a sociedade construiria um equipamento turístico 

e autorizava a demolição do Iodo pela Câmara (com custos imputados ao projeto) 

visando o reordenamento Urbano da Frente de Mar de Francelos. A participação de cada 

uma das partes seria definida tendo por base a avaliação dos bens a afetar ao projeto e a 

valorização da respetiva viabilização. 

Mas no dia de celebração do protocolo o Iodo foi demolido, embora nunca tenha 

sido aí construído qualquer equipamento. 
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- CASA DA PRESIDÊNCIA 

Em 1992 foi publicado em DR, II Série, n.º 77, a Declaração de aprovação do 

Plano de Pormenor do Novo Centro Cívico. 

Em 25 de janeiro de 1999 foi aprovado em minuta o Contrato promessa de 

permuta a celebrar entre a Câmara e a Sociedade de Construções A. Machado & Filhos, 

Lda.ª. 

Em 31 de Março de 1999, realizou-se a escritura pública do contrato promessa 

de permuta entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e representante da 

Sociedade de Construções A. Machado & Filhos, referente ao Lote 3 com a área de 

2.125,00m2, destinado a implementação de edificação composta por 2 volumes: 

 1 R/C e 8 andares 

 1 R/C e 12 andares com área de construção acima do solo de 

12.127,00m2. 

Dessa permuta resultaria a passagem para domínio municipal do edifício 

atualmente conhecido como Casa da Presidência, cujas obras foram entretanto 

realizadas, mesmo sem a formalização integral do processo. 

Em 10 de Janeiro de 2005, a Câmara deliberou um protocolo com a Sociedade 

A. Machado & Filhos. Mediante este protocolo acordaram as partes alterar o contrato de 

promessa de permuta de forma a adequá-lo às previsões da alteração daquele Plano de 

Pormenor (com a área de 2.139m2, área de construção acima do solo de 11.534 e área 

de caves 5.692m2). 

Nesse protocolo, as partes comprometeram-se a consumar a solução urbanística 

aí definida, em troca do lote onde se localiza a atual Casa da Presidência. 

Em 11 de Setembro de 2014 foi proferida sentença que decretou a insolvência da 

Sociedade A. Machado & Filhos, SA, e nomeado o administrador judicial Dr. José 

Pinto. O prédio urbano sito na Av. da República, n. 1054, VNG, propriedade da 

insolvente, foi apreendido e passou a integrar a massa insolvente. 

A 9 de Setembro de 2015, a Câmara de Gaia foi interpelada para o cumprimento 

do contrato de promessa de permuta celebrado em 1999, requerendo a designação da 

data, hora e local para a outorga da escritura do contrato prometido, nos exatos termos 
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que constam do contrato de promessa com a entrega do lote 3 (com o índice de 

construção acordado) ou, em alternativa, devia proceder a CMG ao pagamento do 

imóvel apreendido da Sociedade a. Machado & Filhos (atual Casa da Presidência) no 

valor de 1.296,874,53 Euros. 

O atual executivo, por proposta do Presidente, recusou liminarmente todo e 

qualquer loteamento, nos termos brutais em que o mesmo estava previsto, avançando 

para um processo negocial.  

 

- CERÂMICA DAS DEVESAS 

Ao fim de quase trinta anos sobre o início do processo de classificação 

patrimonial do edifício da Cerâmica das Devesas, a DGPC entendeu encerrar o 

processo. A Câmara recorreu, dada a enorme relevância do assunto, solicitando a 

reabertura do processo para a classificação da parte ainda existente do edifício, tendente 

à criação de um Museu da Cerâmica e da pintura em Gaia. O processo encontra-se em 

tramitação na respetiva Direção Geral. 

 

- CENTRO CULTURAL - FERREIRINHA 

O antigo Centro Cultural de Gaia foi entregue à Novopca para desenvolvimento 

e exploração. A empresa veio a entrar em insolvência, impossibilitando a prossecução 

do projeto, deixando o mesmo em ruínas e sem solução. Este processo decorreu no 

mandato anterior e esteve cerca de três anos sem solução. 

Já neste mandato, a Câmara encetou um diálogo com a massa falida e com os 

seus representantes, tentando encontrar uma plataforma de resolução deste assunto e de 

prossecução de um projeto muito importante para o Centro Histórico. A Novopca 

negociou com vários parceiros a cedência da posição contratual, o que veio a verificar-

se, estando neste momento o processo de construção em andamento. 
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- GAIANIMA 

A empresa municipal Gaianima foi extinta formalmente em Fevereiro de 2013. 

Apesar disso, a Administração não se coibiu de assumir um conjunto de compromissos 

financeiros de elevados montantes e de assumir decisões que exorbitaram todas as 

possibilidades legais. 

Já neste mandato, foram promovidas as ações de auditoria, fiscalização e entrega 

de elementos às autoridades inspetivas e judiciais, relatando montantes de cerca de 4,5 

milhões de euros de compromissos assumidos e não pagos, cuja liquidação se tornou 

inviável por efeito da violação reiterada da Lei dos Compromissos.  

Das diligências efetuadas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária 

resultou uma acusação aos três administradores da Empresa e respetivo julgamento. A 

Câmara, detentora das empresas municipais a 100% e suas orientadoras, fiscalizadoras e 

com funções de aprovação dos instrumentos financeiros das mesmas, não poderá 

excluir-se deste processo e de outros que envolvem as demais empresas do grupo 

municipal.  

 

- AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

O Tribunal de Contas encetou uma Auditoria ao Endividamento Municipal em 

Abril de 2013, ou seja, ainda no mandato anterior. Dessa Auditoria resultou um conjunto 

de abordagens, conclusões e Recomendações públicas. Neste mandato a Câmara 

implementou as Recomendação expressas e solicitou ao TC a realização de uma 

Auditoria de Acompanhamento sobre o mandato em curso. 

 

- CEDÊNCIA DE ESCOLAS DE AVINTES PARA SEDES  

A obra do novo Centro Escolar Fernando Guedes, em Avintes, apenas foi 

concluída em 2014, depois de um interregno por falta de pagamentos e insolvência do 

empreiteiro. Apesar disso, o executivo anterior tratou de assumir protocolos de cedência 

a várias instituições de Avintes das escolas que encerrariam com a concentração dos 

alunos no referido Centro Escolar. 
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Essa decisão, de caráter conjuntural e parca de critérios, condicionou a decisão 

final, assumida neste mandato e ajustada a um modelo mais equilibrado e passível de 

responder às necessidades efetivas das instituições, mais do que a objetivos 

momentâneos e de oportunidade.    

 

- CLUBE NÁUTICO DE CRESTUMA 

A construção da torre de controlo do Clube Náutico de Crestuma para o 

Campeonato de Canoagem de 2009, realizado em Gaia, ainda se mantém em 

contencioso por falta de pagamento das obras da torre de controlo, então construída pela 

Junta de Freguesia, através de um protocolo com a Câmara. Isso nunca foi pago, 

estando o assunto em pré-disputa judicial, por ilegalidades processuais que mancharam 

o nome do Clube e do Município. Como o não-pagamento da obra manchou o nome de 

ambos. O atual Executivo Municipal, empossado em Outubro de 2013, tentou 

solucionar o assunto, deparando com a impossibilidade de pagamento pelos equívocos 

legais da altura. 

 

- PROCESSO URBANÍSTICO DO CABEDELO 

O novo Parque Urbano Municipal, em São Paio, Canidelo, será um espaço de 

acesso público numa zona que, por motivos conhecidos por todos, foi licenciada em 

2008, num modelo de habitação de luxo e de condomínios reservados. Assegurar o 

acesso democrático a este espaço e permitir que todos possam usufruir do que resta da 

envolvente do Vale de São Paio e do Cabedelo é uma luta que a Câmara tem assumido. 

A autoria deste projeto é do Professor Sidónio Pardal.  

Esses terrenos são contíguos aos lotes de terrenos situados junto à Douro 

Marina, à face do Rio e do seu Estuário, sendo ocupados por 3 loteamentos de prédios 

de 9 pisos, em cima do Rio, aprovados em 2008, embora ainda não construídos. 
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- PROCESSO CIVOPAL/JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROSO 

Existia um protocolo celebrado entre este Município de Vila Nova de Gaia e a 

Freguesia de Pedroso, datado de 20.02.2008, que previa na cláusula nona que o período 

de vigência decorria ”(…) desde a data da sua assinatura até ao final de presente ano 

civil (2008)”. 

A Câmara, na sua reunião extraordinária de 28.08.2013, a um mês das eleições, 

deliberou ratificar o despacho do então Presidente da Câmara, datado de 13.08.2013, 

que aprovou o denominado “Aditamento ao Protocolo de Colaboração entre a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Pedroso para as obras de 

pavimentação da Rua da Fábrica das Cavadinhas e da Travessa da Senhora da Hora, 

bem como da remodelação da Rua das Alheiras/Capela”. 

O ponto foi votado com base na informação verbal da então Presidente da 

Câmara segundo a qual o anterior protocolo, que sofre um aditamento, estava em vigor. 

Note-se, aliás, que esse aditamento apenas especifica as cláusulas, alvo de alteração, e 

não o protocolo integral. 

Nos trabalhos de análise/revisão de todos os protocolos e assuntos pendentes 

levados a efeito no atual mandato, constata-se que o aditamento respeita a um protocolo 

com prazo de caducidade, coisa não referida no aditamento proposto e votado. 

Na data de tal alteração, nos termos da sua cláusula nona, o protocolo de 

20.02.2008 já não se encontrava válido por, entretanto, ter caducado, o que ocorreu em 

31 de dezembro de 2008. 

O despacho de 13.08.2013 e a consequente deliberação ratificadora de 28 de 

agosto de 2013, enfermam de ilegalidade por pressupor a existência na ordem jurídica 

de um protocolo cujo período de vigência já havia expirado. 

Assim, a Câmara Municipal deliberou, já neste mandato, ao abrigo do disposto, 

nomeadamente, no artigo 133º do CPA, considerar nula a deliberação de Câmara de 

28.08.2013, com as legais consequências. 
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- PENHORA DE VERBAS DAS FESTAS DE SÃO PEDRO 

Todos os anos a Câmara Municipal de Gaia atribui um subsídio à realização das 

Festas de São Pedro da Afurada, um importante acontecimento da freguesia e do 

Concelho. 

No ano de 2013 o subsídio atribuído foi no montante de 60.000 euros, conforme 

pode verificar-se na Ata nº 19 da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada a 28 de Agosto de 2013. 

Foi explicado na altura que, deste montante, 20.000 euros seriam para pagar 

dívidas acumuladas em festas anteriores, de acordo com o compromisso informal 

estabelecido com o executivo camarário, dívidas essas que já tinham dado origem à 

penhora judicial da Junta de Freguesia. 

Conseguiram, assim, estabelecer um acordo de pagamento com a empresa de 

pirotecnia credora, em pleno final de mandato anterior, de modo a evitar o arresto de 

bens da Junta de Freguesia, com base no compromisso assumido pela Câmara de 

pagamento imediato. Esse compromisso, contudo, não foi respeitado e até setembro de 

2013 a Câmara Municipal não tinha ainda pago um cêntimo à Junta de Freguesia de São 

Pedro da Afurada. 

A duas semanas das últimas eleições autárquicas chegou à Junta de Freguesia da 

Afurada uma nova penhora, desta vez resultante do incumprimento do acordo de 

pagamento estabelecido com o credor e que a Junta não respeitou por não ter recebido a 

verba da Câmara Municipal. Como se imagina, o impacto público dessa penhora 

judicial foi enorme, uma vez que estávamos muito próximos do ato eleitoral, tendo sido 

iniciado novo processo negocial com a empresa de pirotecnia, com vista ao 

levantamento da penhora e ao pagamento faseado da quantia em dívida. 

Em último recurso, e por ser necessário acautelar a imagem eleitoral, a Câmara e 

a Junta, no mandato anterior, decidiram usar o dinheiro das festas de 2013 para pagar 

parte da penhora (35 mil euros), com o compromisso verbal de atribuir um novo 

subsídio imediatamente a seguir ao ato eleitoral. 
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Apesar de saberem que estariam a usar indevidamente uma parcela de dinheiro 

que só deveria ser usada para as festas de 2013 e não para pagamentos de edições 

anteriores da festa, foi assumido o uso do dinheiro. 

 

- BRITALAR – MERCADO DA AFURADA 

Neste processo, a Britalar pediu a declaração de nulidade da Deliberação de 

28.05.2015 da Assembleia Municipal, que decidiu resolver o Contrato de Construção e 

Concessão de Exploração do Mercado Municipal da Afurada e Espaço Destinado a 

Restaurante. Pede ainda que o Município seja condenado a pagar-lhe uma indemnização 

de 1.122.367,48€. A ação foi contestada e foi marcada, pelo Mmº Juiz, uma tentativa de 

conciliação entre as partes. 

Adicionalmente correm os termos de um pedido de juros de mora, relativos à 

construção do Centro Escolar Manuel António Pina, por atrasos de pagamentos e erros e 

omissões. 
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15. CONCLUSÕES  

O lema da agenda de Gaia é o Investimento Inteligente e o Desenvolvimento 

Sustentável, assente em dez princípios constitutivos da Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável de Vila Nova de Gaia. Estes dez princípios são inspirados na Agenda das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, intitulada “Transformar o nosso 

mundo: a agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Esta Agenda foi adotada 

na Cimeira das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que decorreu em Nova Iorque, 

de 25 a 27 de setembro de 2015, e é constituída por 17 objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e 169 metas a alcançar até 2030. 

O Município de Vila Nova de Gaia, consciente das suas responsabilidades e da 

importância do seu exemplo (é o terceiro mais populoso Município de Portugal, com 

uma população semelhante à população da Madeira ou da Islândia), assumiu a 

necessidade de criar um consistente quadro concetual que balize as suas ações e 

medidas, evitando o seu caráter avulso e casuístico e dando-lhes, ao invés, um conjunto 

estruturado de referências estratégicas e desenvolvimentistas.  

Este quadro de objetivos de Desenvolvimento Sustentável assumiu uma 

formulação que enquadra os grandes desígnios globais com as esferas de ação 

municipal, inspirando a Agenda Gaia-2030. Identificamos, desta forma, os seguintes 

eixos: 

 

1. Educar: Assegurar oportunidades de aprendizagem e uma educação de 

qualidade, bem como estratégias de formação ao longo da vida. Por aqui passará 

também o reforço do programa Gai@prende+, quer na vertente de apoio escolar, 

quer na vertente de apoio à deficiência, mas também no quadro do seu 

alargamento ao 2º ciclo.  

Ao mesmo tempo, por aqui passa também o reforço de programas de apoio aos 

alunos e às famílias, até ao 12º ano, dando já os primeiros passos em 2017, com 

a criação do “cheque-material escolar” para os alunos do ensino Secundário das 

escolas de Gaia, ao mesmo tempo que se garante um alargamento de apoios 

sociais nos ciclos anteriores. 
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Neste contexto, o Centro de Emprego e Formação Profissional assume-se como 

uma estratégia de capacitação de pessoas ativas, quer empregadas, quer 

desempregadas. 

Ao mesmo tempo, reforça-se o trabalho de parceria com a Fedapagaia e as 

Associações de Pais, com os Agrupamentos e Escolas não-agrupadas, com as 

IPSS e com as empresas, num modelo de Rede Social em que se promove a 

horizontalidade institucional como instrumento de desenvolvimento. 

A dimensão infraestrutural não pode ficar esquecida; só é possível uma educação 

de excelência se formos capazes de continuar o trabalho de valorização e de 

reabilitação das “escolas de proximidade”, onde não há lugar para megacentros 

escolares, mas há lugar para escolas modernas, renovadas e com as melhores e 

mais avançadas inovações educativas. 

A Educação e a Ação Social são, neste ciclo de gestão do Município de Gaia, 

dois pelouros geridos debaixo da mesma orientação e responsabilidade política 

do Presidente. E assim deve continuar a ser, valorizando o potencial municipal 

nas políticas sociais e de coesão, ao mesmo tempo que se intensifica o concelho 

como um território da coesão e uma cidade educadora. 

A educação é escolar, mas vai para além disso; a criação de um polo de Ciência 

Viva, a adesão à Academia de Código, a subscrição da Khan Academy ou a 

refuncionalização do Centro Interpretativo da Afurada, são exemplos de medidas 

com amplo potencial sócio-educativo.  

Deste ponto de vista, e na articulação com os demais objetivos, importa valorizar 

as políticas públicas dirigidas às classes médias, esmagadas pela gula fiscal dos 

últimos anos, contribuintes líquidos do sistema e pouco visadas pelas políticas 

públicas, aspeto que urge corrigir. 

Por aqui passa o objetivo de criação de uma rede municipal de Creches, 

preferentemente geridas em parceira com as IPSS do concelho, bem como uma 

rede bem distribuída de Apoio Domiciliário e de Tele-Assistência para idosos 

isolados. 
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2. Cuidar: Contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde para todos, cuidados 

primários, paliativos e continuados. O Hospital de Gaia mantém-se como 

prioridade decisiva, tendente à criação de um polo fundamental de saúde a sul do 

Douro, claramente diferenciador e com Urgências polivalentes. 

Os Centros de Saúde de Vilar de Andorinho e da Madalena, bem como a criação 

de condições de parceria e de aproveitamento dos fundos do Portugal 2020, 

permitirão o surgimento de respostas inovadoras, seja no âmbito dos cuidados 

continuados, seja nos cuidados paliativos.  

Por aqui passa também o reforço das políticas de apoio e complemento social, 

numa lógica de complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde e respeitando 

o princípio da universalidade. 

Mas por aqui passa também um conjunto de projetos de mobilidade suave, como 

as bicicletas partilhadas, preferentemente elétricas, dado o caráter sinuoso do 

nosso território. 

 

3. Promover: Aplicar políticas eficazes de emprego e de investimento, bem como 

de promoção das capacidades e da formação. 

A Câmara deve reforçar a sua política de desoneração fiscal às empresas, agora 

que está a estabilizar a sua estrutura económico-financeira, de forma a ser 

competitiva na atração de novas empresa e no apoio às empresas aqui sediadas. 

Isto implica uma política ativa de apoio ao empreendedorismo, quer através da 

Inovagaia, quer através de parcerias com empresas e instituições da economia 

social. 

Neste domínio, importa não esquecer a necessária desoneração fiscal das 

famílias; continuar com a redução do IMI e com a redução da taxa de resíduos 

sólidos na fatura de água deve ser uma prioridade. Agora que o Município 

atingiu patamares de sustentabilidade financeira, e agora que as Empresas 

Municipais estão estabilizadas e com rumo certo, importa assumir a 

continuidade do processo de redução do IMI até 20% e de redução da fatura de 
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água em 15%. Estes valores são suportados pelo “emagrecimento” e pela gestão 

rigorosa das instituições em questão. 

Igualmente, depois de “Promover” os 15 quilómetros de orla marítima, importa 

valorizar as Encostas do Douro, num trabalho de reabilitação sócio-ambiental e 

de criação de novos e alternativos espaços de fruição. Na orla marítima, a 

finalização do projeto do “Portinho da Aguda” abre caminho a uma candidatura 

a financiamento comunitário imprescindível para este desiderato. 

A reabilitação da linha do Norte, no troço Ovar-Vila Nova de Gaia, juntamente 

com a reabilitação da Estação General Torres, é um investimento inteligente e 

sustentável. 

Mas importa afirmar a imperiosa necessidade de cerzir o território com 

transportes eficientes e sustentáveis, por onde passa a segunda linha de Metro 

(Devesas-Campo Alegre) e a criação de uma nova linha ferroviária nova, para 

passageiros e mercadorias, deixando o atual torço da linha do Norte para uma 

serventia mais urbana e intermodal. 

 

4. Inovar: Promover intervenções na área da inovação social para as pessoas. 

A inovação não é apenas um conceito que nos remete para as tecnologias. Há 

neste conceito um espaço de abertura a novas práticas e modelos 

organizacionais, um quadro de envolvimento de novos parceiros (os tradicionais 

parceiros da economia social, mas também as empresas) e um modelo 

transparente e humanista de governance, com mecanismos de controlo, de 

fiscalização, mas também assumindo o constante reforço da participação cidadã 

nos processos de decisão e de fiscalização. Aliás, só assim se promove a 

responsabilização de todos e a inibição de lógicas predatórias dos recursos 

públicos. 

A reabilitação urbana deve ser o mote do novo modelo de cidade. A cidade não 

pode ser um conjunto de ghettos mais ou menos datados e, por isso, mais ou 

menos definidores de marcas e de identidades (desvalorizadas) sociais e 

humanas. A reabilitação urbana deve ser potenciadora de uma cidade inclusiva, 
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renovada, onde a requalificação dos espaços públicos serve os cidadãos e não a 

especulação imobiliária, onde os cidadãos e as famílias têm instrumentos de 

valorização do seu património e das suas condições de vida em geral e de 

habitação em particular. 

No contexto da Inovação Social, a Câmara comprometeu-se, no contexto do 

CLAS, a comparticipar total ou parcialmente as candidaturas aprovadas para as 

IPSS e Associações sociais do concelho. 

Importa, neste sentido, valorizar esta temática e criar a “pasta” ou pelouro da 

Inovação Social. 

 

5. Criar: Garantir o acesso à cultura, ao lazer e ao desporto para todos. 

A criação é um processo longo e duradouro, assumido numa estratégia de 

relação umbilical com a educação, mas ganhando aqui um espaço autónomo 

para uma política de criação de novos públicos. O apoio a eventos marcantes, 

como a Bienal de Arte, os Dias da Dança, o Festeatro ou o Encontro 

Internacional de Música de Gaia, é uma forma de aposta neste domínio. Mas 

isso não impede (antes obriga) de pensar em espaços condignos e reabilitados, 

bem como em novos espaços de divulgação, de criação e de fruição, como o 

Centro de Cultura e de Congressos de Gaia.  

Mais uma vez, o Município tem de ser parceiro numa rede de agentes e de 

instituições da cidade, da região, mas ambicionando perspetivas de 

internacionalização e de abertura a novas experiências e novas dinâmicas 

sociais, mobilizadoras de efetiva mudança social. 

A importância crescente do turismo, a necessidade de valorização das nossas 

identidades e idiossincrasias, a necessária competitividade interconcelhia a que 

estamos sujeitos, tudo isto e muito mais impõe uma atitude aberta, criadora, 

parceira e afirmativa. 
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6. Proteger: Assegurar o cuidado pela Natureza e pelo bem-estar de todos. 

O ambiente não é um conceito bucólico, paisagista ou conservacionista. O 

ambiente é um elemento estruturante da ação municipal, seja na criação de 

novos espaços de fruição (Parque de São Paio e Parque de Santa Luzia), seja na 

perspetiva de captação de novos públicos para a cidade (como o nicho do 

turismo de ambiente). 

A reabilitação do espaço outrora ocupado pelo Aterro de Sermonde, criando aí 

um parque lúdico e de educação ambiental, impõe-se como prioridade. 

Importa priorizar o avanço de novas e modernas práticas de recolha de lixo 

doméstico e de reciclagem, criando condições vantajosas para o incremento da 

reciclagem e assumindo a necessidade da recolha de lixo porta a porta, evitando 

os efeitos nefastos dos grandes contentores, ao mesmo tempo que se criam 

benefícios e vantagens para quem mais promove a reciclagem. 

A monda térmica, iniciada neste mandato a título experimental, deve 

generalizar-se na substituição do uso do glifosato, antes mesmo de haver uma 

tomada de posição das entidades europeias e nacionais sobre o assunto. 

A generalização dos LED’s na iluminação pública não é apenas uma proposta 

moderna, é também um elemento central de controlo de custos energéticos e de 

defesa do ambiente. 

A “Proteção” é também patrimonial, criando as condições para a candidatura do 

Centro Histórico de Gaia a Património Mundial da Humanidade, valorizando 

definitivamente a Ponte Maria Pia, agora que os fundos do Portugal 2020 

arrancam, intervindo na defesa do nosso património histórico, arqueológico, 

humano e institucional.  

Mas “Proteger” significa igualmente um conjunto de medidas de segurança e de 

proteção às pessoas, num tempo de grandes desafios. O Município de Gaia, com 

a mesma dimensão demográfica da Islândia, não pode deixar de assumir uma 

forte prioridade ao reforço da segurança e do papel das forças de segurança que 

operam no concelho, quer pugnando pela reabilitação de esquadras e quartéis, 
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quer assumindo a necessidade de reforço de contingente. Os cidadãos devem 

estar tranquilos, confiantes e seguros.  

Importa também proteger as pessoas com handicaps inatos ou adquiridos, 

criando um Centro Municipal de Atividades Ocupacionais, em parceira com 

instituições que trabalham nesta área. 

 

7. Relacionar: Fortalecer a cidadania, as parcerias e os laços da sociedade civil. 

A Câmara Municipal é um ator institucional pleno de potencialidades. Mas a 

principal potencialidade é a convivência parceira e o trabalho em rede com os 

agentes da cidade e da região. 

A participação cidadã não se cinge apenas à participação automatizada em 

esquemas mais ou menos avançados de Orçamento Participativo. É isto, mas é 

muito mais do que isto. As Presidências abertas, a afetação de verbas de apoio e 

de comparticipação na vida do Terceiro Sector, com tradições seculares em 

Portugal e resultados indiscutíveis na nossa sociedade, a criação de fóruns de 

debate e de participação fora do quadro estritamente institucional ou o efetivo 

envolvimento dos jovens na vida da cidade, tudo isto e muito mais lança 

desafios de aprofundamento da participação e de reforço da cidadania. E, 

também aqui, sublinhe-se as virtualidades originais da participação cidadã: a 

avaliação do trabalho, a crítica constante e a prevenção de lógicas de gestão 

perversas e predatórias dos recursos públicos. 

A criação de um programa de educação intergeracional ganha aqui uma 

particular importância. A relação entre pais e filhos, entre netos e avós, assume 

um cunho virtuoso, que deve ser materializado com um projeto de 

“Universidade Gaia-Maior”, envolvendo a Universidade do Porto e os 

estabelecimentos de ensino superior de Vila Nova de Gaia, criando assim as 

condições para um projeto de referência à escala europeia. 

Importa também assumir a criação de “tutores de bairros” e de “tutores de 

famílias” com problemas mais vincados em termos sociais e escolares, ao 

mesmo tempo que se assume um serviço de Voluntariado jovem, enquadrado e 
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moderno para a prestação de serviços diversos a idosos (leitura, companhia, 

assistência médica, limpeza e higiene, etc.). 

A coesão social, a igualdade de género, a convivência sadia entre diferentes 

grupos socioeconómicos, a intergeracionalidade ou o trabalho em rede, 

interinstitucional e cooperativo, são elementos centrais de uma sociedade mais 

justa, relacional e coesa. 

Importa, pois, assumir estratégias de democracia participativa e colaborativa, 

numa perspetiva de cidadania em mudança, com o reforço de serviços públicos 

de proximidade, usando a tecnologia disponível. 

 

8. Informar: Promover políticas de transparência e acesso pleno à informação. 

A informação não é um código inacessível. É um elemento estruturante do 

reforço da democracia, da participação cidadã. É, também, um elemento 

relevante que dá voz a quem não tem, que abre canais de debate às oposições, 

que sujeita as decisões ao escrutínio público. 

É verdade que as novas tecnologias trazem instrumentos relevantes, mas importa 

não descurar os métodos tradicionais. Como se tem verificado, as novas 

tecnologias tanto abrem canais de participação e de informação, como se tornam 

em instrumentos perversos de disseminação de populismo, de fake news e de 

xenofobias. 

Mas a informação não é uma ação de via única; importa que ela inclua uma 

constante e efetiva disponibilidade de incorporação das dinâmicas sociais e das 

aspirações emergentes, a partir de vários grupos sociais, mas com enfoque 

particular nos jovens. A institucionalização de um Município dos Jovens, 

institucionalizado como elemento de participação ativa, dedicado às escolas 

secundárias do concelho e aos alunos do ensino superior aqui residentes, não 

pode deixar de ser uma prioridade. 

A informação é também condição de participação. Por isso, importa criar um 

Plano Municipal de Incentivo à Leitura, com aposta na valorização dos espólios 
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das bibliotecas e a criação de alguns polos da Biblioteca Municipal, com caráter 

descentralizado. 

Importa, igualmente, criar um Plano de Educação Autárquica, mobilizador de 

uma participação ativa dos jovens. 

 

9. Crescer: Assegurar um desenvolvimento económico estrutural e sustentável. 

O desenvolvimento só o é, verdadeiramente, quando assume uma combinação 

virtuosa entre o crescimento (na lógica da produção de bens e de serviços, 

melhorando as respostas sociais e a qualidade de vida) e a sustentabilidade (na 

lógica da preservação dos recursos e da sua utilização inteligente e sem 

hipotecar gerações futuras). 

Assistimos hoje a um novo ciclo de autarcas, de estratégias políticas e de 

modelos de desenvolvimento. As grandes obras só têm sentido de tiverem um 

rumo e um objetivo claro. 

São aqui decisivas as causas mais recentemente inscritas nas políticas públicas, 

como a questão animal e a valorização e dignificação de estruturas de apoio à 

causa animal, as respostas municipais no “desporto para todos”, a validação de 

género do orçamento municipal, numa lógica de “gender budget”, a criação de 

espaços diferenciados de fruição por parte dos cidadãos, entre muitas outras. 

 

10. Integrar: Promover uma política integrada para a mobilidade. 

A mobilidade eco-eficiente deve ser uma das principais prioridades deste novo 

ciclo de políticas públicas. Os transportes públicos são um dos maiores 

problemas das populações, sobretudo quando vivem em pendularidades diárias, 

sejam pendularidades casa-trabalho, sejam pendularidades casa-escola. Melhorar 

a qualidade da oferta de transportes públicos, melhorar a bilhética 

(generalizando o Andante) e reforçar a rede de transportes corresponde a 

desígnios estratégicos de um modelo de desenvolvimento sustentável. 
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Desse ponto de vista, a expansão da linha Amarela até ao Hospital de Gaia e a 

Vila d’Este foi uma vitória muito importante. Mas, para além disso, 

conseguimos colocar na lista das prioridades a ligação das Devesas ao Campo 

Alegre, com uma ligação pela VL8 e a construção de uma nova ponte de 

serventia a essa travessia. 

Importa participar na gestão da STCP, criando condições de serviço público cada 

vez mais valorizado, com novas competências para as Câmaras Municipais nos 

domínios do transporte público e da bilhética. Devemos ser mais exigentes com 

o serviço que está a ser prestado. 

Mas a integração e a mobilidade pressupõem a coesão territorial e a valorização 

de todo o território de Gaia. Nesse sentido, importa reforçar a estratégia de 

reabilitação da rede viária, numa lógica de equidade e de coesão territorial. 

Importa ainda reforçar as respostas à intermodalidade no concelho, com o 

consequente investimento em parques de estacionamento, sob gestão municipal 

e com intuito preciso de facilitar a mobilidade e desanuviar o trânsito 

interconcelhio, valorizando o transporte público em condições modernas e 

acessíveis. 

Importa, igualmente, manter a aposta na reabilitação da rede viária do concelho, 

requalificando os arruamentos do concelho e construindo novas acessibilidades 

estruturantes, numa lógica de last mille, servindo prioritariamente o acesso a 

zonas industriais ou o descongestionamento de zonas bastante saturadas. 

Para o efeito, é tão importante a constante atenção e reabilitação da magnífica 

orla marítima, quanto a requalificação das nossas Encostas do Douro ou a 

valorização ambiental e patrimonial do miolo do concelho, criando novas 

centralidades, num modelo de cidade policêntrica.  

Estes são, em jeito de nota final, apenas alguns dos elementos programáticos e 

de projetos municipais que importa assumir, agora que o Município respira 

melhor e está fora das amarras do endividamento excessivo. E não há nada mais 

demonstrável do que este exemplo: se fomos capazes, em equipa e com os 

Gaienses, de fazer tudo isto em três anos e meio, o que não poderemos fazer 
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juntos, e de inovar pelo futuro de Gaia e dos Gaienses, agora que respiramos e 

que nos apresentamos como um Município estável, humanista e de boas contas. 

 

 

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 14 de Abril de 2017 

 

O Presidente, 

 

(Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues) 

 

www.eduardovitorrodrigues.pt 

www.facebook.com/evrodrigues2 
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