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PREFÁCIO

DE JOSÉ RAMOS-HORTA
Em 2019, ao ter sido agraciado com a Medalha
de Honra de Vila Nova de Gaia, o que muito me
honrou, tornei-me, também, cidadão desta cidade, que tão bem me acolheu e que me deixou
gratas recordações. Hoje, encontro-me ligado
ao seu destino e vou seguindo, com interesse,
o seu dinamismo. Foi, por isso, que recebi com
alegria o convite do Senhor Presidente, Prof. Dr.
Eduardo Vítor Rodrigues, para prefaciar este livro, desafio a que acedi com muito gosto.
É um privilégio tomar conhecimento do roteiro detalhado do caminho percorrido, que
aqui se apresenta, cumprindo uma das mais nobres formas de exercer um mandato democraticamente conferido pelo Povo. Com efeito, o
princípio da prestação de contas, de uma forma
transparente e eloquente, constitui uma regra
pela qual sempre me regi nas minhas funções
políticas e que aqui encontro espelhada e que
merece o nosso reconhecimento.
Quero, nestas breves palavras, elogiar, entre
muitas outras dimensões, o vosso compromisso
social, de valorização de todas as pessoas, sem
deixar ninguém para trás.
Essa opção dá-vos o rosto de uma cidade humanista, que educa e que cuida, respondendo
aos mais altos padrões de solidariedade para o
século XXI. De igual forma, a opção por um forte investimento na agenda de desenvolvimento
sustentável, valorizando a inovação inteligente,
cuidando do ambiente e do espaço público, a
par com o desenvolvimento económico, constitui também algo que devemos valorizar.

Em tempo de recursos escassos quero igualmente sublinhar o apreço pela opção de uma
gestão cuidadosa, de contas equilibradas, com
redução significativa do endividamento. Isso reflete uma opção inteligente que, no tempo que
estamos a viver, se revelará seguramente um
fator de resiliência acrescida para fazer face a
novas exigências.
Por tudo isto, quero louvar o trabalho de toda
a equipa da autarquia, desde os que desempenham funções mais discretas, mas, todavia,
absolutamente relevantes, até aos que têm a
responsabilidade de liderança política, quer na
Assembleia Municipal, quer no Executivo Municipal. Não posso deixar de destacar o relevante
serviço prestado ao bem comum pelo seu Presidente, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues que,
com a sua equipa de vereadores, tem sabido interpretar uma liderança esclarecida e corajosa,
capaz de imprimir um ritmo assinalável na direção desejada. Bem-haja por isso!
Concluo com uma nota de esperança para o
futuro das gentes de Gaia. Aqui, do outro lado
do mundo onde me encontro, em Timor-Leste,
tenho consciência que vivemos todos um desafio enorme. Cada comunidade, no seu contexto,
tem, nesta altura, a missão de fazer frente às
dificuldades que a pandemia e a crise subsequente nos trouxeram. Mas não duvido que iremos ser capazes de as vencer. E sei que Gaia,
com a sua comunidade e o seu território, estarão na linha da frente dos que darão o exemplo
de construção de um “novo normal”, mais justo
e mais humano.
Díli, 7 de junho de 2020
José Ramos-Horta

Prémio Nobel da Paz (1996)
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das pessoas.
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INTRODUÇÃO
Prestar contas, informar os cidadãos. Estes
preceitos são centrais na credibilização da democracia e na avaliação das opções dos eleitos.
Não é hábito na vida pública, é certo, muitas
vezes por mecanismos de defesa ou por receio
dos balanços. Mas é um direito fundamental
dos cidadãos e um dever inultrapassável das
instituições. Aliás, é um pouco sarcástico querer que as pessoas participem na vida pública
se as instituições não sentem o dever da informação e da prestação de contas.
Trata-se aqui de informação objetiva, dados
concretos e pontos de situação. É uma informação que se assume não panfletária, optando
por fornecer dados oficiais, facilmente escrutináveis e com intuito informativo e avaliativo.
O balanço da atividade autárquica municipal agora apresentado diz respeito ao período compreendido entre outubro de 2013 e inícios de 2020, assumindo a prestação pública
de contas da primeira etapa de um novo ciclo
autárquico, iniciado em outubro de 2013, onde
imperou o modelo de gestão atinente a uma
nova geração de políticas municipais, assente
nos princípios do desenvolvimento sustentável
e do investimento inteligente.
A estrutura do texto resulta numa conciliação
do enunciado do modelo conceptual e político
que está subjacente às medidas adotadas, por
um lado, com uma análise qualitativa às opções
económico-financeiras municipais, por outro,
a partir da Agenda de Desenvolvimento Sus-

tentável do município, elemento norteador da
ação municipal e das opções políticas.
O balanço reporta um facto histórico marcante: as contas municipais no verde, ou seja, o
fim da sucessiva violação do limite legal de endividamento e do prazo médio de pagamentos
definido na lei. Este momento é fundamental,
desde logo porque sublinha a sustentabilidade
do município, mas sobretudo porque demonstra ser possível compatibilizar as boas contas
com o investimento forte e criterioso e também
com a redução de taxas e tarifas municipais.
Não há milagres económicos e financeiros; há,
isso sim, a conciliação das opções políticas
com a racionalidade das contas municipais e
com uma atenção específica contra todas as
formas de gestão desregrada.
É um relatório que se pretende aprofundado, de balanço, mas também de prospetiva, de
visão para o futuro. De facto, o balanço só faz
sentido e só tem coerência se estiver associado
a uma ambição, a um futuro e a um planeamento de médio e de longo prazo, como a nossa
cidade merece.
É verdade que este relatório foi construído
sem o quadro social da pandemia COVID-19,
marcado por alterações significativas no domínio social, mas também nos eixos financeiros e
políticos. Mas também é verdade que a capacidade de resposta da Câmara dependeu muito
do melhorado quadro de estabilidade financeira que construímos.
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No quadro financeiro, só podemos sublinhar
o orgulho pelas opções de sustentabilidade do
município, que garantiu a resiliência da Câmara, a sua capacidade de inovação de políticas
municipais e a capacidade de resposta rápida e
solidária aos problemas emergentes, das pessoas e das instituições da nossa rede social.
No quadro político, importa sublinhar a capacidade de nos posicionarmos na linha da frente
das políticas municipais em contexto de crise.
No mandato 2013/17, assumimos a necessidade de posicionar a Câmara no rol dos municípios sustentáveis e inteligentes, tendo
conseguido resultados extraordinários e o posicionamento do concelho no grupo dos municípios com contas certas e palavra honrada. No
novo mandato iniciado em 2017, assumimos alguns projetos marcantes para o futuro de Gaia.
O período pandémico que nos assolou veio a
significar uma nova dimensão de crise nacional,
com a qual lidamos e à qual temos respondido
com determinação e empenho.
Se resolvemos a crise da pré-falência municipal, num quadro de grande emergência local e
nacional, conseguiremos ultrapassar com idêntico empenho e maior resiliência ao momento
pandémico que o COVID-19 nos trouxe. Esse
também é um mérito. Não vale a pena imaginar
o que seria a capacidade de resposta à cidade
de Gaia e aos Gaienses se não tivéssemos conseguido reestruturar o município e dotá-lo dos
instrumentos fundamentais de resposta aos
problemas.
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Dos 299 milhões de euros de passivo herdado em 2013, conseguimos liquidar quase 200
milhões. Mas falta mais e, sobretudo, importa
continuar a investir com rigor, inteligência e
sustentabilidade, para continuarmos a crescer
com equilíbrio e preocupações sociais, mostrando que é possível ter uma cidade humanista e, ao mesmo tempo, com contas certas.
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I.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. Uma nova geração de políticas municipais
As contas de 2019 corresponderam ao momento da transição na situação económico-financeira do município. Encerramos o ano de
2019 com as contas no verde, ou seja, cumprindo os limites de endividamento impostos pela
lei (artigos 52º e 54º da Lei nº 73/2013, de 3 de
setembro). Esta não é apenas uma questão formal ou contabilística. É muito mais do que isso.
É um instrumento fundamental de desenvolvimento, de viabilização de futuro, porque retira
Vila Nova de Gaia da lista das cidades incumpridoras, com penalizações legais (retenções
financeiras, obrigações fiscais, impossibilidade
de decidir sobre contratações ou incapacidade
de endividamento para projetos estruturantes,
etc.) e com consequências orçamentais (juros
de mora, penalizações judiciais, contencioso
executivo, entre outras).
Conseguimos isto ao mesmo tempo que reduzimos por três vezes a fatura da água e o
IMI. O mandato iniciou-se com a taxa de IMI em
valores máximos. Apesar da situação financeira do município, em 2013 e 2014, passou para
0,46; em 2015, passou para 0,45; em 2016, passou para 0,445; em 2017, passou para 0,44; em
2018 passou para 0,43; em 2019, passou para
0,40, o valor mais baixo desde sempre, num
processo descendente ao longo deste período.
De facto, consumou-se o compromisso de melhorar a política fiscal do município à medida
que a situação financeira municipal também
melhorava.

Conseguimos isto ao mesmo tempo que pagamos integralmente as sentenças das ações
judiciais e os acordos judiciais (não houve nenhum acordo extrajudicial), todos vindos de
mandatos anteriores e sem provisões contabilísticas para o efeito, em montantes superiores
a 40 milhões de euros.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que pagamos dívidas em atraso, anteriores a 2013, no
montante de quase 30 milhões de euros.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que assumimos políticas para as pessoas, políticas de
coesão social, seja no âmbito da educação ou
da ação social.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que optamos pelo modelo de investimento inteligente,
de que é exemplo o Hospital de Gaia ou as Encostas do Douro, só para evidenciar dois casos.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que assumimos valores avultados de comparticipação em domínios de parceria com o Estado,
mesmo fora do leque formal de competências
municipais, como o Centro de Emprego e Formação Profissional de Gaia ou o nosso Hospital
central.
Conseguimos isto ao mesmo tempo que conseguimos estabilizar as empresas municipais e
internalizar o pessoal e o passivo financeiro da
empresa municipal Gaianima.
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Os dados oficiais demonstram a evolução do
volume de pagamentos em atraso do município
de Gaia e a atual total ausência de pagamentos
em atraso. Isto significa um planeamento correto da despesa, mas igualmente uma total ausência de juros de mora decorrentes de dívidas
acumuladas.
É verdade que se tem gerado a ideia da incompatibilidade entre investimento forte e contas em dia. Esta falsa incompatibilidade resulta
do modelo ultrapassado de gestão autárquica,
onde o futuro é visto como um instrumento de
financiamento das megalomanias do presente.
O nosso país é sustentável. Temos as fronteiras mais estabilizadas da Europa e resistimos a
momentos difíceis da nossa História.
O país aguentou com os desvarios de muitos séculos (foi o desnorte com as especiarias
da Índia, o ouro do Brasil ou os recentes quadros comunitários), aguentou com as recentes
incursões da epidemia bancária plena de obscurantismo financeiro, aguentou e tem aguentado com a necessidade de injeção de dinheiro
do povo no reequilíbrio dos bancos, titulares da
maior opacidade e de modelos de gestão que
a História irá julgar, mas que as pessoas já sentiram no quotidiano, antes, durante e depois da
troika.
É possível, desejável e até mesmo imperioso
que o investimento seja legitimado por critérios de rigor e de sustentabilidade, por avaliações de interesse e de repercussões para o país
e para as pessoas, enquanto se ousa fazer mais
e melhor em nome do futuro coletivo.
O investimento é compatível com a sustentabilidade, a ambição é compatível com as
contas em dia, a gestão pública é compatível
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com a eficácia e a eficiência, as políticas sociais
são compatíveis com o equilíbrio financeiro, a
coesão social é compatível com as opções macroeconómicas, enfim, a democracia é compatível com o desenvolvimento sustentável e duradouro.
É também verdade que se tem gerado a
ideia de uma total incompatibilidade entre o
investimento e a linearidade do processo histórico e económico. Por outras palavras, algumas
teses parecem interessadas em convencer-nos
da inevitabilidade dos ciclos de crise, em nome
dos impulsos económicos e de crescimento, ditos ciclos de expansão. Foram várias teses que
tentaram vingar, mas os países mais avançados
do mundo demonstraram, desde o pós-segunda guerra, ser totalmente compatível a manutenção de níveis elevados de investimento e a
estabilidade estrutural do país e das regiões.
Ao invés, os impulsos conjunturais económicos
são argumentos para ciclos de exageros, desperdícios ou megalomanias. O melhor impulso
económico que podemos gerir é aquele que
se torna estrutural, duradouro e reprodutor. A
gestão política, assumindo a valorização dos
recursos públicos e dos recursos privados tornados públicos, deve atender ao caráter finito
dos recursos. E a Câmara de Gaia deve ser um
exemplo para todos.
É, finalmente, verdade que se tem gerado a
ideia da total incompatibilidade entre políticas
imateriais e crescimento económico e desenvolvimento. Aliás, gera-se até um raciocínio tão
irracional quanto proliferado em alguns fazedores de opinião, segundo o qual as políticas
imateriais ou de coesão (significadas nas políticas sociais, educativas, de saúde ou de ação
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social) só podem ser incrementadas quando
a atividade económica está promissora. Seria,
assim, o cúmulo da contradição: quanto mais
a atividade económica floresce, mais podemos
apoiar o investimento nas políticas sociais; e
quanto mais a economia se retrai, menos podemos apoiar as políticas sociais. Ou seja, equivaleria a defender com cinismo que quando mais
as pessoas precisam (em tempo de crise ou
retração económica, desemprego ou pobreza),
menos o sistema está disponível para lhes responder; e quando menos as pessoas precisam
(em tempo de crescimento económico, emprego, melhores salários ou redução da pobreza),
mais está o sistema disponível para políticas de
coesão.
Esta ideia grassou pela Europa periférica e
fez escola nas teorias liberais e nos países mais
atrasados. Ao invés, foi rejeitada nos países que
cresceram e fizeram das políticas sociais e da
sustentabilidade o principal mote do seu processo histórico e um dos elementos centrais do
seu modelo macroeconómico.
Foi uma ideia resultante do argumento da
“folga orçamental”, como os seus precursores entendem que as políticas sociais são um
elemento secundário da atividade económica
(quando não mesmo um desperdício…), só é
possível incrementá-las quando há “margem”
ou “folga” para o efeito. Como recusam a ideia
do papel económico indutor das políticas sociais, não as interpretam como fatores de coesão social, de crescimento e de desenvolvimento sustentável e duradouro, apenas como
despesas que se fazem quando é possível, mais
do que quando é necessário.

2. Afirmação de Gaia como marca de referência
Em Vila Nova de Gaia, neste “pequeno país”
ou “grande cidade”, onde habitam mais de 3%
dos portugueses, onde moram mais pessoas do
que na Região Autónoma da Madeira e quase
o mesmo contingente populacional da Islândia,
tentamos demonstrar a coerência, o equilíbrio
e até mesmo a interdependência das políticas
imateriais e das boas contas. É possível reforçar políticas educativas, de combate à pobreza, de apoio social, de saúde ou de apoio ao
emprego, enquanto se investe em infraestruturas competitivas e se mantêm as boas contas.
Aliás, é possível e é, sobretudo, muito desejável.
O que fizermos em Gaia pode ser um tubo
de ensaio para políticas de maior escala. Os
exemplos que dermos são uma excelente base
amostral para afirmarmos conceitos e modelos
desenvolvimentistas inovadores.
É disso exemplo a evolução da nossa cidade
nos rankings da Bloom Consulting Portugal. Ao
longo das cinco edições do Bloom Consulting
Portugal City Brand Ranking (estudo que avalia
a performance e a atratividade dos 308 municípios portugueses), Vila Nova de Gaia apresentou uma das subidas mais significativas, tornando-se cada vez mais uma referência a nível
nacional e regional. Gaia passou da 34ª posição
(em 2014) para a 9ª (em 2018), entrando este
ano, pela primeira vez, no top 10 nacional e validando o trabalho que tem sido desenvolvido
pelo atual executivo e pelos agentes sociais do
concelho.
Gaia é um dos poucos casos em que se registou não só uma melhoria na performance des-
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de a primeira edição do ranking, mas também
uma subida, sempre superior a três posições
nacionais, em todas as edições.
No ranking por categorias, no domínio dos
negócios, a organização destaca o impressionante crescimento de Gaia, que “depois de ter
subido três posições na edição anterior, volta a
surpreender com uma escalada de dez lugares
no ranking, graças a uma performance fora de
série na variável Digital Demand – D2© e nas
estatísticas relacionadas com empresas no território” (em número de empresas, Gaia ocupa a
4ª posição a nível nacional e a 2ª no panorama
regional).
O município manteve, ainda, o 3º lugar na Região Norte, voltando a receber o prémio de «3º
Município do Norte». Tendo registado a subida
mais significativa no topo da tabela nacional
(ao passar de 12º para o 9º lugar) e na tabela da
dimensão Negócios (ao passar de 16º para 6º),
Gaia foi, também, distinguida como «Marca Estrela Nacional» e «Marca Estrela de Negócios».
Paralelamente, entre 2016 e 2017, as pesquisas de turistas, investidores e talento sobre
Gaia cresceram 45%. No campo das pesquisas,
foi, ainda, o 3º município português mais procurado por «Gastronomia» e «Mercados de Nicho» e o município que percentualmente mais
cresceu em «Eventos», «Negócios e Empreendedorismo» e «Museus».
É também disso exemplo a inclusão de Gaia,
em dois anos consecutivos, na lista dos melhores projetos municipais do Prémio Município do
Ano, da responsabilidade da Universidade do
Minho – UM-Cidades.
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É ainda disso exemplo a seleção dos programas municipais Gaia Aprende+ e Gaia Aprende+(i) como políticas municipais inovadoras e
amigas dos cidadãos (João Abreu, Success Full,
Casos de sucesso nos Municípios Portugueses,
Idioteque, 2017, ISBN 978-989-99319-7-8).
Também o indicador Sales Index, criado pela
primeira vez em 1992, permite desde então
acompanhar anualmente o comportamento
dos concelhos de Portugal Continental relativamente aos indicadores de poder de compra
regional.
Ora, na edição de 2018 deste índice podemos
observar o crescimento de Vila Nova de Gaia.
Com efeito, em apenas cinco concelhos (Lisboa, Porto, Sintra, Vila Nova de Gaia e Cascais)
estão concentrados 21,96% do total do poder
de compra de Portugal Continental, reforçado
nos últimos três anos pela redução significativa
do desemprego.
De facto, os indicadores são claramente positivos e posicionam o município numa linha
de desenvolvimento sustentável que importa
manter como um desígnio para toda a nossa
comunidade.
3. Estrutura económico-financeira municipal
A dívida municipal recebida em outubro de
2013 era de 299.728.744,00€ (dívida consolidada, correspondendo a mais de 218 milhões
de euros de passivo próprio). Em finais de 2017
registou-se uma redução de 161.166.004,00€, a
maior redução de passivo municipal do país.
No mandato 2013/2017 foram pagos
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29.889.510,65€ de dívidas de mandatos anteriores, referindo-nos à dívida de curto prazo, e foram simultaneamente honrados todos
os compromissos bancários de médio e longo
prazo.

9.607.477,00€, em abril de 2009 o montante
de 5.000.000,00€ e em julho de 2009 o montante de 2.763.133,00€. Ou seja, recebeu tudo
no ciclo político anterior e paga tudo no atual
ciclo autárquico.

Pagámos juros de mora devastadores, mais
de 1,5 milhões de euros em cada um dos primeiros anos do mandato. Basta imaginar que
deixamos de ter esses encargos para perceber
do que se trata quando abordamos a sustentabilidade das contas. Se a imagem for mais elucidativa, o custo de um centro de saúde ou de
um pavilhão era substituído anualmente pelos
endémicos juros de mora municipais.

Atualmente, a Câmara paga as seguintes rendas mensais por utilização dos equipamentos
municipais (o que teria de fazer, por imposição
contratual, mesmo que deixasse de os usar):

Não tivemos, como aconteceu em mandatos
anteriores, encaixes financeiros por antecipação, venda de património numa lógica de sale
and leaseback ou outras estratégias de maquilhagem de contas ou de encaixe de dinheiro.
Apenas rigor, boa gestão, investimento inteligente e desenvolvimento sustentável. Aliás, ao
invés, tivemos, isso sim, sentenças judiciais e
dívidas acumuladas com juros e ainda com juros de mora.
A este propósito, 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,
recebendo à partida a Câmara o montante resultante desse processo no momento da constituição do Fundo e pagando rendas mensais
pela utilização dos equipamentos.
Deste Fundo Imobiliário, a Câmara recebeu, em dezembro de 2008, o montante de

QUADRO 1

Renda Mensal

Equipamento
Parque de Campismo

Fundo
Especial de
Investimento
Imobiliário
Fechado
Gaia Douro

19.091,15 €

da Madalena

13.201,50 €

Parque da Aguda

55.006,19 €

Quartel dos Bombeiros
Sapadores

47.305,34 €

Oficinas Gerais

26.402,98 €

Rua Capitão Leitão
(ex-sede da Gaiasocial)

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,
transitadas de mandatos anteriores. É o caso
dos 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 foram; os 4,5 milhões de euros
de indemnizações pelo incumprimento de pagamentos da construtora do Parque da Cidade,
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entretanto já inaugurado há oito anos, a que se
juntam vários outros processos de menor montante, mas de idêntica responsabilidade municipal; os 2 milhões de euros de pagamento
do ProHabita à Gaiurb; os mais de 10 milhões
de euros de passivo da Gaianima que tivemos
de 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 que se juntam 4,5 milhões de euros de dívidas sem enquadramento
na lei dos compromissos, muitas delas judicializadas pelos credores; a indemnização/pagamento por contrapartida do incumprimento do
contrato-promessa da Casa da Presidência; os
538 mil euros de dívida da POLIS, entre vários
outros.
Mas também fomos confrontados com várias
rubricas que estavam nas contas municipais e
que tiveram de sair de lá, pois mais depressa se
aproximavam de estratégias de empolamento
orçamental do que de créditos efetivos.
Também o Projeto ELENA, iniciado no mandato anterior a 2013 como um projeto alegadamente precursor, com financiamento do BEI
(Banco Europeu de Investimento), levou-nos a
pagar uma indemnização de 187 mil euros, depois de a Câmara ter sido notificada pelo Banco a devolver a integralidade do dinheiro (mais
de 700 mil euros) por falta de cumprimento de
todas as metas/objetivos propostos. Iniciámos
um processo que visou renegociar as condições
do projeto, as suas metas e execução, incluindo
nessas metas projetos de ecoeficiência lançados no curso deste mandato que culminou na
demanda final de devolução de 187 mil euros.
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Isto sem falar na antecipação de receitas,
ocorrida nos mandatos anteriores, como a concessão do estacionamento no centro urbano do
concelho, com grande parte do pagamento feito adiantadamente, que reverteu como receita
municipal antecipada, não tendo sido relevada
contabilisticamente a correspondente dívida, o
que veio posteriormente a ser ordenado pelo
Tribunal de Contas.
4. Empresas Municipais
4.1. Águas de Gaia
Após um ano de 2013 com resultados fortemente negativos, com a apresentação de um
resultado negativo de exercício com 3,8 milhões de euros de prejuízos, a empresa municipal Águas de Gaia procedeu 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,
levou ao fim de mordomias e de privilégios de
uns poucos beneficiados, mas permitiu que a
situação verificada em 2013 fosse invertida em
2014, tendo a empresa apresentado no final
desse ano um resultado positivo de 294 mil euros, evoluindo para os cerca de 800 mil euros
positivos em 2017.
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Fruto desta gestão, foi possível retirar a componente municipal da taxa de resíduos sólidos
da fatura da água, uma medida de justiça social
para os gaienses e de acomodação desta despesa ao orçamento municipal e não a taxas imputadas à fatura da água. Apenas resta na fatura a componente legal obrigatória desta taxa.
4.2.

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.

4.3.

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 dos três anos anteriores, violando
as determinações legais e condenando a empresa à inevitável extinção.
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;

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 todas as
condições económico-financeiras para o efeito.

• 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);

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.

• Internalização do pessoal vinculado, de
acordo com a lei e respeitando os procedimentos legais exigíveis (sendo, aliás, a
razão para o aumento de trabalhadores no
quadro de pessoal da Câmara dessa época);

Após a priorização ao processo de reestruturação económico-financeira das Águas de
Gaia e ao processo de dissolução da Gaianima
e consequente internalização de trabalhadores
e de equipamentos, o ano de 2018 priorizou a
Gaiurb, reestruturando o seu objeto, os seus
meios e os seus papéis no universo municipal.

• 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
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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 violavam a Lei dos Compromissos (Lei 8/2012,
de 21 de fevereiro, com as modificações que
se seguiram);
• Assunção de toda a litigância judicial havida e, entretanto, gerada pela necessidade
de clarificar as violações anteriormente referidas.
Para além disso, avançámos com um procedimento para a reabilitação do edifício-sede da
empresa Gaianima, que veio a tornar-se a sede
da Polícia Municipal (corpo ativo e atendimento
ao cidadão).
4.4.

INOVAGAIA

A INOVAGAIA é uma associação de entidades, com uma participação de 81,25% do Município de Gaia.
Viveu duas dificuldades: por um lado, a mudança legislativa, que impediu a transferência
de verbas por contrato-programa para a gestão corrente; por outro lado, a enorme dependência da incubação, quer na geração de receitas, quer na mobilização de energias.

24

O trabalho mais recente, depois da resolução
de problemas sérios de funcionamento, passou
pelo alargamento da área de intervenção, aproveitando parcerias estratégicas com o mundo
empresarial, enquanto se assume como um
polo de contacto e de captação de investimento, dentro e fora do país.
4.5.

Régie Cooperativa

Na sequência da dissolução da empresa
Gaianima - Equipamentos Municipais, E.M., a
Câmara Municipal de Gaia promoveu estudos
destinados a avaliar modelos alternativos de
gestão e exploração, nomeadamente dos equipamentos desportivos municipais, anteriormente a cargo daquela empresa municipal, que,
ponderada a melhor prossecução do interesse
público, pudessem revelar-se mais vantajosos
face à internalização nos serviços municipais.
As régies cooperativas, ou cooperativas de
interesse público, nos termos do Decreto-Lei nº
31/84, de 21 de janeiro, são pessoas coletivas
em que, para a prossecução dos seus fins, se
associam o Estado ou outras pessoas coletivas
de direito público, como os municípios ou as
freguesias, e cooperativas ou utentes dos bens
e serviços produzidos.
À semelhança de experiências já desenvolvidas noutros municípios, o modelo de régie
cooperativa permitirá, em Vila Nova de Gaia,
a prossecução de atribuições autárquicas nos
domínios da educação, desporto e tempos livres, não só em articulação entre o Município
e as Freguesias, como decorre da lei, mas,
igualmente, numa relação de verdadeira par-
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ceria, envolvimento e cooperação destas com
as diversas instituições, associações, clubes e
demais agentes e utentes locais interessados.
Isto permitirá acrescentar ganhos de qualidade
e maior racionalidade ao respetivo desempenho, em comparação com um modelo que se
mantenha centrado exclusivamente no exercício das respetivas atividades pelos serviços
municipais.
A adoção pelo Município de tal modelo institucional, aberto à participação das freguesias
de Vila Nova de Gaia e destinado à prossecução de fins de interesse público, poderá traduzir-se num instrumento autárquico privilegiado
nos domínios da gestão e exploração de equipamentos desportivos e de lazer municipais
bem como na formação e fomento desportivos
de âmbito concelhio.
Foi um processo longo e complexo, iniciado
em 2015 e que teve o Visto do Tribunal de Contas em 30 de maio de 2018.
5. As despesas com pessoal e as despesas
correntes
Foi necessário aumentar as despesas correntes e as despesas com o pessoal. Mas isso
não decorreu da gestão despesista, mas sim
da internalização nas contas do município do
pessoal transitado da Gaianima e do Parque
Biológico, com mais de 190 trabalhadores incorporados, trabalhadores 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 nos apoios do 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 1.º ciclo e do pré-escolar do concelho.
As despesas correntes cresceram e tenderão
a manter a sua importância. Isso não resulta de
despesismo na gestão. Isso resulta do modelo de desenvolvimento do concelho. Chegados
a um patamar importante 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 políticas, na maioria dos casos
com enfoque nas empresas municipais.
Também por isso foi ensaiado um modelo de
de rescisões por acordo, de alguns trabalhadores 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 investimen-
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tos e a criação de infraestruturas. Ao mesmo
tempo, foi sendo desvalorizada 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 realizar 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 indicativas de gastos supérfluos. A exigência que se coloca é diferente e mais crítica:
distinguir a “boa” despesa de capital e a “má”
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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 por isso mesmo, é a única
abordagem verdadeiramente virtuosa sobre os
modelos de ação política.
6. A dimensão imaterial: uma cidade em rede
O modelo de Estado Social português é tardio e vulnerável, tendo sido instituído tardiamente à criação de estados providência nos
países da Europa do Norte, cujo florescimento se deu logo após a segunda grande guerra.
Nesse sentido, não beneficiou dos auspícios do
crescimento económico pós-guerra, muito assente no Plano Marshall como também na dinâmica coletiva de reconstrução que se gerou
por toda a Europa. Tal não aconteceu com Portugal, devido não só ao escasso envolvimento
do país na guerra, mas sobretudo ao fechamento que a ditadura salazarista impôs ao país.
Nesse tempo, a lógica caritativa e assistencialista imperava no país, muito assente nas
iniciativas da Igreja e de algumas organizações
associativas, ligadas ao mutualismo, às Misericórdias ou ao cooperativismo. Apesar da ausência de colaboração e apoio do Estado, estas instituições aprofundavam até ao limite do
possível a sua ação em prol dos mais carenciados. É verdade que não constituíam, por si só,
políticas públicas estruturadas, mas assumiam
um papel relevante face à quase total ausência
do Estado.
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O fim da ditadura abriu caminho para a afirmação de algumas medidas de política pública
nos domínios sociais. Mas isso não foi suficiente para a constituição imediata de um verdadeiro modelo estruturado de Estado social. Por
um lado, não havia recursos para tal, por outro
lado, a tradição portuguesa facilitava mais um
modelo de colaboração e de parceria.
Neste contexto, o modelo de políticas sociais
foi sendo assente numa articulação com instituições da sociedade civil, ora mais recentes,
ora mais tradicionais. As Misericórdias assumiram papéis relevantes na saúde, as cooperativas assumiram desígnios na área da habitação, as mutualidades avançaram em domínios
da saúde e farmácia, as IPSS em geral foram
alargando áreas de influência nos domínios da
ação social, do atendimento e acompanhamento de situações de risco, da infância e da velhice. Ou seja, construiu-se um modelo de Estado
cujas políticas públicas foram sendo reforçadas
ao mesmo tempo que se intensificavam os modelos de contratualização com as instituições
da economia social. Emergia, assim, um modelo de welfare mix, assumindo as debilidades do
Estado para promover sozinho os modelos de
política social e as virtualidades das redes de
“solidariedade” com instituições da economia
social.
Este modelo teve, desde logo, a virtualidade
de assumir as potencialidades de um modelo
descentralizado e local de respostas sociais,
enquanto criava redes de relações locais potenciadoras de recursos importantes. O envolvimento das autarquias, por exemplo, criou me-

canismos quase sempre virtuosos de trabalho
conjunto, que muito contribuíram para atenuar
as debilidades das políticas públicas nacionais.
A economia social foi-se afirmando como
parceiro decisivo do desenvolvimento local e
nacional, capaz de crescer e de participar no
esforço coletivo de coesão social e de inovação
nos domínios das políticas públicas.
Mais recentemente surgiram duas tendências que demonstram o reforço do papel das
instituições da economia social. Por um lado,
a institucionalização da Rede Social, verdadeiro modelo de atuação interinstitucional, com
uma gestão racional de recursos e de respostas sociais, potenciando o reforço e a capacitação institucional das autarquias e das instituições sociais. Por outro lado, a emergência de
novas áreas de contratualização virtuosa, com
ganhos efetivos de racionalidade económica
e de proximidade. A educação ou a saúde são
apenas dois exemplos de áreas de alargamento das esferas de atuação da economia social,
com resultados apreciáveis.
Desta forma, opera-se um modelo cujas virtualidades serão demonstráveis, à medida que
se consiga evitar o aligeiramento das responsabilidades do Estado. De facto, o reforço do
papel da economia social não poderia nunca
corresponder a processos subtis de desresponsabilização pública ou de privatização das
funções sociais do Estado. A contratualização
é um mecanismo inteligente, descentralizado e
sustentável de relação reticular com o Estado,
não é a forma cómoda de desresponsabilização em domínios estratégicos para o país.
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Importa reconhecer que a economia social é parte do Estado e do seu papel decisivo na coesão social. Não é um elemento conflitual, nem um tolerado intruso. Só o será se
não houver desígnios coletivos estratégicos
e se sobrepusermos aos desígnios da coesão
social os radicalismos ideológicos de circunstância. Também não é defensável um modelo
de desenvolvimento assente numa progressiva
privatização de funções sociais, ora por entrega aos privados do mercado capitalista, ora
por entrega desresponsabilizante à economia
social. O modelo de welfare mix, sustentável,
contratualizado, fiscalizado e em funcionamento integrado e reticular com o Estado e as autarquias, é um modelo virtuoso, emancipador e
descentralista.
O debate dos próximos tempos já não está
assente nas dúvidas sobre as virtualidades da
economia social. O próximo debate será sempre sobre as formas rigorosas, democráticas
e descentralizadoras de trabalho social, reconhecendo a aplicação do princípio da subsidiariedade também às políticas sociais e ao seu
fortalecimento.
A relação profícua com as instituições representativas da rede social é fundamental para
uma cidade participativa: a Federação das
Associações de Pais, a Federação das Coletividades, a Cooperativa Artistas de Gaia, entre
outras, são estruturas representativas da nossa
rede social que se assumiram como verdadeiras parceiras para o desenvolvimento.
Foi este o mote para o trabalho de parceria,
de rede e de horizontalidade institucional em
que se inspirou o programa municipal de edu-
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cação (na sua vertente de atividades extracurriculares e na sua vertente de apoio nas deficiências), o programa municipal da ação social,
entre outros.
6.1. Gaia Aprende+
A crescente responsabilização dos municípios na construção e gestão das cidades, bem
como na educação dos cidadãos, obrigou à reflexão e definição de estratégias e eixos fundamentais à atuação dos municípios, na conceção
de medidas políticas empreendedoras e orientadas para a criação de condições adequadas
a um crescimento saudável das crianças e jovens e dos seus responsáveis, através de um
esforço organizado e de trabalho em rede, que
implique um compromisso por parte do poder
local, no sentido de construir uma sociedade
do conhecimento, movida por uma cidadania
esclarecida.
O município, através do Gaia Aprende+,
concebeu um Programa Educativo sustentável, integrador e sistémico, desenhado a nível
municipal, assente num modelo que tem como
referencial garantir a qualidade pedagógica
e assegurar oportunidades de aprendizagem
educativa nos tempos não-letivos a todas as
crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo do
ensino básico da rede pública do concelho de
Vila Nova de Gaia.
No âmbito da sua responsabilidade social, o
Gaia Aprende+ potencia a intervenção comunitária como estratégia indutora de mudança,
passando pela aquisição de competências relacionais por parte dos agentes educativos sem
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ferir a sua autonomia, deste modo permitindo,
a pretexto deste desempenho relacional, um
exercício de partilha de conhecimentos, recursos e espaços, possibilitando que a autarquia e
as escolas se abram mais à comunidade.
Para a prossecução do programa, o município assumiu o papel de entidade promotora,
em articulação direta com os agrupamentos
de escolas, as juntas/uniões de freguesias e as
associações de pais, competindo a gestão local às instituições particulares de solidariedade
social. A pensar nas famílias, o programa disponibiliza as seguintes respostas:
• O “acolhimento” que permite a guarda das
crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo
nos jardins-de-infância ou escolas, a partir
das 07h30 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 Componente de Apoio à Família (CAF),
que decorre após o período das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular), dirigida aos alunos do 1º ciclo e que compreende atividades extracurriculares a partir das
17h30 até às 19h30, financiada pelo município e pela comparticipação familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido
pela ação social escolar;
• A dinamização de Atividades de Animação
e Apoio à Família (AAAF), após o término
da atividade curricular, no período compreendido entre as 15h30 e as 19h30, através de um programa educativo promovido

pelo Departamento Municipal da Educação
da Câmara Municipal de Gaia, a título gratuito uma vez que são totalmente financiados pelo município;
• A dinamização de Atividades de Animação
e Apoio à Família (AAAF) com atividades
extracurriculares, proporcionadas a partir
das 15h30, em consonância com a escolha
das famílias, face à oferta que o município
disponibiliza, financiadas pelo município
e pela comparticipação familiar de acordo com o escalão de rendimentos definido
pela ação social escolar;
• Ocupação de tempos livres nas interrupções letivas do Natal, Carnaval, Páscoa e férias escolares enquadradas no modelo ATL,
com uma resposta concreta desde as 07h30
até às 19h00, através da dinamização de um
conjunto de atividades planificadas que integram, entre outras, visitas pedagógicas.
As atividades de ocupação de tempos livres são financiadas pelo município e pela
comparticipação familiar de acordo com o
escalão de rendimentos definido pela ação
social escolar.
No âmbito da Educação e Ação Social Escolar, foram igualmente criados e/ou alargados
programas de apoio socioeducativo às crianças e às famílias, vertidos nas seguintes ações:
• Programa de reforço alimentar para todas
as crianças, com pequenos-almoços gratuitos e suplementos alimentares vespertinos
igualmente gratuitos;
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• Oferta de transporte escolar;
• Oferta de manuais escolares e cadernos de
fichas aos alunos do 1º ciclo;
• Alargamento do apoio à aquisição dos livros escolares de forma gradual, assumindo
o modelo de entrega de dois livros para os
alunos do 2º e 3º ciclos;
• Oferta de um cheque-material para os alunos do ensino secundário;
• Reabilitação do parque escolar;
• Reabilitação do equipamento digital, através da afetação de novos computadores e
quadros interativos;
• Oferta das Bolsas Universidade Júnior;
• Oferta de acesso à plataforma Escola Virtual;
• Promoção da participação dos alunos na
elaboração do orçamento participativo;
• Dinamização do projeto “Cantinho do Estudo”.
Apostado na continuidade deste trabalho de
parceria, o Município contratualizou um Centro
Ciência Viva no Parque Biológico de Gaia, um
espaço de divulgação de cultura científica e
tecnológica, inspirado nos modelos das Redes
de Centros Ciência Viva e de Escolas Ciência
Viva, que queremos que seja um dos melhores
do país.
Hoje já não se pretende que os parques sejam museus ao ar livre; esse é um conceito ultrapassado. Devem ser espaços de usufruto,
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de vivências, de aprendizagens e de partilha.
Temos essa vontade de adaptá-los aos novos
tempos e dar-lhes novas funções, que neste
caso têm muito que ver com a relação com a
escola, com os alunos, com os professores e
com aquilo que temos para oferecer enquanto
instrumento pedagógico.
Os museus e centros de ciência, com particular destaque para os Centros Ciência Viva,
desempenham um papel fundamental na promoção da cultura científica e tecnológica, particularmente pela motivação para a aprendizagem científica que decorre de um contacto
precoce com o conhecimento científico e com
os seus agentes e processos.
Igualmente com o objetivo de dotar as crianças gaienses de ferramentas atuais e cruciais
para um futuro centrado nas tecnologias e no
conhecimento, a Câmara Municipal vai disponibilizar a 1500 alunos do 4º ano de escolaridade
uma ferramenta informática que tem como objetivo fortalecer o raciocínio matemático. Trata-se de um projeto-piloto, dinamizado por uma
entidade denominada Academia de Código e
que se traduz na disponibilização de licenças
informáticas a estudantes do 1º ciclo do Ensino
Básico.
Com o objetivo de fortalecer o raciocínio
matemático, a Academia de Código é uma licença que permite generalizar às crianças, mas
também às famílias, não só o conhecimento no
âmbito da matemática, mas igualmente a própria programação, já que trabalha as áreas da
bi e da tridimensionalidade. O projeto será gerido pela Câmara no âmbito do programa Gaia
Aprende+ e financiado pela Missão Continente.
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6.2. Gaia Aprende+(i)
O programa Gaia Aprende+(i) nasceu do
princípio de que o município tem o dever de
encontrar estratégias que facilitem e promovam uma efetiva mudança social, uma vez que
todos devem ter igual nível de dignidade e de
oportunidades na vida, independentemente da
condição física e intelectual.
O programa tem como missão garantir o
exercício de uma cidadania plena de direitos e
deveres, sensibilizar a sociedade e valorizar os
alunos com necessidades educativas especiais
(NEE), potenciando a construção de respostas
dentro e fora da escola no sentido de facilitar
uma efetiva integração e participação no contexto educacional e social.
Ao conceber o Gaia Aprende+(i), o município assumiu o compromisso de intervenção,
concretizado através de respostas dirigidas a
crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo do
ensino básico com NEE, que frequentam a rede
pública do concelho, em articulação direta com
os agrupamentos de escolas e as instituições
da área das deficiências, com o objetivo de
potenciar o desenvolvimento ativo de competências, promover o reforço da autoestima e a
valorização pessoal através da criação de condições facilitadoras ao desenvolvimento global
do aluno.
Para a prossecução do Gaia Aprende+(i) foram concebidas diversas medidas. Através de
um modelo que assenta numa lógica supletiva
face ao CEI (Currículo Específico Individual) e
na linha da prática já existente, passou a estar disponível desde o ano letivo 2015/2016,
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de forma mais sistematizada, um novo conjunto de terapias, nomeadamente a atividade
física adaptada ao meio aquático, método de
tratamento fisioterapêutico direcionado para
problemas motores e sensoriais; a cinoterapia
realizada com o auxílio de cães como coterapeutas no tratamento físico, psíquico e emocional, ao nível da realização de atividades que
estimulam o equilíbrio, a fala e a expressão de
sentimentos, entre outros; a hipoterapia método terapêutico e educacional que utiliza os
andamentos do cavalo, rico em estímulos motores, sensoriais, emocionais e cognitivos.
No segundo ano letivo do projeto, passaram
também a estar disponíveis o karaté adaptado
e o handikaraté, métodos que permitem potenciar o desenvolvimento de forma lúdica, apoiada na vertente terapêutica e desportiva da arte
do Karaté.
Esta oferta complementa as necessidades
identificadas pela escola, permitindo, simultaneamente, o acesso a terapias diferentes das
que são garantidas pela tutela e potenciando o
desenvolvimento de novas competências.
O programa garante, também, a ocupação
dos tempos livres nas interrupções letivas do
Natal e Páscoa e nas férias escolares a todos os
alunos com necessidades educativas especiais,
de todos os níveis de ensino da rede pública
do concelho de Vila Nova de Gaia, através de
um plano de atividades adequado a cada criança, nomeadamente no que toca à alimentação,
cuidados de higiene, medicação, práticas e hábitos diários, no sentido de estarem garantidas
todas as necessidades descritas pelos encarre-
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gados de educação, desenvolvido em articulação direta com os serviços e instituições da
área da deficiência.
A criação de respostas na ocupação de tempos livres resulta da necessidade sentida pelas
famílias e tem como objetivo maior reverter
o retrocesso a que estes alunos estavam expostos, motivado pela dificuldade sentida no
acompanhamento técnico e estimulação terapêutica ajustada à situação clínica da criança,
no decorrer das férias escolares.
Está ainda prevista a dinamização de novas
ações, nomeadamente a promoção de encontros entre pais, intitulados “Compreender para
agir em família”, porque entendemos que a família desempenha o papel principal em qualquer processo educativo e/ou terapêutico de
uma criança com necessidades educativas especiais.
No âmbito do Gaia Aprende+(i) destaca-se
ainda:
• A oferta de transporte através da utilização
de carrinhas adaptadas e o acompanhamento dos alunos transportados por auxiliares devidamente habilitados;
• A utilização de equipamentos municipais na
dinamização das terapias;

• O acompanhamento técnico multidisciplinar (docentes, terapeutas e auxiliares);
• A monitorização e avaliação do trabalho
desenvolvido pelos terapeutas, através de
reuniões alargadas;
• A realização de encontros técnicos com
as coordenadoras do ensino especial dos
agrupamentos de escolas no final de cada
ano letivo, entre outros.
6.3. 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.
O Programa 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.

• A disponibilização de material tido como
obrigatório para a frequência das terapias;

O Programa Gaia+inclusiva abrange os seguintes eixos prioritários de intervenção:

• A sustentação do programa na articulação
direta entre os docentes de ensino especial
e os técnicos do Município, com base na
partilha de informação;

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);
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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. O crescimento da procura habitacional, motivado em grande parte
pelo exponencial aumento do valor das rendas,
impulsionou a criação de um subsídio de apoio
ao Arrendamento, que permite aos agregados
familiares em situação de carência económica
manter o cumprimento dos encargos habitacionais, assegurando a manutenção do arrendamento.
Este eixo do Programa Municipal Gaia+Inclusiva reveste-se assim da máxima importância,
na medida em que permite minimizar os impactos conjunturais do mercado de arrendamento, constituindo uma resposta na procura
de alternativa habitacional dirigida a agregados familiares que, apesar de se encontrarem
em situações socioeconómicas frágeis, não encontram no tradicional modelo de habitação
social a solução mais adequada. É uma medida
social de caráter transitório que complementa
as tradicionais formas de resposta social, e que
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se adequa às novas realidades sociais. Apenas
nos primeiros quatro meses do ano de 2020,
contabilizam-se 175 processos aprovados, resultando num total gasto de 308.571,87 euros.
e) Apoio na área da Saúde: apoio na aquisição das vacinas que não são suportadas pelo
serviço Nacional de Saúde e apoio na aquisição
de medicação;
f) Apoio às pessoas com deficiências: resposta destinada a alunos com necessidades
educativas especiais (NEE) no âmbito do programa Gaia Aprende+(i), bem como a situações de deficiências em outros grupos etários
e sociais e coordenação de uma rede municipal
de transporte diário de crianças e jovens portadores de deficiência a escolas e estabelecimentos de atividades ocupacionais;
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;
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 o conhecimento
técnico e científico, bem como toda a informação estrategicamente relevante para o desenvolvimento sustentado e sustentável do tecido
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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 os diagnósticos realizados
no contexto da Rede Social sobre o Plano de
Desenvolvimento Social de Vila Nova de Gaia
estabeleceram 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.
Para além disso, assumimos algumas medidas
adequadas aos problemas sociais do concelho,
quer com projetos assentes exclusivamente no
orçamento municipal, quer com medidas assumidas no contexto dos financiamentos comunitários, como se enumera de seguida:
• Gaia+Sucesso: programa de combate ao
insucesso escolar através de equipas multidisciplinares de acompanhamento, salas
de futuro (já foram adquiridos mil tablets) e
sessões para pais.

• Gaia Protege+: estrutura municipal de atendimento e acompanhamento a vítimas de
violência. O gabinete atualmente acompanha 110 processos.
• Rede Especialista de Intervenção com vítimas de violência (REIVV): uma rede organizada de parceiros locais que, de forma organizada e integrada, consolida esforços de
articulação interinstitucional, concertando
respostas conjuntas e integradas no âmbito da prevenção da violência doméstica e
de género, abuso sexual e tráfico de seres
humanos.
• Plano Integrado Municipal para o Envelhecimento: assenta em três eixos de intervenção: promoção do bem-estar e estilo de
vida ativo; promoção da Cidadania Sénior;
inovação e qualificação das respostas sociais para o envelhecimento. Já foram dinamizadas caminhadas seniores e o programa
de teleassistência, já foi implementado o
cartão «Gaia Todo um Mundo Sénior» e os
projetos «A Mim não me enganas» e «Meu
Bairro, minha Rua».
• Escola Oficina: tem o objetivo de dotar a
população de competências que lhes permitam aceder ao mercado de trabalho, através de uma preparação adequada para um
exercício profissional e qualificado. Produzem os artigos com o desperdício de empresas locais (SUMA, por exemplo), sendo
que um dos pilares de atuação é a economia circular.
• Projeto VOAHR: Voluntariado Organizado
para uma Ação Humanitária de Referência.
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O objetivo é dinamizar o voluntariado, envolvendo os agentes de voluntariado, desde os voluntários, as organizações de economia social, o setor público, as empresas e
entidades educativas, promovendo práticas
comunitárias de aproximação dos cidadãos
em torno de causas comuns.
• Chave de Afetos: serviço de teleassistência
gratuita aos idosos com 65 anos ou mais,
em risco de isolamento, por insuficiente
retaguarda familiar. Atribuição de um dispositivo de fácil utilização e que permite o
acesso automático a um operador disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano para
situações de emergência, conversação e
agendamento de consultas.
• Cantinho do Estudo: promoção do sucesso
escolar, capacitação das famílias e criação
de condições habitacionais propícias ao estudo. No ano 2018-2019, foram atribuídos
57 cantinhos do estudo, distribuídos pelas
diversas freguesias do concelho. Para o ano
em curso estão sinalizados 48 alunos, pretendendo atingir os 70.
• Núcleo de Planeamento e Intervenção dos
Sem-Abrigo (NPISA Gaia): uma rede de
parceira que tem como objetivo conhecer,
planear e implementar uma política de gestão partilhada e colaborativa de responsabilização conjunta dos parceiros com intervenção direta nesta população.
Adicionalmente, comparticipamos financeiramente vários projetos, iniciativas e o funcionamento de instituições do concelho, ligadas
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ao mundo autárquico, à economia social e aos
setores que trabalham de forma reticular com
o município, representando o esforço de comparticipação e de incentivo ao extraordinário
trabalho desenvolvido por estas instituições,
cujos montantes foram (e serão) crescentes à
medida que o município recupera das dificuldades financeiras.
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.
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 proativo e catalisador de energias institucionais.
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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 apoios a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.
O eixo da formação e do emprego é decisivo.
O município pode ser o motor de formação de
qualidade, numa lógica de capacitação de pessoas desempregadas e/ou de pessoas a necessitar de “recalibragem” de competências.
A evolução dos dados do emprego tem sido
auspiciosa, acompanhando com maior intensidade a tendência do próprio país, como se
pode verificar de seguida.
Importa prosseguir um caminho de parceria estratégia com as entidades públicas (IEFP,
Centro de Emprego e Formação Profissional de
Gaia, escolas profissionais e escolas secundárias com cursos técnico-profissionais ou programas próprios), com as empresas e com a
economia social, participando ativamente num
desiderato central para a inclusão e a coesão.
6.4.

Juventude(s)

As políticas de juventude da Câmara Municipal de Gaia têm seguido uma linha orientadora
baseada nos pilares da inclusão social, envolvimento pleno dos jovens e defesa dos seus direitos. De facto, em Gaia nada é feito em termos
de políticas de juventude sem o contributo e as
sugestões dos jovens.

O Plano Municipal da(s) Juventude(s) posicionou o concelho como uma referência nacional e internacional, mas é a sua aplicação inclusiva no território que realmente conta.
Projetos como o Gaia Orçamento Participativo Mais Jovem, cuja participação cresceu este
ano cerca de 40%, o Roteiro “Gaia és Tu” ou as
Academias Power Up têm registado uma dinâmica significativa.
O Cartão Jovem Municipal, distribuído de
forma gratuita e pensado numa lógica de dinamização de todos os projetos do Gabinete de
Juventude, foi recentemente elogiado no Seminário da European Youth Card Association, que
se realizou em Bruxelas.
Em termos internacionais, Gaia tem estado
na primeira linha de grandes projetos, como a
European Platform for Learning Mobility, a rede
Europe Goes Local ou o EduforEurope, bem
como as auscultações sistemáticas da Comissão Europeia sobre os projetos e políticas de
juventude. Apostamos também em projetos
como o GODTellers, as comemorações do Dia
Internacional da Juventude ou o GAIAMun.
Assim, a candidatura de Gaia a Capital Europeia da Juventude, em 2024, é o corolário de
todo o processo.
Apesar do grande desafio de trazer uma terceira capital europeia da juventude, Gaia tem
todas as condições para apresentar uma candidatura ambiciosa e baseada na inclusão de
todas as juventudes, sempre numa lógica de
valorização do percurso.
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6.5. Bombeiros Voluntários
O apoio às Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários organiza-se em duas
áreas. No apoio financeiro a cada Associação
de Bombeiros, que se tem cifrado em 55 mil euros anuais, para funcionamento e despesas correntes. Por outro lado, um apoio diferenciado
em função de projetos concretos, numa lógica
de discriminação positiva e de capacitação das
Associações em termos de equipamento e de
infraestruturas.
Para além do apoio à aquisição de vários
equipamentos e infraestruturas, os principais
apoios versam os seguintes objetivos:
• Bombeiros Voluntários da Aguda: cedência
do edifício e apoio financeiro à construção
do novo edifício de apoio ao quartel, com
centro de formação e camaratas para os
bombeiros.
• Bombeiros Voluntários de Avintes: apoio financeiro para a requalificação e alargamento do quartel.
• Bombeiros Voluntários dos Carvalhos: apoio
financeiro à construção do novo quartel dos
bombeiros dos Carvalhos e apoio consumado à construção e obra de drenagem de
águas e saneamento.
• Bombeiros Voluntários de Coimbrões: apoio
financeiro à requalificação da Casa-Escola
e protocolo plurianual para pagamento da
requalificação integral do quartel e construção de uma clínica médica (2.ª fase).
• Bombeiros Voluntários de Crestuma: apoio
financeiro às obras de finalização do novo
quartel da Associação.
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• Bombeiros Voluntários de Valadares: apoio
financeiro à requalificação do quartel e apoio
à compra de novo terreno para a construção
da clínica médica da Associação.
6.6.

Movimento associativo

O município assume a necessidade de parceria com o movimento associativo gaiense,
depositário de muito do nosso património cultural e das nossas identidades coletivas.
É verdade que o movimento associativo tem
grandes heterogeneidades, é muito diferente a
realidade dos nossos Ranchos Folclóricos, das
nossas Bandas Filarmónicas, dos grupos de
teatro amador ou outros. Mas é dessa heterogeneidade que vive o movimento associativo
e é nessa heterogeneidade que vive a relação
com o município.
6.7. Eventos (alguns exemplos)
O município tem participado em grandes organizações nacionais e internacionais, sempre
que justificável em parceria com a Câmara do
Porto, várias delas numa perspetiva de articulação estratégica para ambas as cidades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival de Verão Marés Vivas
Red Bull Air Race
Grande Prémio de Fórmula 1 de Motonáutica
Volta a Portugal em Bicicleta
Grande Prémio JN de Ciclismo
FiGaia – Festival Internacional de Gaia
São João
São Pedro da Afurada
Jogos Juvenis de Gaia
Apoio a outras festas religiosas do concelho
Apoio a eventos de verão das freguesias
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7. Investimento inteligente: manutenção e
reabilitação
Importa não descurar os desafios na reabilitação de equipamentos e de espaços públicos,
sobretudo tendo em conta o estado lastimável
em que recebemos os equipamentos desportivos e culturais transitados da Gaianima.
Para além disso, foi criado o Programa GaiaReabilita (reabilitação inicial de mais de 40 qui-

lómetros de ruas, num valor global de 10 milhões de euros e reabilitação de escolas num
valor superior a 8 milhões de euros).
E temos grandes ambições. Grandes pela importância que terão para a comunidade e pelo
seu elevado retorno social e económico. Mas a
primeira das ambições deve ser que a cidade
funcione. Uma cidade que funciona é um território onde há manutenção, onde os problemas
são resolvidos rapidamente, onde não faltam

QUADRO 2 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | SOLICITAÇÕES POR TIPOLOGIA | FONTE DMIEP.

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | SOLICITAÇÕES POR TIPOLOGIA
Escolas

2015*

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Setor operacional

1302

2358

2257

2397

2608

520

11442

Gabinete técnico

285

373

338

346

333

55

1730

Outros serviços municipais

251

538

532

578

576

120

2595

1838

3269

3127

3321

3517

695

15767

Setor operacional

954

1660

1558

1661

1793

296

7922

Gabinete técnico

147

223

192

167

226

67

1022

Total

Equipamentos

Outros serviços municipais

20

37

44

54

62

6

223

Total

1121

1920

1794

1882

2081

369

9167

Total

2959

5189

4921

5203

5598

1064

24934

(*) a partir 08/06/2015

VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS | SOLICITAÇÕES SATISFEITAS
Solicitações SOS

2017

2018

2019

2020

Total

Solicitações

996

1450

1459

307

4212

Solicitações satisfeitas

905

1138

1195

203

3441

Taxa de respostas

91%

78%

82%

66%

82%
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recursos para as reparações correntes. É uma
cidade onde os equipamentos culturais e desportivos são mantidos, onde os espaços públicos são mantidos, onde as escolas são mantidas e as ruas preservadas.
Foi exemplar o esforço financeiro e técnico
desenvolvido no primeiro mandato, com destaque para os investimentos na reabilitação das
escolas do 1º ciclo, nos equipamentos desportivos e culturais municipais e no espaço público,
rede viária e espaços públicos de fruição.
Note-se que o município é responsável por
mais de 140 instalações escolares da rede pública, a maioria das quais construídas há muito
tempo e, também por isso, a necessitarem de
uma intervenção de requalificação estrutural
e de uma posterior constante abordagem em
termos de manutenção.
Os equipamentos municipais, como as piscinas, pavilhões ou outros, necessitam do mesmo modelo de resposta rápida, bem como os
arruamentos municipais, como demonstram os
dados das solicitações recebidas e da manutenção em vias e espaços públicos (manutenção e SOS).
Assumimos ainda uma estreita articulação
institucional na defesa da região e de projetos
de valorização conjunta, como a Classificação
do Centro Histórico como Património Mundial
da Humanidade; a criação da Frente Atlântica,
para gestão articulada de dossiês conjuntos de
Vila Nova de Gaia, Porto e Matosinhos; o reforço de verbas das Juntas de Freguesia, no quadro da frágil lei vigente ou a retoma de instrumentos de apoio financeiro às instituições da
cultura, desporto e ação social.
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Muitos dos projetos apresentados resultaram
do trabalho dos técnicos e serviços municipais,
como se demonstra no Quadro 3.
QUADRO 3 | FONTE DMIEP.

QUADRO SÍNTESE
Equipamentos escolares

Nº
132

Equipamentos municipais

70

Outros equipamentos

40

Vias municipais

261

Espaços públicos

43

Outros projectos [outsourcing]

15

Total

561

Assumiu-se, pois, um trabalho exclusivamente assente no orçamento municipal, enquanto
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 internacional.
8. Investimento inteligente: infraestruturas
sustentáveis
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
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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.
De entre os vários objetivos, assumimos
grandes projetos sustentáveis estratégicos e
prioridades muito claras, desde logo na negociação com o Estado central.
8.1. Hospital de Gaia
A obra está em curso (fase 2) e prepara-se
a próxima fase da intervenção. O Hospital de
Gaia é um investimento estratégico. O abandono político 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.
Um conjunto de compromissos ágeis e empenhados foi decisivo para que a obra arrancasse, numa lógica de etapas e de financiamentos faseados, que importa 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.).

A gestão do Centro de Reabilitação do Norte
passou a ser um elemento valorizador do nosso Hospital de Gaia. A Misericórdia do Porto
fez um grande trabalho, mas a necessidade de
procedimentos concursais atirou-nos definitivamente para a defesa da inclusão desta unidade de reabilitação para a gestão do Hospital
de Gaia.
8.2. Expansão da linha do Metro
[Linha Amarela]
O investimento está em fase de adjudicação
e envio ao Tribunal de Contas. 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 intrametropolitanas, o Metro foi excluído dos investimentos estratégicos do País com financiamento comunitário. Este erro histórico foi corrigido
pelo Primeiro-Ministro, António Costa, e pelo
Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que recuperaram a centralidade deste investimento.
É inequívoca a importância que os transportes públicos assumem no dia-a-dia das populações, facilitando a mobilidade, racionalizando
recursos e descarbonizando as cidades.
Recentemente, foram celebrados os contratos para as obras de alargamento da linha amarela, entre Santo Ovídio e Vila d'Este, em Gaia,
e a construção de uma nova linha, a rosa, que
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vai fazer a ligação entre São Bento, Cordoaria/
Hospital de Santo António, Galiza/Centro Materno-Infantil e Casa da Música/Rotunda da
Boavista, no Porto.
São mais 5,7 quilómetros de linha e sete estações, estimando-se que transporte mais de
33 mil passageiros por dia. No caso de Vila
Nova de Gaia, cidade com mais de 300 mil habitantes servida por uma única linha, assumiu-se o compromisso do alargamento da rede e
conseguimos, todos juntos, assegurar, para já, a
linha amarela até Manuel Leão, Hospital Santos
Silva e Vila d’Este. São mais 2,5 quilómetros de
um transporte acessível a todos e com um impacto considerável no quotidiano de cada um,
tornando a nossa cidade cada vez mais competitiva no contexto metropolitano e nacional,
num domínio central para as cidades.
Os concursos públicos foram lançados a 27
de março de 2019. A adjudicação da obra será
feita até ao final do primeiro semestre de 2020.
8.3. Expansão da linha do Metro
[Linha das Devesas]
A nova fase da expansão do Metro do Porto
inclui a nova e estruturante ligação das Devesas ao Campo Alegre, via VL8, com uma ponte
dedicada, alavancando a mobilidade sustentável e valorizando essa zona do território. Ao
mesmo tempo, esta linha criará uma ligação
das Devesas a Santo Ovídio, permitindo derivar
a linha amarela para uma ligação direta à Boavista, fundamental para uma verdadeira rede
urbana de transportes públicos.
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Está em preparação o lançamento do concurso internacional de ideias para a ponte sobre o rio Douro dedicada a esta nova linha, assim demonstrando a vontade de concretização
da mesma.
8.4.

Ponte D. António Francisco dos Santos

Importa projetar o modelo de desenvolvimento dos territórios ribeirinhos e das suas
potencialidades, como corolário do trabalho
iniciado de requalificação das margens do Rio
Douro. A ligação a eixos viários, seja para a outra margem, seja para a rede local existente,
permitirá um desenvolvimento inteligente dos
territórios ribeirinhos, salvaguardando as suas
identidades, mas abrindo-os a novos desafios.
A construção da Ponte D. António Francisco
dos Santos, entre a Marginal do Porto e o Cais
do Areinho de Gaia, é um primeiro exemplo de
um projeto estruturante, capaz de redesenhar a
malha urbana da zona e de abrir esse território
a novos desafios. Este potencial surge associado a uma das mais extraordinárias figuras do
nosso tempo, o Bispo do Porto, que nos deixou
de forma prematura (1948-2017).
A parceria entre os Municípios de Gaia e do
Porto, lançada a 12 de abril de 2018, sem dependências de financiamentos externos, assume esta obra como prioritária e estruturante.
8.5. 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, econó-
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mico e turístico, capaz de promover a diversificação de atividades e novas lógicas de atratividade do concelho e da região.
É uma opção estratégica que visa garantir
a presença do concelho de Gaia no mapa da
atratividade económica, académica e empresarial, da autoria do Arq. Souto Moura.
A 17 de maio de 2019 foi apresentado o projeto e assinado o protocolo entre a Câmara Municipal de Gaia e o Grupo Skyline.
O modelo de execução deste espaço foi
aprovado em reunião de Câmara de 18 de maio
de 2020, num modelo de peri-equação de uma
unidade de execução urbanística, com capacidade construtiva para compensar a construção
do Centro de Congressos, sem custos financeiros para o município.
8.6. Ponte Maria Pia
A requalificação da Ponte Maria Pia é um projeto fundamental enquanto elemento patrimonial, mas também como fator de regeneração
do espaço público envolvente, criando lógicas
de valorização patrimonial e novas funções urbanas, ligadas ao lazer, ao turismo, ao desporto
e à cultura.
A requalificação deste fundamental elemento patrimonial é uma vontade conjunta dos municípios de Gaia e do Porto, ainda que implique
uma negociação complexa com a dona da obra
de arte, as Infraestruturas de Portugal. Recorde-se que aquela que é a ponte mais antiga do
Porto já está encerrada há cerca de 29 anos.

8.7. Avenida do Atlântico
A Avenida do Atlântico (VL3) continua a ser
um elemento decisivo na ligação da Avenida
da República à orla marítima, estruturando a
malha urbana (determinante para Vilar do Paraíso, Madalena, entre outras), melhorando as
acessibilidades e reforçando a coesão territorial neste novo desenho de cidade, seguindo a
sua construção por fases.
8.8. Elétricos no Centro Histórico de Gaia
O transporte elétrico histórico é um elemento de mobilidade, mas também um fator de
valorização patrimonial da cidade e do Centro
Histórico. A sua presença na cidade de Gaia
fez-se durante décadas pelo tabuleiro superior da Ponte Luís I. Neste contexto atual, o seu
retorno pelo tabuleiro inferior revela-se determinante, não só enquanto fator de mobilidade
dos autóctones, mas também como elemento
patrimonial para quem nos visita.
8.9. Passe único/transportes e mobilidade sustentável
A Europa das regiões tem permitido a afirmação regional em muitos dos países europeus,
como fator de coesão territorial e de desenvolvimento integrado, a partir de uma abordagem policêntrica e sustentável. O conceito de
policentrismo, isto é, da possibilidade de coexistirem várias centralidades dentro de um país
em contexto de competição cooperativa, pode
promover o desenvolvimento nacional, já que a
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soma das partes transcende a aritmética simples da adição dos diferentes contributos de
cada localidade.
É, por isso, fundamental que este programa
de investimento infraestrutural assegure a mobilidade inteligente, através de uma rede de
transportes públicos regionais que tornem o
Norte mais coeso, sendo também evidente que
um dos investimentos prioritários é o alargamento da rede de metropolitano do Porto e a
sua articulação com a ferrovia e com as redes
locais de transportes urbanos e interurbanos, e
também com uma rede eficiente de transporte
rodoviário urbano em autocarro, com bilhética
adequada e sustentável e devidamente assumida como prioridade pelas políticas públicas.
Esta é uma questão económica. É uma questão social. Pode até ser assumida como uma
questão política. Mas o Metro de superfície e a
intermodalidade, associada a um modelo de bilhética racional, é desde logo uma questão ambiental decisiva para o cumprimento de metas
internacionais e para a cidade sustentável que
ambicionamos.
E nunca atingiremos este desiderato enquanto se perderem duas a três horas por dia
em pendularidades intrametropolitanas, com
todas as consequências económicas, sociais e
ambientais. Ou enquanto se reforçar um isolamento estrutural e geoestratégico da região,
que alguns dissimulam confundindo as companhias de aviação low-cost com a participação estrutural da região nas grandes redes de
comunicação e, logo, de atividade económica
europeia.
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A bilhética é um elemento central da mobilidade viável e inclusiva. O modelo de passe
único, explorado no âmbito dos trabalhos conjuntos entre as duas Áreas Metropolitanas e
concretizado em abril de 2019, é um ponto de
partida para uma cidade onde o transporte seja
um direito de todos e um verdadeiro elemento
de inclusão, seja no mercado de trabalho, seja
nos territórios.
O trabalho desenvolvido (e todo aquele que
falta desenvolver) afirmará este modelo de bilhética como um elemento central das cidades
inclusivas, das cidades do presente e das cidades com futuro. Pode evoluir no reforço do
enquadramento metropolitano ou, ao invés,
tornar-se um modelo tendencialmente mais intermunicipal (mas não metropolitano), dada a
necessidade de compromisso político e financeiro. Só o tempo o dirá.
8.10. Centro Escolar Fernando Guedes
A finalização e o pagamento integral da obra
do Centro Escolar Fernando Guedes permitiram culminar uma infraestrutura educativa,
mas igualmente optar pela construção de um
equipamento desportivo há muito tempo ambicionado para a freguesia de Avintes.
O Centro foi inaugurado a 20 de setembro
de 2014.
A opção pela construção do Pavilhão Municipal Salvador Guedes, inaugurado a 8 de setembro de 2018, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, significou um dos mais
importantes equipamentos da freguesia e do
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concelho, pago integralmente pelo orçamento
municipal e com uma importância estratégica
para o desenvolvimento de Avintes e de Vila
Nova de Gaia.
8.11. Escola EB 2/3 de Valadares - requalificação integral
A candidatura do município à reabilitação
integral da escola EB 2/3 de Valadares foi concretizada no âmbito das negociações do Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) da Área Metropolitana do Porto.
O município de Gaia obteve o financiamento
parcial. Assumimos o valor da comparticipação local/nacional, diretamente do orçamento
municipal, como forma de agilização do investimento, num montante que ultrapassa globalmente os 3 milhões de euros de orçamento da
Câmara (3 escolas intervencionadas).
A obra dotou a escola de condições de conforto térmico, acústico e de segurança, com a
remodelação das salas de aulas, a criação de
novas instalações sanitárias (na escola e no
pavilhão desportivo), a melhoria das acessibilidades, pinturas exteriores e a construção de
parques infantis.
Os trabalhos de reabilitação desta escola
estão concluídos, tendo sido vistoriados para
efeito de receção provisória no final do mês de
abril de 2020. Neste momento, estão a decorrer alguns trabalhos complementares, arrancando em pleno funcionamento em setembro
de 2020.

8.12. Escola EB 2/3 Sophia de Mello Breyner requalificação integral
A candidatura do município à reabilitação integral da escola EB 2/3 Sophia de Mello Breyner foi concretizada no âmbito das negociações do PDCT da Área Metropolitana do Porto.
O município de Gaia obteve o financiamento
parcial. Assumimos o valor da comparticipação local/nacional, diretamente do orçamento
municipal, como forma de agilização do investimento, num montante que ultrapassa globalmente os 3 milhões de euros de orçamento da
Câmara (3 escolas intervencionadas).
Construído em 1987, o edifício apresentava
uma falta de fluidez espacial, uma deficiente
interligação funcional, algumas áreas não proporcionais, falta de instalações sanitárias, deficiente articulação entre o bufete e a cozinha,
instalações sem luz direta, alguns incumprimentos nas áreas regulamentares e a inexistência de um polidesportivo coberto. Este processo de reabilitação vem colmatar este conjunto
de falhas, dando melhores condições à comunidade educativa.
Os trabalhos estão concluídos, arrancando em pleno funcionamento em setembro de
2020.
8.13. Escola EB 2/3 Dr. Costa Matos - requalificação integral
A candidatura do município à reabilitação integral da escola EB 2/3 Dr. Costa Matos foi concretizada no âmbito das negociações do PDCT
da Área Metropolitana do Porto.
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O município de Gaia obteve o financiamento
parcial. Assumimos o valor da comparticipação local/nacional, diretamente do orçamento
municipal, como forma de agilização do investimento, num montante que ultrapassa globalmente os 3 milhões de euros de orçamento da
Câmara (3 escolas intervencionadas).
A reabilitação decorreu ao nível das coberturas, fachadas, paredes interiores, vãos, instalações sanitárias, infraestruturas e arranjos
exteriores.
Esta escola tem desempenhado um papel
fundamental na inclusão de crianças com necessidades educativas especiais e, por isso, a
vertente das acessibilidades não foi esquecida.
A obra de requalificação já está concluída,
mas apresentou algumas anomalias que terão
de ser retificadas, arrancando em pleno funcionamento em setembro de 2020.
8.14. Escola Secundária Gaia Nascente - requalificação integral
A Câmara definiu ainda a requalificação de
outras escolas definidas como prioritárias. Na
perspetiva de vir a beneficiar do financiamento
comunitário no contexto do overbooking, importa garantir todo o trabalho preparatório de
estudos e projetos para imediato arranque do
concurso público, logo que haja financiamento.
Foi o que iniciamos com a Escola Secundária
de Oliveira do Douro. Em causa está um equipamento escolar cuja remodelação é considerada prioritária pela Câmara Municipal de Gaia.
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8.15. Escola EB 2/3 Padre António Luís Moreira
- Carvalhos - requalificação integral
Iniciamos ainda a requalificação de outras
escolas definidas como prioritárias. Na perspetiva de vir a beneficiar do financiamento
comunitário no contexto do overbooking, importa garantir todo o trabalho preparatório de
estudos e projetos para imediato arranque do
concurso público, logo que haja financiamento.
Foi o que iniciamos com a Escola EB 2/3 dos
Carvalhos. Em causa está um equipamento escolar cuja remodelação é considerada prioritária pela Câmara Municipal de Gaia.
8.16. Centro de Saúde de Vilar de Andorinho
Foi finalmente possível dispor de um novo
Centro de Saúde de Vilar de Andorinho. No
atual edifício, além do Serviço de Atendimento Complementar de Gaia, está instalada uma
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, bem como a Unidade de Saúde Familiar
(USF Vilar Saúde), ficando assim todo o Centro de Saúde de Soares dos Reis reconfigurado no modelo da Reforma dos Cuidados de
Saúde Primários que o atual Governo está a
implementar. Este investimento, orçamentado
na ordem dos 1,5 milhões de euros, teve apoio
dos fundos comunitários e foi inaugurado a 1
de outubro de 2018.
8.17. Centro de Saúde da Madalena
Este novo investimento (cerca de 1,75 milhões de euros) contou com fundos comunitários (Programa Operacional Norte 2020)
e envolveu o Ministério da Saúde/ARS Norte
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e a Câmara Municipal de Gaia que, entre outros apoios, cedeu o terreno com uma área de,
aproximadamente, 3.500 m2, em regime de direito de superfície. A unidade vai servir cinco
mil utentes residentes nas freguesias da Madalena e Valadares. O equipamento entra em pleno funcionamento em outubro de 2020.
8.18. Centro de Saúde dos Carvalhos
A Câmara integrou o Centro de Saúde dos
Carvalhos como uma obra prioritária. Para o
efeito, disponibilizamos um terreno junto à
Feira dos Carvalhos e assumimos uma parceria com o Ministério da Saúde, competindo ao
mesmo fazer os projetos e sendo da responsabilidade do município o lançamento e financiamento integral da obra. O protocolo foi já
aprovado entre as entidades.
8.19. Centro de Reabilitação do Norte
A Câmara acompanhou todo o processo de
afirmação do Centro de Reabilitação do Norte, sob a égide da Misericórdia do Porto. Encerrado o período desta gestão, decorrente do
ajuste direto feito pelo Ministério da Saúde, o
mesmo passou para a jurisdição do Hospital de
Gaia, reforçando a sua capacidade de resposta.
A mudança de gestão foi aprovada em Conselho de Ministros a 8 de novembro de 2018.
8.20. Terreno da Fábrica de Cerâmica e Fundição das Devesas
A Câmara decidiu adquirir o terreno da Cerâmica das Devesas, com uma área de 13.500
m2. Esta decisão justifica-se pela criação de
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um novo polo de desenvolvimento cultural, de
lazer e fruição pública. Implica a construção de
um Museu da Cidade, com enfoque nas questões ambientais, complementar da atratividade
turística, cultural e patrimonial (cerca de 30%
da capacidade construtiva), com sala de conferências e zona pública de lazer. Esta proposta
foi visada pelo Tribunal de Contas a 4 de junho
de 2018. O concurso público internacional de
conceção foi lançado em maio de 2020.
A sua localização, próxima do novo interface
de Metro das Devesas e na linha de extensão
do Centro Cívico de Gaia, determina um interesse extraordinário para o futuro da cidade.
Ao mesmo tempo, consegue-se a extinção
da pesada urbanização prevista desde 2010
(aprovada em 2005 e com alvará de construção emitido em 2010), com uma brutal área de
construção de 18.944 m2, dos quais 17.714 m2
acima do solo, composta por 137 habitações de
tipologia diversa, 10 frações destinadas ao comércio e 215 lugares de garagem privativa. Este
modelo de urbanismo é incompatível com a cidade moderna e sustentável que defendemos.
O novo projeto implica igualmente a construção de um parque de estacionamento público subterrâneo, suportando a dinâmica de
viaturas que aflui ao centro de cidade e preparando infraestruturas para o próximo interface
de transporte público, que ligará as Devesas ao
Campo Alegre.
8.21. “Praça”
A criação de um novo e moderno edifício de
atendimento e apoio administrativo e financeiro do Município, numa lógica de “Loja do Cida-
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dão”, por aí concentrar um conjunto alargado
de serviços municipais e outros, tornou-se uma
prioridade, dada a exiguidade do edifício atual
e a grande desconcentração dos serviços de
atendimento. 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 criar um verdadeiro
Centro Cívico de Vila Nova de Gaia.
A Praça foi inaugurada pelo Primeiro-Ministro, António Costa, a 23 de junho de 2018.
O novo edifício do atendimento municipal
abriu ao público a 26 de março de 2019.
8.22.

Estação General Torres

A reabilitação da Estação General Torres foi
concluída e teve um grande impacto. Por um
lado, trata-se de uma das principais interfaces
intermodais e de transportes, consumando a
utilização do Andante em comboio (linha do
Norte) e metro (Avenida da República). Por outro lado, tratava-se de uma estação sem condições mínimas de acessibilidade para pessoas
com mobilidade reduzida ou com deficiências
motoras.
Esta reabilitação incluiu 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, cuja inauguração foi feita em novembro de 2018 pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas,
Pedro Marques.

8.23. Reabilitação integral da Linha do Norte e
passagens desniveladas
A reabilitação da Linha do Norte está em início, com visto do Tribunal de Contas. Trata-se
de uma obra de requalificação integral de toda
a linha e de desnivelamento das travessias da
linha, imperando as condições de segurança e
a fluidez. É um investimento superior a 55 milhões de euros. Este projeto, já aprovado pela
Câmara, em articulação com as Infraestruturas de Portugal (dona da obra), foi já iniciado,
criando as condições para solucionar décadas
de problemas.
8.24. 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 de 2012.
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 primeiro mandato, lançámo-nos num trabalho junto das entidades
envolvidas (nomeadamente as Infraestruturas
de Portugal e a Brisa) no sentido de promover
duas intervenções estratégicas no alargamento
da A1, entre Grijó e Santo Ovídio, com um custo de mais de 40 milhões de euros, e que foi
adjudicado ainda no final do mandato anterior:
a rotunda dos Carvalhos e a dupla rotunda de
Santo Ovídio. São obras decisivas para resolver
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os impactos da A1 nas acessibilidades locais e
na ligação da malha territorial outrora dividida
pela autoestrada.
Foi possível, 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 foi assumido pela
Câmara Municipal, como aconteceu com a Rotunda dos Carvalhos.
Recentemente apresentámos o projeto de
linha Metro-Bus entre Grijó e Santo Ovídio e
entre os Carvalhos e Santo Ovídio. Trata-se
de uma estratégia inovadora de mobilidade,
reconhecendo a impossibilidade financeira de
alargar a linha em carril a todo o concelho, mas
assumindo estratégias alternativas, assentes na
mesma bilhética e em corredores dedicados. É
um projeto para assumir e avançar.
8.25. PATA - Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal
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 precárias.
Trata-se de um investimento estritamente
municipal, orçamentado em mais de 1,3 milhões
de euros, em zona contígua ao Parque Biológi-
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co e ao Rio Febros. Concluída a primeira fase
da construção, nomeadamente os trabalhos de
modelação do terreno, de execução do arruamento de acesso e de criação das estruturas de
suporte da plataforma, já arrancou a segunda e
última etapa deste processo. Esta inclui a construção dos edifícios, atualmente em curso, estando previsto que a estrutura esteja terminada
em fevereiro de 2021.
8.26. Habitação e novo modelo de arrendamento
A Câmara encetou, em parceria com a
Gaiurb, um programa de reabilitação de todas
as urbanizações sociais, com criação de novos
espaços de lazer e melhores condições energéticas e 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,
como alternativa aos tradicionais bairros sociais, cuja tipologia e modelo estão desfasados
face às necessidades diversificadas dos tempos atuais.
8.27. Habitação Social – reabilitação e eficiência energética
A Câmara tem já em curso um forte programa de reabilitação de todas as urbanizações
sociais do município, com obras ao nível de todas as variáveis da eficiência energética, como
os telhados, caixilharias, revestimentos e espaços exteriores.
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8.28.

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 um complemento à atual Igreja, que apresenta múltiplas
vulnerabilidades, enquanto se gera um polo de
atratividade arquitetónica e turística. Estando
concluído o projeto de arquitetura, cuja materialização passará sempre pelo diálogo local e
pela avaliação de impactos, avançar-se-á com
o seu concurso público ainda em 2020. Em articulação, será lançada a reabilitação da atual
Capela da Afurada, potenciando a sua utilização e garantindo a preservação da sua importância patrimonial. O protocolo com a Paróquia
foi aprovado no dia 1 de junho de 2020.
8.29.

Programa de instalação de moloques

A Câmara promoveu a instalação de 70 moloques em diversos pontos do concelho, melhorando as condições de salubridade e deposição
de lixos domésticos nas áreas mais densamente povoadas, em alternativa à colocação de baterias de contentores. A 1.ª fase do programa
estará concluída em setembro de 2020.
8.30.

Parque Ambiental de São Paio

A Câmara assumiu a criação de um Parque
Ambiental no Vale de São Paio, em Canidelo,
em complementaridade com a Reserva Natural
do Estuário do Douro e com toda a orla marítima do concelho. Será o prolongamento de uma
zona verde que acolhe mais de 200 espécies de
aves. Um novo lugar para respirar, para usufruir
da paisagem, para descansar corpo e mente.

O equipamento tem o seu projeto assumido
pelo Arquiteto Sidónio Pardal. A sua conclusão
está prevista para outubro de 2020.
8.31. Parque de Santa Luzia
A Câmara assumiu a compra do Parque de
Santa Luzia, visando criar nesse local um equipamento desportivo, ambiental e de lazer, contíguo ao Parque da Lavandeira e representando
mais um espaço de fruição pública.
8.32.

Requalificação do Jardim do Morro

A requalificação do Jardim do Morro revelou-se muito importante. Trata-se de um espaço valioso em termos patrimoniais e históricos,
com uma marca ambiental relevante.
É, um espaço propício para atividades de lazer, culturais, entre muitas outras.
As intervenções municipais realçaram o potencial deste espaço e transformaram o Jardim
do Morro numa verdadeira ‘varanda sobre o rio
Douro’.
Neste novo espaço, a autarquia tem levado a
cabo momentos de demonstração das potencialidades deste anfiteatro ao ar livre, nomeadamente aos fins de semana, assumindo-se
como um jardim digno para jovens artistas de
Gaia e da região. Estes momentos musicais têm
como objetivo animar um espaço reabilitado e
que é uma verdadeira porta de entrada no município, com vistas únicas e que assumimos valorizar e dinamizar.
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8.33. Aquisição da Estufa de Ferro Fundido e
alargamento do Parque da Lavandeira
A Estufa da Lavandeira é uma peça rara da
arquitetura do ferro em Portugal. É uma peça
de interesse municipal (até mesmo nacional),
que foi adquirida e integrada no Parque da Lavandeira, projeto que assume uma prioridade
central para o município, dado o adiantado estado de degradação da Estufa e a necessidade
de uma intervenção imediata.
De referir que a estufa é feita em ferro fundido (uma das duas existentes na Península Ibérica), cuja técnica de engenharia é a mesma do
antigo Palácio de Cristal que foi demolido no
Porto. A estrutura pesa 38 toneladas, tem 24
metros de frente, 12 de altura no centro e 12 de
fundo.
A aquisição da quinta permitirá alargar significativamente o Parque da Lavandeira e reabilitar a estufa. Antes do verão de 2021, o espaço
verde estará aberto, sendo que a requalificação
da estufa também avançará em breve.
A aquisição foi validada com o Visto do Tribunal de Contas de 13 de fevereiro de 2020.
8.34.

Requalificação do Monte da Virgem

A Câmara encetou o projeto de requalificação do Monte da Virgem, numa parceria estratégica com a Diocese do Porto. Assume-se a
criação de um dos principais Santuários Marianos da região e do país. O projeto de requalificação, que inclui a construção de um novo
templo, deverá estar pronto em 2020, para lançar a concurso em 2021.
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8.35.

Revitalização do Parque das Camélias

O Parque das Camélias é um espaço municipal com enormes potencialidades turísticas,
culturais e de lazer. A sua utilização impõe um
domínio da gestão de equipamentos que o município não dispõe, abrindo a porta a um modelo de concessão da exploração, garantindo nas
obrigações da concessão a total reabilitação
do espaço edificado, atualmente em ruínas.
8.36. Centro de Emprego e Formação Profissional de Gaia
O Centro de Emprego e Formação de Vila
Nova de Gaia é um equipamento que há muitos
anos se tornou necessário para responder à situação dramática que muitos milhares dos nossos concidadãos atravessam: uma situação de
desemprego, associada a um nível de desqualificações ou de qualificações desadequado às
exigências crescentes do mercado de trabalho.
Serve, ao mesmo tempo, o processo de autonomização das estratégias de formação de
Gaia, atentas as suas especificidades, enquanto
integra os agentes económicos numa estratégia comum de formação.
É uma verdadeira escola de profissões, com
cerca de 7800 m2 e uma oferta formativa adequada às necessidades e às dinâmicas do mundo do trabalho, nomeadamente no setor do turismo, da hotelaria e da restauração, que, como
todos sabemos, atravessam uma fase de franco
crescimento na região que não tem sido possível fazer acompanhar de formação à escala das
necessidades. O equipamento foi inaugurado a
19 de abril de 2017.
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8.37.

Mercado da Afurada

O Mercado da Afurada foi assumido como
um elemento estratégico do desenvolvimento
da Afurada. Foi retomada a obra, paga a mesma e lançada a concessão que torna aquele espaço uma referência da freguesia e do concelho, criando mais fatores de atratividades para
o território. Este equipamento foi inaugurado a
14 de julho de 2017.
8.38.

Mercado da Beira-Rio

O Mercado da Beira-Rio é um ícone da marginal de Gaia e um elemento arquitetónico e
histórico de grande relevância. Assumiu-se o
modelo de concessão, visando a requalificação
integral do equipamento e a sua gestão numa
ótica moderna e sustentável. A requalificação
do equipamento foi inaugurada a 13 de setembro de 2017.
8.39.

duzirá as pessoas entre o Centro Histórico e os
pontos de paragem dos autocarros, a pedido
dos mesmos. Este serviço está em funcionamento desde 26 de julho de 2018.
Ao longo de cerca de um ano, promovemos,
de forma faseada, as obras de beneficiação das
avenidas de Diogo Leite e Ramos Pinto. A última fase desta empreitada foi concluída em
junho de 2018. A intervenção passou pela melhoria do pavimento, pela alteração do desenho
das baias de estacionamento e pela instalação
de nova iluminação com LEDs.
A zona da beira-rio de Gaia ganhou, assim,
um novo desenho, com a transformação destas
duas avenidas num arruamento-passeio, o que
permitiu criar melhores condições de espaço
“praça” e de circulação de peões, bem como do
próprio usufruto das muitas esplanadas ao longo desta zona. Para isso, muito tem contribuído, também, a retirada do trânsito automóvel
destas avenidas e a pedonalização generalizada do local e a respetiva devolução às pessoas.

Beira-Rio/Marginal de Gaia

A requalificação do Mercado da Beira-Rio
e da marginal de Gaia impunha-se como elemento de atratividade turística, mas sobretudo como mais um foco de lazer e de fruição
dos gaienses, com segurança e modernidade,
mantendo fatores de identidade, mas não ignorando os novos desafios que a realidade atual
coloca. A opção municipal passou pela pedonalização da frente ribeirinha, devolvendo a cidade às pessoas. Para evitar prejuízos para a
população local, sobretudo para os mais idosos, foi criado um serviço shuttle on demand,
com um veículo elétrico e motorista que con-

8.40.

Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Gaia está a ser intervencionada e atualizada em termos infraestruturais, técnicos e bibliográficos, tornando-se
um espaço aprazível e cativante para estudantes e investigadores. O projeto implica um investimento de cerca de 1,1 milhões de euros,
com comparticipação financeira no âmbito do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU). Além dos arranjos interiores e exteriores do edifício, a intervenção vai incidir na troca
de caixilharia, arranjo do telhado e atualização
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do espólio, com a criação de um núcleo monográfico ligado à literatura local e regional. A
intervenção iniciou-se em junho de 2020 e tem
a duração de dez meses.
8.41. Apoio à construção da Creche da CERCI
A construção da nova creche da CERCI-Gaia,
em Canidelo, reforçou o conjunto de respostas
nesta valência e foi diretamente apoiada pelo
município.
8.42. Apoio à construção do CAO da APPACDM Dr. Mário Dias
A construção do novo Centro de Atividades
Ocupacionais da APPACDM-Gaia, em Canidelo,
reforçou o conjunto de respostas nesta valência e foi diretamente apoiada pelo município
e homenageou um dos mais importantes dirigentes associativos do concelho.

Câmara na ordem dos 30% do total da fatura.
Atendendo a que o município suporta cerca de
6,5 milhões de euros de fatura anual, trata-se
de um investimento que, além da inquestionável dimensão ambiental, tem uma repercussão muito significativa nas contas municipais.
O concurso público já foi lançado em abril de
2020.
8.45.

A prioridade dada ao transporte público
deve ser acompanhada por parques de estacionamento acessíveis e localizados em estreita articulação com as estações de transporte
público. É o caso do modelo de gestão de parques numa lógica Park and Ride, com utilização
do Andante para pagamento da tarifa e sempre
localizado nas imediações de interfaces intermodais.
8.46.

8.43.

Via alternativa ao pórtico de Gulpilhares

A construção da via alternativa ao pórtico de
Gulpilhares foi uma resposta a um erro original (a construção do pórtico e o pagamento de
portagens naquele local concreto) e uma demonstração da importância do poder local na
defesa das populações.
8.44. Instalação de leds em toda a iluminação
pública
A instalação de leds em mais de 50 mil pontos de luz da iluminação pública do concelho
potencia uma poupança na fatura elétrica da
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Parques de estacionamento Park and Ride

Quartel da GNR de Lever – requalificação

A Câmara assumiu como prioritárias as infraestruturas de segurança, a par da saúde,
educação e justiça. Assim, afetamos recursos
municipais à comparticipação nas obras do
poder central, como o caso da reabilitação do
quartel da GNR de Lever, já concluída a primeira fase.
8.47.

Quartel da GNR de Arcozelo – construção

Em reunião da Câmara de abril 2020, foram
aprovados protocolos com o Ministério da Administração Interna para edificação ou requalificação de quartéis da GNR e da PSP.
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O quartel da GNR de Arcozelo será construído num terreno cedido pela freguesia, sendo
pago a 100% pela Câmara Municipal, num orçamento a rondar os 1,6 milhões de euros.
8.48. Quartel da GNR dos Carvalhos – requalificação
Igualmente aprovados na reunião de abril
2020, protocolos com o Ministério da Administração Interna para edificação ou requalificação de quartéis da GNR e da PSP. O atual
quartel da GNR dos Carvalhos merecerá uma
reabilitação integral interior e exterior, a iniciar
em 2020, sendo que a obra relacionada com o
espaço público (ruas e acessos) deverá custar
cerca de 300 mil euros, sendo da responsabilidade da Câmara Municipal. A requalificação
do quartel, por sua vez, custará cerca de um
milhão de euros, 50% pagos pela autarquia e
50% pela tutela.
8.49. Divisão Policial de Gaia/Esquadra da PSP
– requalificação
A Câmara elencou como prioritárias as infraestruturas de segurança, a par da saúde,
educação e justiça. Assim, afetamos recursos
municipais à comparticipação nas obras do poder central, seja na reabilitação dos quartéis da
GNR (Lever, Carvalhos e Arcozelo), seja na requalificação da Divisão Policial da PSP.
Igualmente aprovados na reunião de abril
2020, protocolos com o Ministério da Administração Interna para edificação ou requalificação de quartéis da GNR e da PSP. Estão em
curso as obras de recuperação do exterior do

edifício, considerando-se necessário reabilitar
parcialmente o seu interior.
Prevê-se que o projeto de execução fique
concluído até ao início de 2021 para posterior
lançamento do concurso público da obra.
8.50. Construção da Esquadra da PSP de Canidelo
A construção da nova esquadra da PSP, em Canidelo, em terreno cedido pela autarquia, resultou de um protocolo estabelecimento entre o
Ministério da Administração Interna, a Câmara
Municipal de Gaia e a PSP. A infraestrutura resultou de um investimento de cerca de 960 mil
euros e tem a capacidade para acolher até 80
agentes.
O equipamento foi inaugurado a 27 de outubro de 2014, com a presença do então ministro
da Administração Interna, Miguel Macedo.
8.51. Construção da Esquadra da PSP de Valadares
O edifício da esquadra da PSP de Valadares está implantado num terreno com cerca
de 2700 m2, cedido pela Câmara Municipal
de Gaia, que promoveu a empreitada de construção (orçada em aproximadamente 900 mil
euros), sendo depois reembolsada pela Direção Geral de Infraestruturas e Equipamentos
(DGIE).
O equipamento foi inaugurado a 10 de dezembro de 2013, com a presença do então ministro da Administração Interna, Miguel Macedo.
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8.52.

Escarpa da Serra do Pilar

A requalificação ambiental da Escarpa da
Serra do Pilar implica a total renaturalização e
consolidação do espaço, inibindo a construção
(e o licenciamento do edificado) na zona em
questão e criando um espaço extraordinário,
acoplado à zona classificada como Património
Mundial da Humanidade. Trata-se de uma obra
decisiva para garantir a centralidade de Gaia no
contexto do turismo e da fruição dos autóctones da região. A obra de pregagem e consolidação da escarpa da Serra do Pilar, no valor de
3,5 milhões de euros, estará concluída no verão
de 2020.
8.53. Incubadora de empresas nas oficinas municipais
A Câmara Municipal pretende criar uma incubadora de empresas nas oficinas municipais,
localizadas na Avenida Vasco da Gama, ao lado
do quartel dos Bombeiros Sapadores de Gaia.
O projeto implica um processo de negociação
com o fundo que detém os imóveis – o FundGer, um fundo imobiliário da Caixa Geral de
Depósitos. Para este espaço, o objetivo passa,
também, por criar uma escola de artes e ofícios.
8.54. Retirada integral do amianto das escolas
do 1.º ciclo
Num investimento de 5,4 milhões de euros,
exclusivamente municipal, este conjunto de
obras – divididas por três lotes – inclui a remoção de amianto e será concretizado ao longo
de três anos letivos.
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Permitirá, ao mesmo tempo, levar a cabo
uma otimização destes edifícios escolares, reduzindo os custos energéticos e assegurando
uma melhoria substancial do conforto térmico
e das condições de ensino-aprendizagem.
A intervenção abrange 32 escolas, estando
presentemente a ser realizada.
8.55. Reabilitação integral do edifício dos Paços do Concelho
Com projeto da autoria do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira, o edifício onde está,
atualmente, instalada a Câmara Municipal de
Gaia tem quase cem anos de existência.
Naturalmente que os desafios de conservação são enormes, de forma a garantir que os
trabalhadores do Município e todos aqueles
que visitam o espaço tenham as melhores condições possíveis.
A reabilitação integral do edifício dos Paços
do Concelho encontra-se em fase de projeto.
8.56.

Capela do Senhor d’Além – requalificação

O projeto de recuperação da Capela do Senhor d’Além está totalmente conciliado com a
Diocese do Porto, a quem pertence o edifício
religioso.
As obras de beneficiação deverão ter início
em setembro de 2020, tendo uma duração prevista de 12 meses. O restauro incluirá um monumento em forma de garrafa, que servirá para
homenagear o vinho do Porto. A obra terá o
valor de 300 mil euros.
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8.57.

Feira dos Carvalhos

A reabilitação, além do espaço da feira, inclui
a construção de um anfiteatro natural (para espetáculos e atividades desportivas), um parque
infantil, entre outros equipamentos. O projeto
está orçado em cerca de 3 milhões de euros a
arrancará em outubro de 2020.
Neste local, está, também, planeada a colocação de ligações mecânicas para superar o
desnível de cota existente entre espaços, nomeadamente no acesso à EN-1.
8.58.

Metro-Bus

Trata-se de um sistema de transporte público que visa combinar a capacidade e a velocidade do metro com a flexibilidade, o baixo
custo e a simplicidade de um sistema de linhas
de autocarros. Opera numa faixa de rodagem
exclusiva, para evitar o congestionamento do
trânsito, e inclui estações, veículos e sistemas
inteligentes de tráfego num sistema integrado
e flexível.
O metrobus, que já existe em mais de duzentas cidades em todo o Mundo, é um serviço
moderno, confortável, fácil de utilizar e acessível, que é, ao mesmo tempo, um paradigma
da integração urbana, seguro e amigo do ambiente.
Em Gaia, este serviço terá material circulante
novo, com capacidade para cerca de 130 pessoas, com modo de bilhética Andante e níveis
de velocidade e frequência superiores a um
autocarro. Quer no que se refere ao consumo
energético, quer às emissões, a solução tem
impactos positivos, implicando menor utilização do transporte individual.
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A obra na EN222 – entre a Avenida D. João II
e os Arcos do Sardão - está em fase de arranque dos trabalhos.
8.59.

Aterro de Sermonde

Desde 2017, os cerca de dez hectares do aterro de Sermonde começaram a ser selados. Está
em curso um projeto para que o espaço seja
aberto à comunidade, como um parque lúdico e
de educação ambiental. Todavia, em Sermonde
continuarão a funcionar a estação de triagem,
a estação de tratamento mecânico-biológico, a
central de valorização energética e a Estação
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que
recebe os lixiviados libertados pelo aterro.
8.60.

Pavilhão Multiusos dos Arcos do Sardão

A saturação dos equipamentos municipais
na zona mais central do concelho é evidente.
Por outro lado, a ausência de equipamentos
polivalentes inibe um calendário coerente de
eventos.
A construção de um pavilhão multiusos, associando a prática desportiva e a dinâmica dos
eventos culturais, pode ser um elemento central da afirmação desportiva e cultural de Gaia.
A localização associa o potencial da centralidade urbana com a possibilidade de criação de
uma escola de formação desportiva, aproveitando o terreno municipal da urbanização da
Quinta da Seara (Vilar de Andorinho e Oliveira
do Douro).
O projeto é da autoria do Arq. Vítor Seabra e
está previsto o início da construção em setembro de 2020.
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8.61. Pavilhão Municipal Carlos Resende

8.63.

O Pavilhão Municipal Carlos Resende, em Canidelo, funciona numa lógica de congregação,
no mesmo espaço, de atividades de lazer, cultura e desporto, refletindo a aposta da autarquia no investimento inteligente e sustentável,
com benefícios diretos para a comunidade escolar e para a população.

A finalização e o pagamento integral da obra
do Centro Escolar Fernando Guedes permitiram
culminar uma obra educativa, mas igualmente optar pela construção de um equipamento
desportivo há muito tempo ambicionado para
a freguesia de Avintes.

O investimento municipal de 1,3 milhões de
euros, com uma área de implantação de 1.515
metros quadrados, resultou na construção de
um recinto desportivo para a prática de andebol, futsal, basquetebol e ténis, nas vertentes
de formação e competição, e de voleibol, apenas na vertente de formação. O pavilhão serve
a Escola Básica de São Paio, a APPACDM de
Gaia, a CerciGaia e a comunidade em geral.
O equipamento foi inaugurado a 4 de janeiro
de 2020, com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A opção pela construção do Pavilhão Municipal Salvador Guedes significa um dos mais
importantes equipamentos da freguesia e do
concelho, pago integralmente pelo orçamento
municipal e com uma importância estratégica
para o desenvolvimento de Avintes e de Vila
Nova de Gaia. Este é um dos primeiros equipamentos construídos na última década exclusivamente a partir do orçamento municipal.
O equipamento foi inaugurado a 8 de setembro de 2018, com a presença do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa.
8.64.

8.62.

Pavilhão Municipal de São Félix da Marinha

A dinâmica desportiva e social do Clube
Andebol de São Félix da Marinha e a ausência deste tipo de equipamentos nesta freguesia de Gaia implica a necessidade de priorizar
um pavilhão municipal nesta zona do concelho, servindo a formação desportiva e abrindo
a possibilidade de alargamento da prática do
desporto para todos.
Foi já adquirido o terreno pelo montante de
139 mil euros, que foi escriturado em maio de
2020, e está em fase de finalização o projeto
para lançamento do concurso público.

Pavilhão Municipal Salvador Guedes

Pavilhão Municipal de Olival (Escola EB 2/3)

Com uma área de cerca de 5.200 metros
quadrados, o Pavilhão Municipal de Olival será
construído num terreno contíguo à escola.
A proposta de intervenção divide o edifício
em três áreas distintas: uma reservada ao público, uma desportiva e uma área complementar de apoio.
Como opção de investimento inteligente e
sustentável, o pavilhão foi projetado para o uso
racional de energia, recursos naturais e recursos às energias renováveis.
A obra arranca até finais de 2020.

59

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

8.65.

Pavilhão Municipal de Santa Marinha

O desporto é um pilar fundamental na qualidade de vida dos cidadãos. Centrado na máxima de que o desporto é para todos, o concelho
continua a apostar, de forma continuada, na
reabilitação e criação de infraestruturas desportivas, quer para o desporto escolar, quer
para a formação desportiva. Este pavilhão servirá o desporto escolar durante as horas letivas,
estando prevista a sua utilização pela comunidade local após o horário escolar e fins-de-semana. Dada a sua localização central, admite-se a possibilidade de servir também os clubes
do concelho de Gaia e de proximidade. Estão a
ser concluídos os projetos das especialidades
para lançamento do concurso público.
8.66.

Pavilhão Municipal de Vilar do Paraíso

O Pavilhão Municipal de Vilar do Paraíso, já
lançado a concurso público, correspondendo a
um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, será uma marca para a freguesia.
Este equipamento terá uma bancada de 275
lugares sentados, somando-se um polidesportivo com cerca de mil metros quadrados. Numa
lógica de investimento inteligente e sustentável, o pavilhão gimnodesportivo de Vilar do Paraíso, que estará integrado no Parque de São
Caetano, foi projetado de forma a perspetivar
uma utilização racional de energia, a utilização
racional dos recursos naturais e o recurso às
energias renováveis.
Está já adjudicado e em curso o projeto de
requalificação e renaturalização do Parque de
São Caetano.
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8.67. Pavilhão Municipal das Pedras Nelson
Cardoso
O Pavilhão Municipal das Pedras - Nelson
Cardoso resultou de um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros, comparticipado em
500 mil euros por fundos comunitários.
O equipamento desportivo, aliado da formação desportiva, recebe várias modalidades,
existindo um bloco secundário destinado à prática de ginástica. O equipamento foi inaugurado a 14 de maio de 2015.
8.68.

Polidesportivo de Seixezelo

O Polidesportivo de Seixezelo é, hoje, um
equipamento vocacionado para a prática desportiva de lazer. O equipamento foi reabilitado
e integra uma rede de infraestruturas desportivas que incluem a competição e a formação.
A intervenção resultou de uma candidatura
ao Programa Operacional Regional do Norte,
que comparticipou a 25% num investimento
superior a 280 mil euros. A requalificação do
polidesportivo contemplou a recuperação dos
balneários e a colocação de relva sintética e iluminação.
O espaço foi também adaptado para acolher
cidadãos com mobilidade reduzida ou condicionada. O equipamento foi inaugurado a 26 de
julho de 2015.
8.69.

Sede da Junta de Freguesia de Canelas

Esta primeira fase de uma requalificação
mais abrangente – Fórum de Cidadania de Canelas – implicou um investimento municipal de
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cerca de 600 mil euros e contempla a junta de
freguesia, os serviços sociais e administrativos,
o salão nobre, o Espaço Cidadão, o Gabinete
de Inserção Profissional e o Gabinete de Apoio
Social. Recorde-se que, desde 2001, a junta de
freguesia de Canelas funcionava em instalações provisórias.
O Fórum de Cidadania de Canelas contempla uma 2ª fase, ainda a concurso , que incluirá
um auditório com cerca de 350 lugares, com
condições para acolher as necessidades de várias instituições, e terá, ainda, uma praça e um
centro cívico, reorganizando toda a área envolvente e tornando este novo espaço mais aprazível para todos.
O equipamento foi inaugurado a 19 de fevereiro de 2020, com a presença da ministra da
Modernização do Estado e da Administração
Pública, Alexandra Leitão, que igualmente lançou a primeira pedra do auditório local.
8.70.

Sede da Junta de Freguesia de Arcozelo

de múltiplas atividades de âmbito cultural, recreativo e religioso. Pretende-se, ainda, melhorar de forma significativa a relação do adro
frontal à igreja, com a via principal de acesso
(rua Raimundo de Carvalho), permitindo acesso digno e desafogado e melhores articulações
de espaços, anulando a atual conflitualidade
com o estacionamento automóvel e a reduzida
dimensão dos passeios.
O projeto está, neste momento, a aguardar
a entrega das peças procedimentais para lançamento de concurso, sob a coordenação da
Eng.ª Teresa Barbosa.
8.72.

Centro Cívico de Oliveira do Douro

O projeto foi desenvolvido de forma a criar
diferentes espaços de permanência, de convívio e de lazer, bem como zonas de transição e
de circulação, contemplando um parque infantil, um parque geriátrico, um auditório exterior,
que prolonga o auditório interior existente na
Junta de Freguesia.

A construção da nova sede da junta de freguesia de Arcozelo está incluída no masterplan
da freguesia, que inclui o prolongamento da
Avenida João Paulo II, a reformulação da rede
viária adjacente e a construção do novo edifício da GNR.

Oliveira do Douro tem mais de 22 mil habitantes, mas não possui ainda um centro cívico
e um espaço de encontro. O projeto é da autoria do escultor Bruno Marques e será lançado a
concurso público em outubro de 2020.

8.71. Centro Cívico no Adro da Igreja de Mafamude

8.73.

O objetivo do projeto passa por dignificar
o espaço de fruição pública, estando em causa, entre outros aspetos, a ampliação do adro
frontal, a criação de uma praça e a otimização

O município apostou fortemente na requalificação da rede viária municipal, com um investimento acumulado nestes 6 anos superior a 17
milhões de euros.

Plano municipal de reabilitação da rede viária
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A opção passou pela reabilitação de vias
centrais nas freguesias (Rua Heróis do Ultramar, Rua Central de Lever, Rua Sidónio Pais,
Rua Américo Oliveira, Rua Delfim de Lima, entre muitas outras) e de vias secundárias de relevância para os seus moradores. É um esforço
financeiro para reabilitar o espaço público e
melhorar as condições de mobilidade no concelho.

É um espaço que está, atualmente, inutilizado e em estado de degradação e que pretendemos colocar à disposição da comunidade,
exclusivamente para escalões de formação.

8.74.

8.77.

Plano municipal de reabilitação das escolas

O plano de reabilitação das escolas ultrapassa os 6 milhões de euros, ao que se acrescentam os 3 milhões de comparticipação nas obras
das escolas EB 2/3. Trata-se de um esforço na
requalificação das infraestruturas, na beneficiação dos equipamentos e no reforço do apoio às
atividades pedagógicas.
8.75.

Loja Interativa de Turismo

Gaia inaugurou, a 31 de julho de 2015, a Loja
Interativa de Turismo, localizada junto ao centro histórico e às tradicionais caves do Vinho
do Porto. Este espaço traz aos turistas a possibilidade de aceder a informações úteis sobre a
cidade, sendo assim mais fácil planear as estadias em Gaia. Equipada com tecnologia de última geração, a loja divulga eventos culturais e
produtos que promovem o norte do país.
8.76.

Centro de formação desportiva de São Tiago

O objetivo passa por transformar o campo
de São Tiago, em Oliveira do Douro, num centro desportivo dedicado à formação.
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A proposta de requalificação prevê a recuperação do máximo de elementos existentes e
o campo de jogo será tratado e incluirá relva
sintética.
Centro de Alto Rendimento (CAR)

Inaugurado em setembro de 2013 e integralmente pago em 2014, tornou-se um suporte a
trabalho de formação desportiva desenvolvido
no concelho.
8.78.

Piscina Municipal de Maravedi

Decorrente do encerramento da Piscina Municipal de Maravedi para a habitual manutenção, no verão de 2019, verificou-se a existência
de algumas anomalias estruturais que obrigaram a que o equipamento se mantivesse encerrado ao público por forma a ser realizada uma
avaliação técnica que permitisse a sua abertura
sem qualquer risco para os utentes. No entanto, esta análise veio demonstrar a existência
de alguns problemas que inviabilizaram a sua
abertura ao público.
A Câmara Municipal de Gaia vai, assim, assumir a reconstrução integral de uma das piscinas municipais mais procuradas do concelho
(tem cerca de 1700 utentes), num investimento
de cerca de 2,5 milhões de euros. O projeto de
arquitetura já foi entregue, sendo da responsabilidade do Arq. António Martins.
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8.79.

Piscina Municipal Aurora Cunha

A Piscina Municipal Aurora Cunha teve um
investimento de cerca de 1,5 milhões de euros.
Com uma área de aproximadamente seis mil
metros quadrados, a piscina inclui dois tanques
– com dimensões distintas – que têm como finalidade a prática de competição, mas também
o recreio, a aprendizagem e adaptação ao meio
aquático pelos mais novos. Este equipamento
foi inaugurado a 14 de março de 2015, com a
presença da ex-atleta profissional portuguesa,
Aurora Cunha.
8.80.

Piscina das Marés

uma reabilitação integral. Não havendo nenhuma situação completamente definida, estão algumas alternativas em estudo.
8.83.

Planeamento urbanístico

Foram definidas Áreas de Reabilitação Urbana, com incentivos fiscais associados, bem
como a legalização de mais de 60 indústrias,
permitindo a manutenção dos postos de trabalho, usando os instrumentos excecionais de
regularização das atividades económicas definidos pelo governo. Em 2020 arrancou igualmente o processo de revisão do PDM.

A Piscina das Marés deve ser um equipamento que integre de forma equilibrada a componente ambiental com o lazer e a fruição. A
constituição de uma equipa de trabalho para a
definição técnica da sua localização e projeto
resulta da convicção de que se trata de uma
infraestrutura central para o concelho e para as
pessoas.

8.84.

8.81. Posto Náutico do Areinho

A Casa-Oficina estará pronta em 2021, sendo
objetivo a sua abertura ao público como casa
da cultura e centro de artes tradicionais com
uma forte aposta no artesanato local.

Destino sobretudo ao remo e à canoagem,
a construção do novo posto náutico do Rio
Douro, junto ao areinho de Oliveira do Douro,
em parceria com a Universidade do Porto e o
CDUP, pretende dinamizar os desportos de rio.
O investimento será de cerca de 500 mil euros.
8.82.

Sede da Polícia Municipal

O município pretende uma nova e definitiva
sede da Polícia Municipal de Gaia, com todas
as condições de uma construção de raiz ou de

Casa-Atelier Arq. Oliveira Ferreira

É um espaço ligado à imagem e ao trabalho
do arquiteto que projetou, entre outros, o edifício da Câmara Municipal de Gaia.
Pretende-se, com esta reabilitação, devolver
o imóvel à comunidade, através de um protocolo assumido com a Associação Amigos de Gaia.

8.85.

Museu de Causas

Gaia vai ser palco do Museu de Causas, um
espaço que mais do que municipal, quer assumir um âmbito nacional.
É uma proposta de Agostinho Santos, um artista que há muito tempo centra o seu trabalho
nas temáticas sociais.
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A ideia de constituir este espaço, inédito no
país e na Europa, surgiu quando apresentou a
tese «Paleta Contemporânea – Museu de Causas», no âmbito do doutoramento em Museologia.
8.86.

Atelier Soares dos Reis

Trata-se de um atelier construído na segunda metade do século XIX, a pedido do escultor
António Soares dos Reis, para funcionar como
casa-oficina, tendo ele próprio delineado o
projeto executado por um arquiteto seu amigo, José Geraldo Sardinha. Em abril de 2017,
a Câmara Municipal de Gaia e a Universidade
do Porto (proprietária do edifício na Rua de
Camões) assinaram um protocolo com vista
a requalificar o espaço, num investimento de
cerca de 220 mil euros, alvo de candidatura ao
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(PEDU). A requalificação está, neste momento,
em fase de concurso público.
8.87.

Escola Ciência Viva

O projeto resultou da parceria entre a Câmara Municipal de Gaia e a Ciência Viva – Agência
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, contribuindo para a promoção de práticas
de aprendizagem, com uma forte aposta nas
competências digitais, em projetos de inovação pedagógica e na valorização de professores em academias de formação avançada.
Direcionado, numa primeira fase, para os alunos do 1º ciclo do ensino básico, este programa
educativo promove uma componente experimental, reproduzindo o ambiente laboratorial
de investigação.
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A Escola Ciência Viva, localizada no Parque
Biológico de Gaia, iniciou a sua atividade a 14
de outubro de 2019 com os seus primeiros alunos.
8.88. Parque de Jogos do Futebol Clube de
Crestuma
Fundado em 1937, o Futebol Clube de Crestuma há muito que ambiciona ter um novo
campo, um sonho que será alcançado com o
apoio da Câmara Municipal. O Município já assumiu 168 mil euros para a construção de um
fundamental muro de suporte, dado o declive
existente, bem como uma verba de 17 mil euros
para pagar os projetos do recinto.
Em junho de 2020, foi entregue o projeto final ao clube por parte da equipa de projetistas,
fundamental para o lançamento do concurso
da obra, no montante global de 900 mil euros.
Coube ao clube entregar o projeto à Câmara,
devidamente orçamentado para realização de
protocolo de apoio, assinado a 15 de julho de
2020.
O compromisso da Câmara é construir o Parque de Jogos para o Futebol Clube de Crestuma. Para tal, foi aprovado o protocolo financeiro, competindo ao clube avançar com a
tramitação legal e com a obra.
8.89. Parque de Jogos dos Dragões Sandinenses
Este novo campo foi pensado e realizado
para responder às necessidades de formação
de crianças e jovens. Enquanto este equipamento não estivesse concluído, muitos jovens
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estavam a fugir para outros clubes. Ao concluirmos este equipamento, cumprimos um
compromisso institucional com o clube e com
a sua história. O equipamento foi inaugurado a
19 de fevereiro de 2017.
8.90.

Campo de Jogos do FC Canelas

As intervenções neste espaço surgiram numa
lógica de cumprimento de aspirações antigas
do clube, de melhoria das condições da prática desportiva e engrandecimento da formação
desportiva para crianças e jovens.
Passou pela criação de um novo parque de
jogos para formação e balneários, tendo sido
inaugurado em dezembro de 2014.
8.91. Campo de Jogos do CD União Leverense
A instalação de um novo relvado sintético,
balneários e reabilitação parcial da bancada,
deram cumprimento às aspirações antigas do
clube, de melhoria das condições da prática
desportiva e engrandecimento da formação
para crianças e jovens. O renovado equipamento foi inaugurado em setembro 2017.
8.92.

Campo de Jogos do FC Pedroso

A Câmara Municipal de Gaia fez um esforço
para dotar os equipamentos dos clubes gaienses com melhores condições e potenciar a formação dos jovens atletas da cidade.
O Futebol Clube de Pedroso foi dotado de
um novo relvado sintético, inaugurado a 15 de
dezembro de 2014, que se juntou a um conjun-

to de intervenções que já tinham sido levadas
a cabo, nomeadamente: beneficiação dos balneários, bancada, iluminação e vedação.
8.93. Parque de Jogos do Clube de Futebol de
Oliveira do Douro
Fundado em 1932, o Clube de Futebol de Oliveira do Douro há muito que ambicionava ter
um novo campo, um sonho que foi alcançado
com o apoio da Câmara Municipal.
O Município assumiu um apoio parcial (cerca de 60% do investimento) e a inauguração
aconteceu a 24 de maio de 2016, após cerca de
sete décadas no mítico campo de São Tiago.
O clube viu o seu novo estádio ser inaugurado, num jogo amigável entre o Clube de Futebol de Oliveira do Douro e o Futebol Clube do
Porto, estando atualmente em pleno uso.
8.94.

Parque de Jogos do Valadares-Gaia

Este projeto encontra-se em concurso público, significando a criação das condições para a
requalificação e modernização do equipamento, tornando-o mais apto para os novos desafios da comunidade e do clube. Terá comparticipação municipal.
8.95.

Parque de jogos de Sermonde

Foi em clima de festa que foi inaugurado, a
13 de junho de 2018, o Complexo Desportivo de
Sermonde, uma obra no valor de 195 mil euros,
financiada pela Câmara Municipal, há muito ansiada pela população local.
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Integrado no parque de lazer e com serviço
de apoio de balneários, o complexo inclui um
campo de futebol de sete com relvado sintético com sistema de rega e iluminação eco-eficiente e uma área de polidesportivo de apoio
com campo de futebol de cinco, campo de ténis, dois campos de basquetebol, um campo
de voleibol e dois corredores para a prática de
atletismo.
8.96. Sede e Auditório da Junta de Freguesia
de Grijó
Corresponde à nova localização da sede da
Junta de Freguesia, já em pleno funcionamento, inserida no Espaço Mais Grijó (ex-Outlet de
Grijó), sendo também este equipamento um
elemento de valorização do potencial económico desta infraestrutura. O auditório, localizado no mesmo local, encontra-se já em fase de
concurso.
8.97.

Auditório Municipal

A requalificação técnica e infraestrutural do
Auditório Municipal de Gaia foi um desígnio
concluído em 2017, visando a criação de um espaço de cultura com qualidade, mas, ao mesmo
tempo, garantindo a viabilidade de uma programação municipal própria, respondendo aos
objetivos socioeducativos de um equipamento
desta importância.
Num momento protagonizado pelo maestro
Rui Massena, o Auditório Municipal de Gaia reabriu ao público, em 9 de setembro de 2017, totalmente requalificado, assumindo-se, como a
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sala de espetáculos de Vila Nova de Gaia, agora
com novas valências.
Trata-se de um investimento assumido pela
Câmara Municipal de Gaia, cujo valor ronda os
700 mil euros.
Das principais intervenções destacam-se o
revestimento da fachada principal com uma segunda pele, o reposicionamento do alinhamento das portas e bilheteira, a reformulação integral dos tetos (substituindo toda a iluminação
clássica por LED), a renovação das cadeiras na
sala de espetáculos ou o tratamento acústico
da torre de palco.
8.98. Auditório Municipal Manuel Menezes de
Figueiredo
Está em curso a obra do Auditório da Assembleia Municipal, visando modernizá-lo e criar as
condições para as suas funções originais, mas
também para novas e diversificadas funções.
A intervenção tem um custo aproximado de
900 mil euros e o objetivo de alargar as valências existentes, possibilitando a realização de
seminários, conferências, pequenos congressos, ações de formação, entre outros eventos
de caráter idêntico, abrindo o espaço à comunidade e às instituições do concelho.
Ao nível das áreas exteriores será também
levada a cabo uma intervenção significativa,
eliminando-se barreiras e dotando-as de uma
imagem mais contemporânea.
A obra começou em fevereiro de 2020 e tem
uma conclusão prevista para o final de 2020.
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8.99.

Largo de Fontes – requalificação

A requalificação integral do largo de Fontes, na relação com a Capela Nossa Senhora de
Fontes, é um elemento de valorização de toda
a comunidade de Serzedo. A obra arranca no
Outono de 2020.
8.100.

Requalificação de Vila d’Este (2.ª fase)

Trata-se de uma intervenção orçamentada
em cerca de 20 milhões de euros e que vai no
sentido da conclusão da reabilitação integral
dos prédios e espaços públicos desta urbanização.
8.101.

Auditório de Canelas

O Fórum de Cidadania de Canelas contempla uma segunda fase, atualmente em curso,
que irá nascer ao lado do edifício da junta de
freguesia.
Incluirá um auditório com cerca de 350 lugares, com condições para acolher as necessidades de várias instituições, e terá, ainda, uma
praça e um centro cívico, reorganizando toda a
área envolvente e tornando este novo espaço
mais aprazível para todos.
As obras de recuperação incluem o Jardim de
S. João e o Coreto de Canelas e está prevista a
sua conclusão em março 2021.

Cineteatro Almeida e Sousa

A compra do Teatro Almeida e Sousa pela
Câmara Municipal permite consumar um projeto cultural e associativo de relevância para a
freguesia de Avintes e para o concelho. É um
equipamento icónico da freguesia, hoje abandonado, onde o teatro amador floresceu e onde
queremos que volte a grande dinâmica cultural. É, ao mesmo tempo, um novo equipamento
para enquadrar no conjunto dos equipamentos
culturais municipais, com programação própria
e criação de públicos para a cultura.
É uma prioridade municipal, resolvendo neste mandato um problema de duas décadas.
Está já adjudicado e em curso o projeto de
arquitetura paisagística para a requalificação
do Largo do Palheirinho e Largo da Gandra,
dando uma imagem moderna e urbana daqueles espaços de interseção com o Cineteatro.
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8.102.

8.103.

Auditório de Oliveira do Douro (requa-

lificação)
O projeto vai incidir na reabilitação de alguns
dos elementos e equipamentos do edifício e na
remodelação na perspetiva de reorganização
de alguns dos espaços interiores, incluindo a
componente técnica e tecnológica do auditório.
8.104.

Auditório de Gulpilhares (requalificação)

O projeto do Auditório de Gulpilhares vai incidir na reabilitação de alguns dos elementos e
equipamentos do edifício e na remodelação na
perspetiva de reorganização de alguns dos espaços interiores, incluindo a componente técnica e tecnológica do auditório.
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8.105.

Auditório de Olival (requalificação)

O projeto vai incidir na reabilitação de alguns
dos elementos e equipamentos do edifício e na
remodelação na perspetiva de reorganização
de alguns dos espaços interiores, incluindo a
componente técnica e tecnológica do auditório.
8.106.

Auditório de Santo Ovídio

O projeto de execução do auditório da Igreja
e Complexo Paroquial de Santo Ovídio, pertencente à Comissão Fabriqueira da Paróquia de
Santo Ovídio, procurou refletir as aspirações da
comunidade que serve. O procedimento será
lançado ainda em 2020, assumido pelo município e pago na perspetiva de integração do
equipamento na rede de auditórios municipais
com uso a tempo parcial com a Paróquia. Projeto do Arq. Manuel Abreu.
8.107.

Auditório de Lever

O projeto de remodelação do Auditório de
Lever e ampliação da sede da Banda Musical
Leverense, com um custo aproximado de 900
mil euros, incidirá num edifício existente, o da
junta de freguesia de Lever, onde atualmente
está instalado o centro de apoio à terceira idade da Associação de Solidariedade Social de
Lever. A intervenção terá como foco a remodelação do edifício existente, mantendo as instalações do centro social, intervindo no auditório,
no espaço da sede da junta de freguesia e ampliando as atuais instalações da banda musical.
O procedimento foi já lançado e inclui a componente de obra e de todo o equipamento para
o auditório.

8.108. Lar do Centro Social Paroquial São Salvador de Grijó
Desde a sua génese que o Centro Social da
Paróquia de S. Salvador de Grijó tinha o sonho
de construir um lar para a terceira idade. Foi em
2012 que teve início a construção de uma Estrutura Residencial para Idosos com capacidade prevista para 42 camas, com quartos individuais e duplos. O equipamento foi inaugurado
em 30 de março de 2019, com a presença do
Bispo do Porto, D. Manuel Linda.
8.109.

Espaços do Cidadão

Desde novembro de 2018 que os 15 Espaços
do Cidadão dispersos por todas as freguesias
e uniões de freguesia de Gaia já se encontram
em pleno funcionamento. Com origem num
protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Gaia e a Agência para a Modernização
Administrativa, estas estruturas concentram
vários serviços num único balcão, numa aposta na descentralização e na proximidade com
as necessidades dos cidadãos. Ao disponibilizarem os seus funcionários e os seus espaços
para a implementação destas estruturas, as
juntas de freguesia foram parceiras fundamentais na concretização deste projeto.
8.110. Empreendimento habitacional - Grijó
Importa solucionar a situação precária em
que vivem várias famílias nas imediações da A1,
em pleno nó de acesso da autoestrada. O projeto de construção de habitações sociais, associadas a um exigente programa de inserção social, constitui uma negociação adiantada com a
IP para ser consumada em tempo útil.
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8.111. Elevadores na Urbanização D. Manuel
Martins

Num investimento de cerca de 240 mil euros,
os equipamentos ficaram concluídos em fevereiro de 2019.

Em causa, um porto que, atualmente, está a
perder areia, sobretudo na sua parte norte, o
que faz com que os barcos tenham dificuldade
em entrar com maré baixa. A reformulação do
portinho da Aguda pretende preservar a vertente piscatória e somar ao espaço uma vertente de recreio. Neste momento o projeto está
a aguardar abertura de fundos comunitários.

Trata-se de um projeto piloto que pode vir a
ser alargado a outros empreendimentos sociais.

8.116. Viaduto da Misericórdia

A Câmara Municipal instalou seis elevadores
nos blocos habitacionais do empreendimento
social D. Manuel Martins, em Oliveira do Douro.

8.112. Casa Mortuária de Perosinho
A Casa Mortuária de Perosinho é uma obra
que corresponde a um anseio antigo da população. A primeira maquete apresentada à população remonta a 2001. Este equipamento foi
inaugurado a 17 de julho de 2016.
8.113. Casa Mortuária de Seixezelo
Para a realização desta obra, há muito desejada pela população local, a Câmara Municipal
de Gaia disponibilizou um apoio financeiro no
valor de 100 mil euros. O equipamento foi inaugurado em 28 de maio de 2017.
8.114. Casa Mortuária Arcozelo
O valor global desta obra ascendeu os 200
mil euros, sendo que a Câmara Municipal
apoiou financeiramente com 150 mil euros. O
equipamento foi inaugurado a 16 de setembro
de 2017.
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8.115. Portinho da Aguda

No início de agosto de 2014 foi inaugurada
a Via da Misericórdia, que, com 1,2 quilómetros
e um investimento de 1,1 milhões de euros, veio
concluir a obra da Circular do Centro Histórico da cidade. O viaduto da Via da Misericórdia, empreitada cofinanciada pelo ON.2, faz a
ligação entre a Rua General Torres e a Via Rosa
Mota, permitindo a quem chega a Vila Nova de
Gaia pelo tabuleiro inferior da ponte Luís I aceder a toda a parte superior do Centro Histórico de Gaia e ainda à VL8, com ligação à ponte
da Arrábida ou ao Cais do Cavaco, junto ao rio
Douro.
8.117. Aquisição de cadeiras de dentista para
centros de saúde
Em parceria com o Ministério da Saúde, começou o processo de criação da especialidade de medicina dentária nos nossos centros de
saúde, com o projeto-piloto de instalação de
duas cadeiras pagas pelo município e respetivo
material de apoio. É um projeto que pretendemos generalizar a todos os centros de saúde
do concelho.
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8.118. Posto de abastecimento de hidrogénio

8.121. Encostas do Douro

Foi já aprovada a candidatura ao Fundo Ambiental para a construção deste posto, o primeiro do país. O investimento será de cerca de
1,5 milhões de euros, metade pago pelo Fundo
Ambiental e outra metade distribuída pela autarquia (que também cede o espaço em regime
de direito de superfície) e pelos parceiros da
candidatura. O acesso ao posto será feito por
uma via dedicada exclusiva. A infraestrutura
estará enquadrada na legislação europeia em
vigor. O concurso público foi lançado em julho
de 2020.

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. A intervenção em curso passa pelas seguintes ações:

8.119. Associação Caminhos de Fátima
Vila Nova de Gaia, em conjunto com mais
13 municípios, desenvolveu um projeto com a
Associação Caminhos de Fátima para a criação de um itinerário alternativo e com melhores condições de segurança para os peregrinos
que se dirigem a Fátima. As intervenções visam
diminuir a sinistralidade, sobretudo em alturas
de grandes peregrinações, com um caminho alternativo ao IC2 e à EN1.
8.120.

Centro Municipal da Juventude

A Câmara Municipal de Gaia tem trabalhado
para valorizar os direitos e a voz dos jovens, reconhecer a importância do trabalho na área da
juventude e criar condições e oportunidades
para que os jovens participem ativamente no
desenvolvimento da cidade. Nesta linha, está a
ser estudada a localização de um Centro Municipal para a Juventude, no Parque da Lavandeira, nos terrenos adquiridos recentemente pela
autarquia.

• Consolidação e requalificação ambiental 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 de 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.
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8.122.

Anfíbio: ligação Crestuma – Centro Histórico

A ligação fluvial tem potencialidades enormes, para além do transporte turístico. Lançamos os procedimentos para um concurso público para transporte público fluvial em modo
anfíbio, que se acredita ser uma alternativa
interessante para os habitantes, numa ligação
inicial entre Crestuma e o Centro Histórico e o
centro da cidade.
8.123.

Rede de Parques Temáticos

Além dos parques infantis tradicionais, importa alargar o leque de ofertas de parques
públicos de lazer fruição, focados nos mais
jovens e nas famílias. A proposta foi estudada
pela Arq. Dina Henriques e implica uma rede
integrada de parques temáticos, dedicados a
figuras do imaginário infantil e de acesso livre.
8.124.

Sede das Águas de Gaia

As atuais instalações da sede da empresa
municipal Águas de Gaia já se encontram em
estado de degradação. O objetivo passa por
demolir o pavilhão prefabricado que era provisório e passou a definitivo. As instalações serão
mais funcionais e irão valorizar uma zona central da cidade. O projeto é da autoria da arquiteta Joana Almendra.
8.125.

Bairro da Serra do Pilar – regularização

Em 17 de março de 2008, a governadora Civil do Distrito do Porto declarou a Situação de
Alerta para a Escarpa da Serra do Pilar, tendo
avisado a autarquia para os perigos existen-
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tes, defendendo a necessidade de proceder
ao realojamento imediato das pessoas que ali
residiam. Nesta altura, na escarpa da Serra do
Pilar existiam 68 habitações ilegais, todas elas
construídas em terreno pertencente ao Ministério das Finanças e onde viviam cerca de 150
pessoas.
A necessidade de demolição das casas em
causa prende-se com duas questões fundamentais: em primeiro lugar, a instabilidade do
terreno, que o torna inseguro para a habitação
e que, nessa medida, motivou a execução dos
trabalhos de consolidação da escarpa; em segundo lugar, a situação de ilegalidade em que
se encontram as edificações e a necessidade
de proceder à reposição da legalidade urbanística, dada a insusceptibilidade de legalização
face à situação de instabilidade do terreno.
8.126. Centro Municipal de Atividades Ocupacionais (CAO) - Centro de Inclusão Social
É o primeiro Centro Municipal de Atividades
Ocupacionais (CAO) - Centro de Inclusão Social para jovens com deficiências, criando as
condições para a inserção socioprofissional de
pessoas com incapacidades físicas e mentais.
O investimento municipal na ordem dos 350
mil euros será feito em Avintes, na antiga escola do Magarão. O projeto já está aprovado. A
obra iniciar-se-á em setembro de 2020.
8.127. Requalificação integral da estrada da Rainha
Trata-se de uma intervenção integral de infraestruturas e pavimento, requalificando os
principais acessos ao Parque empresarial local.
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8.128. Programa municipal de arborização –
10.000 árvores
Intervenção coordenada tecnicamente pelo
Prof. Sidónio Pardal, visa a plantação de árvores no concelho, tendo como meta, nesta fase,
as 10.000 árvores.

o acesso a financiamentos específicos para
obras em espaços públicos de peregrinação
• Adesão à Associação Casa da Arquitetura
• Adesão à Federação Portuguesa do Caminho de Santiago
• Adesão à Fundação Serralves

8.129.

Bairro da EDP

Cedência por parte da EDP do Bairro residencial de apoio à construção da Barragem,
atualmente muito degradado, no sentido da
criação de habitação a custos controlados e de
um equipamento social vocacionado para os
mais idosos.
8.130.

Parque de Jogos do Vilanovense

O município empenhar-se-á na solução para
o novo parque de jogos do Vilanovense, um dos
clubes históricos de Gaia e um dos bastiões da
formação desportiva.
9. Outras ações de valorização das pessoas
Além da sistematização apresentada, sem
pretender ser-se exaustivo, apresentamos algumas das realizações levadas a cabo neste
período:
• Apoio à criação da Academia e do Cluster
de Indústrias Criativas – RTP - Centro de
Produção do Norte
• Adesão à Associação Caminhos de Fátima,
visando a construção de melhores condições de circulação de peregrinos, mediante

• Alargamento do Cemitério da Madalena
• Alargamento do Cemitério de Vilar do Paraíso
• Alargamento e requalificação de Parques
Industriais
• Apoio à requalificação do Altar da Capela
de Arnelas, exemplar ímpar do barroco
• Apoio à requalificação do altar da capela
do Sr. dos Aflitos e N. Sra. das Dores
• Apoio às obras de requalificação da sede
do Orfeão da Madalena
• Apoio às obras de requalificação da sede
do Orfeão de Valadares
• Apoio às obras de requalificação do espaço
desportivo do Atlântico da Madalena
• Apoio às obras de requalificação do espaço
desportivo de São Félix da Marinha
• Apoio à construção da nova escola de música da Associação Recreativa de Serzedo
• Aquisição da nova Viatura Urbana de Combate a Incêndios (VUCI)
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• Aquisição da nova Viatura Florestal de
Combate a Incêndios (VFCI)

• Construção da sede do Rancho Folclórico
de São Félix da Marinha

• Aquisição de nova ambulância para a Companhia de Sapadores Municipais

• Criação da Bienal de Arte de Gaia

• Aquisição de novas viaturas de transporte
de alunos com NEE
• Aquisição de um novo autocarro
• Atribuição gratuita de livros escolares ou
cheque-ensino do 1.º ao 12.º ano

• Criação do Atendimento integrado municipal (Administrativo)
• Criação do Cartão do Professor
• Criação do Observatório Social de Gaia

• Auditório do TAS – Sandim – apoio financeiro

• Criação do Orçamento Participativo Jovem

• Bandas Filarmónicas - Apoio à formação de
músicos

• Criação do programa “Cantinho do Estudo”

• Bandeiras azuis e "Praia Acessível - Praia
para Todos”
• Cartão Municipal da Grávida e do Bebé
• Cartão Municipal do Professor
• Centro de Dia do Centro Social de Crestuma - apoio
• Complexo Desportivo de São Félix da Marinha - manutenção
• Requalificação integral da ETAR do Areinho
• Construção do elevador na Câmara de Gaia
– acesso ao 1.º piso
• Construção da Bacia de Retenção do Rio Horto, para proteção das caves de vinho do Porto
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• Criação do Atendimento integrado (Educação e Ação Social)

• Criação do programa “Gaia-Capacitação e
Emprego” - sistema de incentivos ao emprego e às empresas
• Criação/definição das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), com incentivos e uma
orientação estratégica sobre os locais para
reabilitar e incentivar a reabilitação
• Criação dos Julgados de Paz de Gaia
• Criação do projeto para o novo CAO de Canidelo
• Criação do projeto do novo pavilhão do Império-Miramar
• Definição do Plano de Urbanização da Avenida da República
• Habitações para vítimas de violência doméstica
• Iluminação da Afurada (zona dos Aprestos)
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• Iluminação pública eco-eficiente
• Instalação do Hub de Indústrias criativas We came from space
• Nova recruta na Polícia Municipal

• Requalificação ambiental da Ribeira de Valverde
• Requalificação ambiental da Ribeira de Espírito Santo

• Nova recruta nos Bombeiros Sapadores

• Requalificação da Cantina dos funcionários
municipais

• Novo relvado sintético – Parque de Jogos
de Coimbrões

• Requalificação da Capela de São Bartolomeu

• Novo relvado sintético – Parque de Jogos
do Candal

• Requalificação da Casa Barbot

• Novo relvado sintético - FC Avintes
• Outlet de Grijó: apoio à reabertura e instalação de serviços
• Pavilhão do FC Gaia – requalificação
• Pavilhão do Modicus de Sandim
• Programa de requalificação de espaços verdes e zonas arbóreas

• Requalificação do Pavilhão de Gulpilhares
• Requalificação da Escola de Música de Perosinho
• Requalificação da Igreja de Coimbrões
• Requalificação da Igreja de Gulpilhares
• Requalificação da Piscina da Granja

• Reabertura da Cerâmica de Valadares - apoio

• Requalificação da sede da Banda Filarmónica de Crestuma

• Reabilitação de passadeiras e sinalização
de via pública

• Requalificação da sede da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho

• Reabilitação do edifício-sede da Câmara
Municipal e da Casa da Presidência

• Requalificação do Quartel de Bombeiros
Sapadores

• Requalificação da orla marítima

• Requalificação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I (em procedimento)

• Reformulação da iluminação pública (orla
marítima)

• Rotunda de Santo Ovídio (nó da A1)

• Requalificação ambiental da Ribeira de Atiães

• Rotunda dos Carvalhos (nó da A1)
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• Sede da Associação Desportiva de Grijó
• Semaforização eco-eficiente
• Vigilância das praias fluviais (nadadores-salvadores)
• Entre muitos outros.
Fica explicado o interesse em 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 sistémico 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.
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#RETIRADA DE AMIANTO DE ESCOLAS | EM CURSO EM VÁRIAS ESCOLAS
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#LANÇAMENTO DA PONTE D. ANTÓNIO FRANCISCO DOS SANTOS | 20 DE ABRIL DE 2018

78

BALANÇO PARA O FUTURO | 2013-2019 | GAIA, CIDADE SUSTENTÁVEL E HUMANISTA

II. RELATÓRIO FINANCEIRO E
CONTAS MUNICIPAIS

1. Contencioso judicial
O período em análise demonstrou a materialização de um dos eixos do trabalho municipal,
consistindo em resolver os processos judiciais
antigos, preferentemente pela via negocial, ao
mesmo tempo que se assumiu um conjunto de
metodologias de interlocução e de diálogo, visando a desjudicialização da vida municipal.
O volume de processos judiciais era insuportável, sobretudo se percebermos que vários
desses processos implicavam consequências
indemnizatórias muito relevantes para as contas municipais. Sabe-se que, em alguns casos,
isso foi “cómodo” para as contas municipais
de então, pois, enquanto os processos judiciais
decorriam, não eram levados à categoria de dívida as responsabilidades municipais, entretanto judicializadas, iludindo as contas e a sua real
situação.
No entanto, o tribunal deve servir para repor
a verdade, para decidir na dúvida, mas nunca
para iludir dívidas efetivas, que mais tarde ou
mais cedo vêm a tornar-se mais penosas para
o município. Mais ainda: não é um bom ato de
gestão apostar nos longos prazos judiciais para
protelar responsabilidades.

Aliás, basta verificar o valor dos juros do
contencioso judicial para se perceber que é importante ser cauteloso, evitar a litigância onerosa e proteger as contas municipais de uma
judicialização indiscriminada.
Ora, os números mostram a redução acentuada de novos processos, mas também a resolução de velhos processos, por sentença transitada em julgado ou por negociação.
No entanto, a análise qualitativa dos processos talvez seja tão importante como estes dados quantitativos, pois estamos a falar de judicialização sem consequências indemnizatórias
para o município e, mesmo no que respeita aos
processos urbanísticos, mais assentes na discordância com atos administrativos do que na
demanda por indemnizações volumosas, como
ocorreu com o processo da VL-9 ou com o processo da Cimpor.
A progressiva normalização da vida do município também resultou num modelo menos
oneroso para o município. Passamos a não ter
custos financeiros com indemnizações judiciais.
Isso também é poupança e modelo de gestão
equilibrado e de confiança.
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CONTENCIOSO JUDICIAL

GRÁFICO 1

INDEMNIZAÇÕES JUDICIAIS

GRÁFICO 2
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No período mais recente, verificou-se muito
menos litigância com os trabalhadores municipais, quase nenhuma litigância com fornecedores e com processos de contratação pública
e um aumento do contencioso tributário, por
efeito do aumento das execuções judiciais para
cumprimentos de dívidas de que o município é
credor.

2. Análise da Dívida Total
A evolução do limite da dívida total, de
acordo com o estipulado no artº 52 da Lei nº
73/2013, apresenta-se no Quadro 4, no qual
se constata o aumento anual do limite de dívida total, tendo-se fixado, no ano de 2019, nos
180,7 milhões de euros.

LIMITE DA DÍVIDA
Limite 2014

Limite 2015

Limite 2016

Limite 2017

Limite 2018

Limite 2019

1,5* MD
(2011/2013)

1,5* MD
(2012/2014)

1,5* MD
(2013/2015)

1,5* MD
(2014/2016)

1,5* MD
(2015/2017)

1,5* MD
(2016/2018)

154 252,37

151 373,18

159 076,75

164 946,93

173 293,82

180 677,40

Designação
Município
de Vila Nova
de Gaia

*Milhares de euros
QUADRO 4

EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
Descrição

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dívida da MLP

166 082,83

124 932,64

119 562,32

130 587,37

112 962,70

95 982,95

81 158,54

Empréstimos

144 784,60

116 707,70

101 144,15

119 644,92

103 213,48

88 859,33

74 634,63

Fornecedores
e Outros Credores

21 298,23

8 224,94

18 418,17

10 942,45

9 749,22

7 123,62

6 523,91

Dívida de CP

30 125,37

25 745,51

39 516,65

12 980,99

7 758,55

8 506,85

6 939,98

Fornecedores
e Outros Credores

30 125,37

25 745,51

39 516,65

12 980,99

7 758,55

8 506,85

6 939,98

Dívida de MLP
Exigível a CP

0

24 829,82

21 608,91

23 197,78

17 841,49

15 517,81

15 068,66

Empréstimos

0

16 737,97

15 962,86

16 898,79

16 648,36

14 724,70

14 469,55

Fornecedores
e Outros Credores

0

8 091,85

5 646,05

6 298,99

1 193,13

793,11

599,11

196 208,20

175 507,97

180 687,88

166 766,14

138 562,74

12 007,61

103 167,18

Endividamento Total

*Milhares de euros
QUADRO 5
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Ainda assim, tendo aumentado o limite legal
de endividamento, o Município cumpriu os objetivos de “contas no verde”, com uma redução
muito importante do endividamento e do passivo.
A evolução do endividamento consiste na
análise de três grandes grupos, segundo a natureza da dívida: Dívida de Médio e Longo Prazo, Dívida de Curto Prazo e a Dívida de Médio
e Longo Prazo Exigível a Curto Prazo (dívida
de MLP que se vence no exercício económico
seguinte), como se apresenta no Quadro 5.

Analisando o Endividamento Total, constata-se o contínuo declínio do mesmo, alicerçado em reduções sucessivas de 28,2 milhões
de euros de 2016/2017, 18,5 milhões de euros de 2017/2018 e de 16 milhões de euros de
2018/2019, o que se traduz num significativo
diferencial total, de 2016 para 2019, de 62,8 milhões de euros.
Em 2019, constata-se que as principais responsáveis pela desoneração da dívida foram a
Dívida de MLP, a par da Dívida de MLP exigível a CP, que totalizaram 96,2 milhões de euros

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL

GRÁFICO 3
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PASSIVO

GRÁFICO 4

contra os 111,5 milhões de euros de 2018, causando um desagravamento de 15,2 milhões de
euros. Por seu lado, a Dívida de CP evidenciou
um ligeiro decréscimo retratado, em termos
absolutos, em 671 milhares de euros.
Particularizando cada uma das componentes
que fazem parte integrante do endividamento,
note-se que, no ano de 2019, a Dívida de MLP
ascendeu a 81,1 milhões de euros, refletindo
uma variação negativa de 15,44% face ao ano
transato, o que se traduz em menos 148 milhões de euros.

*Milhares de euros

O mesmo se passa com a Dívida de MLP Exigível a CP, que perfez 15,1 milhões de euros em
2019, ilustrando um ligeiro decréscimo de 449
milhares de euros comparativamente com 2018.
A dívida reparte-se da seguinte forma:
1.
Banca – totalizou 66,9 milhões de euros,
dos quais 12,6 milhões de euros foram adstritos
à DMLP exigível a CP;
2.
INH – somando 20,9 milhões de euros,
destacaram-se daqueles 1,7 milhões de euros
referentes a DMLP exigível a CP;
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3.
Fundos Autónomos – materializaram
um valor de 1,2 milhões de euros, sendo que
227 milhares de euros foram referentes a DMLP
exigível a CP;
4.
Fornecedores e Outros Credores – verifica-se a diminuição dos montantes em dívida,
sendo a dívida de MLP de 7,1 milhões de euros.
Esta dívida é constituída, essencialmente,
pelos fornecedores de imobilizado por locação
financeira e pela participação do Município no
capital social no Fundo de Apoio Municipal.
Foi nesta última que se observou uma redução
considerável.
DÍVIDA FINANCEIRA

Importa sublinhar que os Empréstimos de MLP
apresentam, em 2019, um total em dívida de 89,1
milhões de euros, evidenciando um decréscimo
na ordem dos 14,5 milhões de euros comparativamente com os valores de 2018, que perfizeram
uma quantia de 103,5 milhões de euros.
No que concerne à Dívida de CP, constata-se
que tem vindo a ser contida, quando comparada com os valores de outrora, apresentando
uma desoneração de 5,2 milhões de euros de
2016/2017.
Isto traduz a preocupação da atual gestão
municipal na satisfação do pagamento das
(INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO)
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obrigações para com os fornecedores e outros
credores, tendo como pano de fundo a contínua prioridade no cumprimento dos pagamentos a terceiros, concretizado num prazo médio
de pagamento de 36 dias, em 2019.

O volume nesta despesa é importante para
medir a solvabilidade, ou seja, a capacidade de
uma entidade de pagar os seus compromissos,
a qual deverá ser superior a 0,5. Quanto maior
for o serviço da dívida, maior é o risco, uma vez
que a rentabilidade pode ser afetada.

3. Serviço da Dívida

Na estrutura global da despesa, o serviço da
dívida foi, em 2019, relegado para a terceira posição quando outrora ocupava o segundo lugar, com um volume de encargos na ordem dos
18,5 milhões de euros, comparativamente com
o ano de 2018, cujo valor foi quase o dobro,
atingindo 35,4 milhões de euros.

De uma forma simples, podemos definir o
Serviço da Dívida como a totalidade dos pagamentos referentes a juros e amortizações de
capital que uma entidade efetua num determinado período.

EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA
Descrição

2013
Valor

2014
%

Valor

2015
%

Valor

2016

2017
%

Valor

Valor

84,74

21 970,19

74,75 22 300,52

90,31 33 971,52
22,27

Amortização
Anual de Capital

25 008,51 85,82

Empréstimos CP

7 500,00

25,74 7 700,00

25,54

7 500,00

26,17

6 000,00

20,33 5 500,00

Empréstimos ML Bancos

15 201,56

52,17

15 734,15

52,18

11 380,54

39,71

11 596,04

Empréstimos MLP

2 306,95

7,92

2 324,94

7,71

5 404,82

18,86

Encargos Financeiros

4 131,82

14,18

4 394,45

14,57

4 371,98

Bancos

1 299,75

4,46

1 386,78

4,60

Serviços e Fundos
Autónomos

323,12

1,11

375,92

Locação Financeira

0,00

0,00

Outros Juros

2 065,31

Outros Encargos
Financeiros

Serviço da Dívida

25 759,10 85,43 24 285,37

2018

%

%

Valor

3 000,00

2019
%

Valor

95,88 17 479,85
8,47

%
94,73

3 000,00

16,26

39,30 12 403,40 50,23 12 730,88

35,93 12 205,77

66,15

4 374,15

14,82

4 397,12

17,81

18 240,64

51,48

2 274,08

12,32

15,26

7 539,09

25,55 2 393,45

9,69

1 460,06

4,12

972,28

5,27

827,52

2,89

658,15

2,32

776,96

3,15

671,50

1,90

623,58

3,38

1,25

991,80

3,46

637,15

2,16

549,61

2,23

382,21

1,08

77,16

0,42

0,00

0,00

173,60

0,61

160,46

0,54

147,71

0,60

140,81

0,40

132,34

0,72

7,09

2 239,47

7,43

2 064,31

7,20

5 802,77

19,66

669,41

2,71

73,75

0,21

19,63

0,11

443,64

1,52

392,27

1,30

314,75

1,10

253,56

0,86

249,76

1,01

191,79

0,54

119,57

0,65

29 140,33

100

30 153,55

100

28 657,34

100

29 509,28

100

24 693,97

100

35 431,58

100
18 452,13
100
*Milhares de euros

QUADRO 6

GRÁFICO 5
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Verificou-se uma taxa de redução de 47,92 %
de 2018 para 2019, retratada em termos absolutos numa contração de 16,9 milhões de euros.

execução de 78,39%. A Autarquia de Vila
Nova de Gaia apresentou-se, em 2018, na
nona posição do ranking dos 35 Municípios
que apresentaram maior volume de juros e
outros encargos pagos.

Desagregando o quadro anterior de acordo com a natureza de cada uma das rubricas
constituintes das Amortização e dos Encargos
Financeiros, temos as seguintes ilações:

4. Análise da Receita Total

• As Amortizações de Capital apresentaram
em 2019 um montante de 17.480 milhares de
euros, valor mínimo no período 2016/2019.
Face ao valor de amortização do ano de
2018, 33,9 milhões de euros, será relevante afirmar que o Município de Vila Nova de
Gaia se posicionou no quarto lugar no ranking dos 35 Municípios com maior volume
de empréstimos pagos.

As receitas totais no ano económico de 2019
ascenderam ao montante de 147,7 milhões de
euros, evidenciando um ligeiro decréscimo
comparativamente a 2018, que somou uma
quantia de 149,7 milhões de euros (na ordem
de 1,36 p.p.). Em 2019, o grau de execução orçamental da receita total cifrou-se em 78,24%.
A observação do Quadro 7 mostra que a receita corrente apresenta um crescimento contínuo, em termos absolutos, ilustrando, em 2019,
um acréscimo de 9,7 milhões de euros face a
2018, absorvendo a maior fatia do total das receitas 92,59%, face aos 7,41% evidenciado pela
sua congénere de capital e materializando-se
no ano a que esta gerência se reporta em 136,7
milhões de euros.

• Os Encargos Financeiros caraterizaram-se
por um comportamento que se pautou por
sucessivos decréscimos ao longo dos últimos anos, sendo a redução destes encargos
de 6,5 milhões de euros entre os anos de
2016 e 2019, com uma quantia, em 2019, de
972 milhares de euros, o valor mais baixo
de todo o período, perfazendo um grau de

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL
Descrição

2013
Valor

2014
%

Valor

2015
%

Valor

2016
%

Valor

2017
%

Valor

2018
%

Valor

2019
%

Valor

Receita Corrente

102 781,56

73,57 107 675,42

82,55 110 766,99 89,36 114 034,84 69,74 124 922,28 93,61 127 059,91 84,87 136 736,62

Receita de Capital

36 925,94

26,43 22 760,90

17,45

Total de Receitas

139 707,50

100 130 436,32

13 185,85

100 123 952,84

10,64 49 480,22 30,26

100

163 515,06

100

%
92,59

8 530,98

6,39

22 653,93

15,13 10 946,02

7,41

133 453,26

100

149 713,84

100 147 682,64

100

*Milhares de euros
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Este aumento da receita corrente muito se ficou a dever à supremacia das receitas próprias,
patente essencialmente no crescimento da receita fiscal, decorrente da melhoria da atividade económica local, nacional e internacional.
A receita de capital evidenciou uma forte
quebra relativamente a 2018, devido, essencialmente, à inexistência de receitas provenientes
dos ativos financeiros. A evolução destas duas
grandezas que compõem o total da receita municipal encontra-se esquematizada no gráfico
seguinte. Analisa-se, de seguida, os inputs que
estiveram na origem das flutuações evidenciadas na receita total, pela natureza das suas
componentes, nomeadamente:
• Receita Corrente: constata-se a importância dos impostos diretos e as transferências correntes do Estado, que somaram, em
2019, 122,5 milhões de euros, representando
89,56% do total desta receita. Realce-se a
importância dos impostos locais com um
valor absoluto de 88,2 milhões de euros e
cujo maior contributo continua a advir do
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), e
que têm apresentado um progresso constante, o que ocorre apesar da redução na
taxa aplicada pelo município. Não se pode
descurar a participação das transferências
correntes nacionais que, em 2019, evidenciaram o maior crescimento dos últimos
quatro anos;
• Receita de Capital: neste grupo, as duas
componentes que evidenciaram um maior
contributo no período em análise foram os
passivos financeiros, seguidos pelas transferências de capital (salvo em 2016, em que
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estas últimas foram relegadas para o terceiro lugar, ocupando a segunda posição a
venda de bens de investimento). No entanto, no exercício de 2019 esta tendência inverte-se: as Transferências de Capital apresentam o maior volume arrecadado, tendo
como principal pano de fundo as verbas
provenientes de fundos comunitários, 4,1
milhões de euros.
Quanto aos passivos financeiros, via empréstimo de curto prazo, apresentaram o mais baixo valor de todo o período, cifrando-se em 3
milhões de euros. O recurso ao crédito de médio e longo prazo foi praticamente inexistente,
tendo sido acionado um único pedido de 10,4
milhões de euros em finais de 2019 para comparticipação em diversos investimentos municipais (depois de ter sido pago um montante
próximo de 200 milhões de euros).
Proceder-se-á agora à análise mais pormenorizada da receita nas suas duas vertentes,
corrente e capital, destacando-se os elementos
mais relevantes.
No âmbito das Receitas Correntes, que têm
vindo a somar valores crescentes e contínuos
desde 2013, mesmo depois de se assumir uma
política de desoneração fiscal (redução de taxas e impostos municipais), destacam-se o Imposto Municipal sobre Imóveis (cerca de 45 milhões de euros, em 2019), o Imposto Municipal
sobre Transações Onerosas de Imóveis (cerca
de 25 milhões de euros, em 2019), o Imposto
Único de Circulação (cerca de 9 milhões de euros, em 2019) e a Derrama (cerca de 8,5 milhões de euros, em 2019).
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O segundo grande grupo de receitas correntes é composto pelas Transferências Correntes,
com um peso relativo de 25,09% em 2019. Estas receitas registaram o maior aumento dos
últimos quatro anos, traduzido em 3.036 milhares de euros, com um novo máximo no volume
arrecadado (34,3 milhões de euros) e uma taxa
de execução de 98,13%.

Também os Rendimentos de Propriedade
atingiram o valor de 5,6 milhões de euros. Trata-se de rendimentos de propriedade de bens
de domínio público, no montante de 5,2 milhões de euros, dos quais 5,1 milhões são referentes às rendas de Concessão de Distribuição
de Energia Elétrica da EDP, S.A e 61 milhares de
euros da renda dos centros electroprodutores.

COMPOSIÇÃO DA RECEITA
Receitas Correntes

Descrição

2018
Valor

Impostos Directos
IMI/C.A

Receitas Capital
2019

Peso %

Valor

Descrição

Peso %

Peso %

Valor

Peso %

322,50

1,42

467,99

4,28

3 237,36 14,29

6297,49

57,53

Fundos Municipais

1 009,47

4,46

1 904,01

17,39

Outras

2 227,89

9,83

4 393,48 40,14

0,00

0,00

88 155,24 64,47 Venda de Bens de Investimento

45 862,84 36,10

45 168,12 33,03

8 334,70

6,56

IMT/SISA

20 698,13 16,29

8 868,32

6,49

25 694,11 18,79

2019

Valor

81 540,80 64,18

IUC

2018

Transferências de Capital

6 645,13

5,23

8 424,69

6,16

Activos Financeiros

Impostos Indirectos

2 319,97

1,83

2 597,09

1,90

Passivos Financeiros

17 693,72 78,10

3 000,00 27,41

Taxas, Multas e Outras Penalidades

1 606,76

1,26

1 772,68

1,30

Empréstimos CP

3 000,00 13,24

3 000,00 27,41

Rendimentos de Propriedade

5 405,23

4,25

5 685,46

4,16

Empréstimos MLP

14 693,72 64,86

Transf. Correntes

31 270,09 24,61

34 306,95 25,09

Outras Receitas de Capital

27 475,28 21,62

28 789,35 21,05

Outras Receitas

Derrama

Fundos Municipais
Outras
Venda de Bens e Serviços Correntes

Outras Receitas Correntes
Total de Receitas Correntes

3 794,81

2,99

5 517,60

4,04

4 640,13

3,65

3 920,31

2,87

276,93

0,22

298,89

0,22

127 059,91 100

136 736,62 100

Total de Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

1 327,84

5,86

1 044,98

9,55

72,50

0,32

135,55

1,24

10 946,01

100

22 653,92 100

*Milhares de euros
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O segundo grande grupo que compõe a receita total é composto pelas Receitas de Capital, que tiveram uma forte quebra (na ordem
dos 11,7 milhões de euros), reveladora de uma
taxa decrescente de 51,68% relativamente a
2018. Estas somaram 10,9 milhões de euros.

Existem também as receitas adstritas à Venda de Bens e Serviços Correntes, com um montante de 3,9 milhões de euros, e os Impostos
Indiretos. Estes últimos tiveram o aumento
mais significativo (629 milhares de euros), no
período 2017/2018 (reflexo do comportamento
das verbas provenientes da Ocupação da Via
Pública), continuando a evoluir positivamente
até 2019, abarcando nesse exercício uma quantia de 2,6 milhões de euros com um encaixe de
mais 277 milhares de euros face a 2018. Este
aumento decorreu, sobretudo, da Taxa de Cidade (taxa turística), que entrou em vigor em
dezembro de 2018.

Particularizando a análise, procede-se agora à desagregação da Receita Total por subgrupos, destacando-se as principais fontes de
subvenção do Município, as Receitas Próprias e
as Receitas Alheias, escalonadas estas últimas
nas receitas creditícias e nas transferências, de
acordo com o espelhado no Quadro 9.
Tido como um indicador de referência para
monitorização do grau de independência financeira dos Municípios, o peso das Receitas
Próprias no Total da Receita deverá ser sempre
superior a 50%.

As Taxas, Multas e Outras Penalidades emergem na sexta posição, materializada no valor
de 1,8 milhões de euros em 2019.
O último grupo de receitas correntes tem caráter residual (Outras Receitas Correntes), com
298 milhares de euros, valor referente essencialmente a indemnizações diversas e execuções fiscais.

Considerando o universo dos 308 Municípios,
somente 82 Municípios conseguiram apresentar uma independência financeira igual ou superior a 50%. Destes, 23 foram Municípios de

FUNDOS PRÓPRIOS E ALHEIOS
Descrição

2013

2014

Valor

Peso %

Receitas Próprias

74 338,74

53,21

Receitas Alheias:

65 368,76

Transferências
Empréstimos
Total

Valor

2015
Peso %

2016

2017

2018

2019

Valor

Peso %

Valor

Peso %

Valor

Peso %

Valor

Peso %

Valor

Peso %

79 234,28 60,75

79 903,66

64,46

88 557,11

54,16

94 051,05

70,47

97 512,66

65,13 104 078,19

70,47

46,79

51 202,03 39,25

44 049,19

35,54

74 957,96

45,84

39 402,22

29,53

52 201,18

34,87 43 604,44

29,53

40 720,80

29,15

36 781,87

28,20

36 102,48

29,13

33 551,08

20,52

33 783,56

25,31

34 507,46

23,05 40 604,44

27,49

24 647,96

17,64

14 420,16

11,06

7 946,71

6,41

41 406,88

25,32

5 618,66

4,21

17 693,72

11,82

3 000,00

2,03

139 707,50

100

130 436,31

100

123 952,84

100

163 515,07

100

133 453,27

100

149 713,84

100

147 682,63

100

*Milhares de euros
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grande dimensão (cuja população é superior a
100.000 habitantes). No período dos últimos
dez anos, mais precisamente entre 2008/2018,
analisando a evolução deste indicador por grupos de Municípios de acordo com a dimensão,
verifica-se que as receitas próprias assumiram
um maior peso relativo nos Municípios de grande dimensão, representando um valor médio
de 64,20% das receitas totais. Em 2019, a independência financeira do Município de Vila Nova
de Gaia situa-se nos 70,47%.
Esclareça-se que o conceito de Independência Financeira não deve ser confundido com o
de Autonomia Financeira, preceituado no art.º
6.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), referindo-se este último ao princípio de que os Municípios dispõem
de finanças e património próprio, cuja gestão
compete aos seus órgãos.
Em 2019, as Receitas Próprias, para além de
retratarem o valor mais alto de todo período
(104 milhões de euros), evidenciaram o maior
incremento em termos absolutos (6,5 milhões
de euros de 2018 para 2019), contra os 3,4 milhões de euros e os 5,5 milhões de euros, registados de 2017 para 2018 e de 2016 para 2017,
respetivamente.
Um outro aspeto pertinente é o facto de as
oscilações na receita total estarem sobretudo
relacionadas com as grandes variações no produto das receitas creditícias. Contudo, não é
menos verdade que, no presente ano, o decréscimo da receita total na ordem dos 2, 1 milhões
de euros relativamente a 2018 foi bastante travado com o forte impulso registado, quer nas

receitas próprias, quer nas transferências, que,
conjuntamente, somaram 12,7 milhões de euros.
A caraterização do Município de Vila Nova de
Gaia, atendendo ao seu contexto demográfico,
social e económico, demonstra uma economia
local marcada pelo desenvolvimento e crescimento contínuos, espelhada na angariação de
Receitas Próprias crescentes materializadas, no
ano de 2019, numa quantia que ultrapassou a
fasquia dos 100 milhões de euros (atingindo os
104 milhões de euros), o que representa um incremento de 6,5 milhões de euros face a 2018
e constitui uma importantíssima fonte de financiamento da despesa municipal, com uma participação de 74,59%.
Este revelou-se o maior contributo registado
em todo este período, sendo que em 2016 foi
de 58,50%, em 2017 de 72,28% e em 2018 de
66,35%, demonstrando que apenas pouco mais
de um quarto das despesas municipais é que
não são efetivamente financiadas pelas receitas próprias.
Mais uma vez, é de primordial importância
o papel das Receitas Próprias Correntes como
impulsionadoras das receitas próprias, absorvendo 69,36% da receita total do Município, ficando o remanescente de 30,64% a cargo das
Receitas Próprias de Capital. De referir que os
recursos financeiros provenientes das receitas
próprias (que assumem um papel central na estrutura da receita) são os impostos locais e os
rendimentos de propriedade.
Estruturado de modo a ser possível comparar valores entre as categorias de receita, realçando deste modo os diferentes contributos de
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cada uma no Total das Receitas Próprias, apresenta-se o Gráfico 8, no qual se consegue aferir
o desempenho, quer das Receitas Próprias de
Capital, quer das Receitas Próprias Correntes.
Importa analisar a receita fiscal, que apresenta uma evolução positiva de 7,1 milhões de
euros face a 2018, perfazendo 92,6 milhares de
euros, enquanto receita com maior expressão
no total da receita municipal, com um peso de
62,65%.
No Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2018 verifica-se que a principal fonte
de receita dos Municípios de grande dimensão,
nos quais se inclui o Município de Vila Nova de
Gaia, é a receita fiscal (58,1% contra os 21,5%
das transferências). Em Vila Nova de Gaia, estes dados representam 57,09% e 23,05%, respetivamente.

Em resumo, no que respeita à receita fiscal,
podemos referir o seguinte:
• Em 2019, registou-se um aumento da receita fiscal de 8,26%, ascendendo a 92,5 milhões de euros, comparativamente com os
85,5 milhões de euros registados em 2018;
• No total da receita fiscal, os impostos diretos contribuíram, em 2019, com 95,28;
• As receitas fiscais caraterizam-se, em 2019,
por um aumento global das suas componentes, fruto do impulso da atividade económica no concelho e na região;
• Verificou-se um aumento generalizado de
todas as componentes da receita fiscal,
exemplificado no crescimento significativo
dos impostos diretos, com particular destaque para o IMT (mais 4,9 milhões de euros),

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

GRÁFICO 8
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do investimento e desenvolvimento local, não
se pode negligenciar o grau de relevância que
têm as transferências para a economia local,
sejam elas provenientes do Estado, sejam de
projetos cofinanciados por fundos europeus,
permitindo colmatar uma série de lacunas com
intervenção a vários níveis, como o educativo,
social, promoção dos transportes coletivos, desenvolvimento cultural e artístico, propõe-se
incentivo à investigação e estímulo do investimento municipal, pelo que o acesso a estes
fundos no quadro de desenvolvimento sustentável é absolutamente determinante.

para a derrama (mais 1,8 milhões de euros)
e para o IUC (mais 533 mil euros).
O Quadro 10 divide a estrutura das Transferências em dois grandes grupos: Fundos Municipais e Outras Transferências. A receita cifrou-se em 40,6 milhões de euros, em 2019,
patenteando uma evolução crescente desde
2016, com um peso relativo na receita global
de 27,49%.
No que concerne à vertente corrente das
Transferências, que totalizou 34,4 milhões de
euros no presente ano, a mesma revela um incremento contínuo e o valor mais elevado do
período, constituindo perto de um quarto da
receita total (23,2%).

Note-se que as boas contas também viabilizam a ambição municipal nas candidaturas
ao quadro comunitário. De facto, as verbas
comunitárias implicam uma comparticipação
local obrigatória para a contratualização. Sem
as contas em dia, essa contratualização podia

No atual contexto macroeconómico português e no que concerne ao papel preponderante que cada Município representa no tecido

TRANSFERÊNCIAS
2013
Descrição

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Valor

Peso %
RT

Valor

Peso %
RT

Valor

Peso %
RT

Valor

Peso %
RT

Valor

Peso %
RT

Valor

26 482,46

18,96

25 589,19

19,62

26 948,14

21,74

27 278,86

16,69

28 063,80

21,02

28 484,75

19,03 30 693,36

20,78

24 245,73

17,35

24 508,69

18,79

26 005,32 20,98

26 354,04

16,12

26 977,15

20,21

27 475,28

18,35

28 789,35

19,49

2 236,73

1,60

1 080,50

0,83

942,82

0,76

924,82

0,57

1 086,65

0,81

1 009,47

0,67

1 904,01

1,29

14 238,34

10,19

11 192,68

8,58

9 154,33

7,39

6 272,22

3,84

5 719,77

4,28

6 022,70

4,02

9 911,08

6,71

Correntes

6 334,76

4,53

4 704,57

3,61

5 481,76

4,42

4 595,83

2,81

4 699,24

3,52

3 794,81

2,53

5 517,60

3,74

Capital

7 903,58

5,66

6 488,11

4,97

3 672,57

2,96

1 676,39

1,03

1 020,53

0,76

2 227,89

1,49

4 393,48

2,97

40 720,80

29,15

36 781,87

28,20

36 102,47

29,13

33 551,08

20,53

33 783,57

25,30

34 507,45

Fundos Municipais
Correntes
Capital
Outras Transferências

Total de Transferências

Peso %
RT

Valor

Peso %
RT

23,05 40 604,44 27,49
*Milhares de euros

QUADRO 10

93

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

ficar em causa, fazendo perder oportunidades
e financiamentos. Isso não aconteceu, abdicando o município de investimentos próprios para
não perder fundos importantes para o desenvolvimento da cidade.

cendentes das receitas de capital. Como denominador comum aos seis rácios calculados
encontra-se a componente Receita Total, que
perfez, na conta de 2019, 147,7 milhões de euros, evidenciando uma quebra de 2 milhões de
euros face ao ano anterior.

Culminando com o último grupo constitutivo
das Transferências, surgem as receitas creditícias denominadas, usualmente, por Empréstimos, representadas no Quadro 11.

A vertente mais atingida tem sido a das receitas de capital, principal responsável pelas oscilações verificadas, nomeadamente com uma
queda de 40,9 milhões de euros de 2016/2017,
um novo impulso de 14,1 milhões de euros de
2017/2018 e uma redução de 11,7 milhões de euros de 2018/2019.

Os dados mostram uma trajetória descendente desde 2016, exceção feita a 2017, em que
a contração de um empréstimo de MLP se deveu a uma nova iniciativa preceituada no Orçamento de Estado de 2018, com a abertura da
possibilidade dos Municípios realizarem operações de substituição de dívida. Para aplicação
na liquidação antecipada do empréstimo PAEL,
o Município contraiu, em 2018, o empréstimo
de 14,6 milhões de euros.

No que concerne ao primeiro rácio, Receitas
Próprias/Receita Total, verifica-se que todo o
impacto na sua variação é incutido pelas oscilações no total da receita, via receita de capital,
como já foi anteriormente mencionado, constatando-se uma performance nas receitas próprias relevante e crescente ao longo do quadriénio em análise (essencialmente na vertente
das receitas próprias correntes).

A evolução da receita total revela-se flutuante ao longo do período em análise, muito se
devendo aos movimentos ascendentes e des-

EMPRÉSTIMOS
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Descrição
Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

94,38

6 000,00

14,49

5 500,00

Empréstimos Curto Prazo

7 500,00

30,43 7 700,00 53,40 7 500,00

Empréstimos MLP

17 147,96

69,57

6 720,16

46,60

446,71

5,62

35 406,88 85,51

Total

24 647,96

100

14 420,16

100

7 946,71

100

41 406,88

100

%

Valor

97,89 3 000,00

%

Valor

%

16,95

3 000,00

100

118,66

2,11

14 693,72

83,05

0,00

0

5 618,66

100

17 693,72

100

3 000,00

100

*Milhares de euros
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RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

%

%

%

%

%

%

%

Receitas Próprias / Receita Total

53,21

60,75

64,46

54,16

70,47

65,13

70,47

Impostos Locais / Receita Total

42,21

48,53

52,97

41,19

56,82

54,46

59,69

Venda Bens de Investimento / Receita Total

0,17

0,03

0,18

2,33

0,15

0,22

2,65

Transferências / Receita Total

29,15

28,20

29,13

20,52

25,31

23,05

27,49

Passivos Financeiros / Receita Total

17,64

11,05

6,41

25,32

4,21

11,82

2,03

Receita Próprias Correntes / Receita Total

70,25

72,87

71,57

72,86

74,64

75,39

69,36

Descrição

QUADRO 12

O peso relativo dos Impostos Locais no Total
da Receita foi de 59,69% em 2019, o percentual
mais elevado de todo o período, devido ao impulso nestas receitas com uma variação positiva de 6,6 milhões de euros face a 2018, face aos
5,7 milhões de euros de 2017 para 2018.
Quanto ao rácio Venda de Bens de Investimento/Receita total, o mesmo continua a evidenciar um peso reduzido no cômputo geral da
receita, mensurado em 2019 num percentual de
0,32%, apresentando um ligeiro acréscimo em
termos absolutos de 145 milhares de euros face
a 2018, prendendo-se na sua essência com a
venda de terrenos.
Mais uma vez fica bem patente o considerável grau de autonomia financeira do Município
face às receitas alheias (transferências e em-

préstimos), capaz de subvencionar cerca de
três quartos do global da despesa municipal,
demonstrando-se um forte equilíbrio financeiro
do Município com relativamente pouca dependência de financiamento alheio.
5. Análise da Despesa Total
Procede-se agora à avaliação do desempenho da ação municipal, em termos da análise
da despesa, privilegiando-se um estudo comparativo com a informação dos anos transatos.
Abordar-se-ão as variações ocorridas, o grau
de execução, bem como o contributo das principais rubricas no quadro geral da despesa municipal. É dado igualmente relevo à repartição
do valor total das despesas de acordo com a
sua natureza.
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EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Descrição
Valor

%

Valor

%

Despesa
Corrente

76 551 097,40 55,72 82 842 120,00 63,31

Despesa de
Capital

60 836 568,64 44,28 48 019 480,00 36,69

Total da
Despesa

137 387 666,04 100 130 861 600,00 100

Valor

%

Valor

%

81 493,04

66,21

92 275,29

60,96

41 598,03

33,79

59 096,69

123 091,08

100

151 371,98

Valor

%

Valor

%

Valor

88 368,43

67,91

87 884,84

59,80

91 890,66

65,85

39,04

41 758,76

32,09

59 085,25

40,20

47 651,46

34,15

100

130 127,20

100

146 970,09

100

139 549,12

%

100

*Milhares de euros
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Por observações ao Quadro 13, torna-se percetível que as oscilações na Despesa Total, ao
longo deste ciclo autárquico, foram causadas
pela variação da Despesa de Capital, a qual se
sobrepõe à sua congénere Corrente, registando-se no período 2018/2019 uma quebra no Total da Despesa de 7,4 milhões de euros, resultante do impacto negativo de 11,4 milhões de
euros da Despesa de Capital, que mais do que
suplantou o acréscimo da vertente corrente, de
4 milhões de euros.
Assim, são paradigmáticas as variações dos
acréscimos/decréscimos da Despesa de Capital, com uma diminuição de 17,4 milhões de euros de 2016/2017 e um acréscimo na ordem dos
17,3 milhões de euros de 2017/2018.
As Despesas Correntes atingiram 91,9 milhões de euros, no ano em estudo, contra os
87,9 milhões de euros de 2018, exibindo um
aumento de 4 milhões de euros, absorvendo
65,8% do total da despesa, ou seja, cerca de
dois terços do total de gastos municipais.
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As principais responsáveis por este desempenho foram as Despesas com Pessoal, que
embora sempre reveladoras de uma evolução
positiva no período 2016/2019, destacaram-se,
particularmente em 2019, com o maior incremento do período, no montante de 3,2 milhões
de euros, seguidas das despesas com a Aquisição de Bens e Serviços (mais 1,7 milhões de
euros) e, por fim, das Transferências Correntes,
com um custo adicional de 1,6 milhões de euros.
As Despesas de Capital registaram, em 2019,
uma verba de 47,6 milhões de euros, face aos
59,1 milhões de euros de 2018, evidenciando o
segundo valor mais baixo do período 2016/2019,
verificando-se um decréscimo de 11,4 milhões
de euros face ao ano precedente, ostentando
um peso relativo no total da despesa de 34,15%
e uma taxa de realização de 68,58%.
Um outro fator a ter em consideração é o
rácio de pagamento das despesas assumidas,
traduzido pelo binómio Total de Despesa Paga
no Total da Despesa Assumida, que apresenta,
em 2019, uma taxa de 80,55%.

BALANÇO PARA O FUTURO | 2013-2019 | GAIA, CIDADE SUSTENTÁVEL E HUMANISTA

DESPESAS TOTAIS

GRÁFICO 9

No ranking dos 35 Municípios com maior volume de despesa paga, em 2018, esta Edilidade
surgiu na quarta posição, sendo que a média
nacional apurada nesse ano foi 86,90%.
Observando-se a natureza da estrutura da
despesa, constata-se que, em 2019, dos pagamentos efetuados, 81,40% respeitam a despesa
corrente e 78,96% a despesa de capital.

*Milhares de euros

Comparando os valores ao longo deste ciclo
autárquico e tendo em atenção a evolução das
diversas componentes orçamentais da despesa
(corrente e capital), esquematizou-se graficamente o desempenho verificado.
No Quadro 14, apresenta-se a evolução da
despesa global entre 2013 e 2019 estruturada
em função dos seus grandes grupos.
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EVOLUÇÃO DA DESPESA

GRÁFICO 10
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ESTRUTURA GLOBAL DA DESPESA
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Descrição
Valor

Despesas
Funcionamento

Outras Despesas

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

11 832,11

8,48

62 927,22 45,80 70 497,46 53,87 72 830,98 59,17 76 613,72 50,61 37 162,50 57,39 75 352,21 51,27 79 257,40 56,80

9 511,34

6,92

8 238,83

37,50

21 971,76

16,79

5 142,20

31,24

21 668,18

14,31

8 558,73

13,22

11 526,95

7,84

18 881,38

29,16 24 659,33

16,78

0,23

24,11

Investimento Global

35 808,78 26,06

Serviço da Divida

29 140,33

Total da Despesa

137 387,67 100 130 861,60 100 123 091,08 127,06 151 371,98 100 64 750,32 100 146 970,09 100 139 542,11 100

21,21

30 153,55 23,04

16 460,55

28 657,34

13,37

23,28

23 580,80 15,58

29 509,28

19,49

147,71

35 431,60

30 000,47 21,50

18 452,13

13,22

*Milhares de euros
QUADRO 14

98

BALANÇO PARA O FUTURO | 2013-2019 | GAIA, CIDADE SUSTENTÁVEL E HUMANISTA

Avaliando a performance dos quatro grandes grupos apresentados, expõem-se, seguidamente, as principais ilações:
• Mantém-se a importância de cada um dos
grupos participantes no cômputo total da
despesa, no período 2016/2018, sendo alterada em 2019, com a alternância entre a segunda e terceira posição, passando o Investimento Global a superar os gastos com o
Serviço da Dívida, sobressaindo na primeira posição as Despesas de Funcionamento
como aquelas que absorveram mais de metade dos gastos municipais (56,80%), apresentando o valor de 79,3 milhões de euros,
o mais alto de todo o quadriénio, com uma
variação positiva na ordem dos 5,18%, quando equiparado a 2018, isto é, um incremento de 3,9 milhões de euros, justificado pelo
acréscimo nas Despesas com Pessoal.
• A conquista da segunda posição pelo Investimento Global, exibindo um montante de
30 milhões de euros, sendo o mais elevado
de todo o período, com um aumento de 5,3
milhões de euros face a 2018, à semelhança
do aumento de 5,8 milhões de euros ocorrido em 2017/2018, absorvendo 21,50% e
16,78% do total dos gastos municipais, respetivamente.
• O principal responsável deste comportamento foi o Investimento Direto, que tem
mantido ao longo dos últimos anos crescimentos contínuos, destacando-se um incremento na ordem dos 5 milhões de euros e
5,8 milhões de euros, face a 2018 e 2017.

• Relativamente ao Serviço da Dívida, constituído pelos juros e pelas amortizações inerentes à contratação de empréstimos de CP
e MLP, ocuparam em 2019 a terceira posição, perdendo importância relativa no total
da despesa, com um contributo de 13,22%
e revelando o montante mais baixo de todo
o período. Registou um valor de 18,5 milhões de euros (essencialmente devido à
quebra em 16,5 milhões de euros da rubrica
referente às amortizações, contrapondo-se
com o valor registado nesta rubrica no ano
anterior, com um incremento de 11,6 milhões
de euros).
• Por último, mas não menos importante,
emerge o grupo das Outras Despesas, abarcando as Transferências Correntes e Subsídios e, simultaneamente, as Outras Despesas de Capital, que somaram um total de 11,8
milhões de euros em 2019, constituindo o
segundo valor mais elevado do quadriénio
a seguir ao registado em 2016, com 21,7 milhões de euros. Destaca-se como principal
justificação a verba exarada pelas Outras
Despesas de Capital, associada ao pagamento de indemnizações e juros no âmbito
de processos judiciais, sublinhando-se os
processos respeitantes à VL9 e à “Cimpor”.
Não obstante o montante despendido pela
Autarquia em encargos de natureza fixa e obrigatória constituir o grosso da parcela das despesas municipais, procedeu-se à sua desagregação no Quadro 14.
Os encargos de funcionamento continuam a
figurar no topo da hierarquia das despesas municipais, representando em 2019 mais de meta-
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AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Descrição

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aquisição de Bens

3 004,54

2 960,51

3 237,27

4 517,59

4 520,47

4 496,56

4 131,79

Aquisição de Serviços

24 777,49

30 930,92

32 635,57

33 511,77

32 980,07

27 115,20

29 239,20

Total

27 782,03

33 891,43

35 872,85

38 029,36

37 500,54

31 611,76

33 370,99
*Milhares de euros

QUADRO 15

de destas (56,80%) e absorvendo mais de metade da receita corrente da autarquia (57,96%).
Isto decorre da crescente necessidade de intervenções de manutenção e de apoio social
(educação, ação social, habitação, ambiente,
etc.), todas elas levadas à rubrica de “despesas
correntes”. Igualmente, no que toca ao Pessoal
municipal, este período foi marcado pela reposição de massa salarial e de direitos sociais retiradas no período da troika, aumentando assim
as responsabilidades municipais.
Segmentando cada uma das rubricas componentes da Despesa de Funcionamento, avaliar-se-á o seu desempenho de acordo com o
seu grau de importância:
1.
As Despesas com Pessoal surgem nas
despesas de funcionamento como as mais representativas, totalizando 42,6 milhões de euros, absorvendo 30,35% do total da despesa,
contra os 26,83% registados em 2018 e com
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um grau de execução de 94,94%, sendo o mais
expressivo de sempre, na sequência da recuperação financeira e do descongelamento de carreiras terem vindo a ocorrer e, por outro, fruto
da revisão e reforço do mapa de pessoal.
2.
A Aquisição de Bens e Serviços tem vindo a constituir o segundo maior conjunto de
gastos municipais desde 2018, materializado
em 2019 nos 33,3 milhões de euros. Isto manifesta um ligeiro crescimento - 1,8 milhões de
euros, de 2018 para 2019 - absorvendo 23,91%
da despesa total.
O que possui maior expressividade nesta
rubrica são as despesas com os Encargos de
Instalações (7,6 milhões de euros), a Locação
de Edifícios (2,5 milhares de euros), os Encargos com Vigilância, os Encargos de Cobrança
de Receitas e Outros Serviços e Trabalhos Especializados, que, no seu todo, somaram 13,4
milhões de euros.
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PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

GRÁFICO 11

A vertente de Aquisição de Bens, que desde 2016 tem vindo a apresentar um comportamento mais estável, evidenciou gastos de 4,1
milhões de euros, com enfoque no Material de
Educação, Cultural e Recreio, com mais de 1
milhão de euros, e nos Combustíveis e Lubrificantes, constituindo ambas cerca de metade
daquele valor.

6. Investimento Global

3.
As Outras Despesas Correntes contemplam, essencialmente, a devolução de importâncias indevidamente ou as mais arrecadadas
a título de receita na presente gerência. Apresentaram o valor de 3,3 milhões de euros, decrescendo 1 milhão de euros face a 2018 e exararam um peso relativo no total da despesa de
2,36% e um grau de execução de 86,19%.

O Investimento Global continuou a manifestar uma escalada ascendente significativa, na
ordem dos 58,89% face a 2017, ano que registou o valor mais baixo. Em 2019, apresentou
valores extraordinários, com um volume de 30
milhões de euros e com um crescimento face
ao ano de 2018 de mais 5,3 milhões de euros e
mais 11,1 milhões de euros face a 2017.

Pode afirmar-se que o Município de Gaia
“respira” mais saudavelmente, sob o ponto de
vista financeiro, refletindo essa situação no seu
desempenho quotidiano, assegurando um desenvolvimento económico estrutural e sustentável, compatível com a sua importância territorial.
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REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO GLOBAL
Descrição

2013

2014

2015

2016

2017

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Investimento Directo

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

3 647,81

22,16

10 064,76 42,68

Valor

2018
%

Valor

2019
%

Valor

%

14 103,99 74,70 19 937,70

80,85 24 949,49 83,16

3 962,97

20,99

4 110,81

16,67

4 643,77

15,48

Activos Financeiros

970,63

2,71

970,63

4,42

814,42

4,95

814,42

3,45

814,42

4,31

610,82

2,48

407,21

1,36

Investimento Global

35 808,78

100

21 971,76

100

16 460,55

100

23 580,80

100

18 881,38

100

24 659,33

100

30 000,47

100

*Milhares de euros
QUADRO 16

Assim, é no investimento realizado diretamente pela Autarquia que o Investimento Global continua a encontrar a sua principal base
de sustentação, revelando o Investimento Dire-

to um crescimento contínuo neste ciclo autárquico.
Esta realidade é retratada pelo Gráfico 12.

REPARTIÇÃO E EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO GLOBAL

GRÁFICO 12
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DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO DIRETO
Descrição

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

545,37

2,49

2 098,16

12,69

298,39

2,49

153,89

1,21

268,02

1,90

3 845,21

19,29

822,29

3,30

41,22

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

80,26

0,63

764,00

5,42

2 093,37

10,50

340,42

1,36

Outros Edificios

3 778,83

17,23

4 307,88

26,05

1 563,19

13,03

3 435,63

27,05 3 706,66

26,28

2 462,61

12,35

13 343,15

53,48

Construções Diversas Material

15 077,31

68,76

8 929,66

54,00

8 474,15

70,63

6 852,38

53,95

6 887,08

48,83

7 923,96

39,74

6 768,03

27,13

0,00

0,00

153,75

0,93

296,78

2,47

78,28

0,62

116,82

0,83

260,22

1,31

190,83

0,76

2 485,92

11,34

1 046,42

6,33

1 292,01

10,77

1 736,10

13,67

1 956,96

13,88

2 822,18

14,15

3 050,14

12,23

Locação Financeira

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362,30

2,85

371,78

2,64

378,75

1,90

386,50

1,55

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

73,81

0,62

2,23

0,02

32,67

0,23

151,39

0,76

48,13

0,19

21 928,66

100

16 535,87

100

11 998,32

100

12 701,07

100

14 103,99

100

19 937,69

100

24 949,49

100

Terrenos

Habitação

Transporte

Maquinaria e Equipamento

Investimento Direto

*Milhares de euros
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Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios de 2018, ao nível do ranking dos 35 Municípios Portugueses com maior volume de investimento pago, com dados reportados a 2018,
constata-se a extraordinária passagem desta
edilidade de um vigésimo segundo lugar na tabela, em 2017, para a nona posição em 2018,
com um incremento na ordem dos 41,36%.
O Investimento direto atingiu em 2019 a mais
alta taxa de execução do período 2016/2019,
com 58,72%, contra os 51,71% de 2018. Da mesma forma o peso relativo no total da despesa
foi em 2019 de 17,88%, comparando com 13,56%
em 2018.

De seguida, elenca-se o contributo das principais componentes do investimento direto:
A. Outros Edifícios – Com um volume considerável de 13,3 milhões de euros em 2019, estas despesas passaram a ter o maior contributo
no Investimento Direto, assumindo a posição
ocupada nos três anos anteriores pelas Construções Diversas.
Com um avultado crescimento de 10,9 milhões de euros, face a 2018, ficou marcado por
um incremento generalizado das suas componentes, em que foram responsáveis, principalmente, as seguintes ações:
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1) Escolas: esta rubrica disparou em 2019,
revelando o valor mais alto dos últimos anos,
com um volume de investimentos de 9 milhões
de euros, com casos como a Requalificação
das Escolas EB 2/3 Dr. Costa Matos, Valadares
e Sophia de Mello Breyner (7,2 milhões de euros), na realização de empreitadas ao abrigo de
Acordos-Quadro nas escolas EB1 (1,3 milhões
de euros) e na intervenção em várias Escolas
do Ensino Básico do Concelho (421 milhares de
euros);
2) Instalações Desportivas e Recreativas: as
principais realizações que estão na sua base
são a construção do Pavilhão Municipal Carlos
Resende (1,3 milhões de euros), a reabilitação
do Complexo Desportivo Jorge Sampaio (378
milhares de euros) e a intervenção em vários
equipamentos desportivos no âmbito de Acordo Quadro (388 milhares de euros);
3) Instalações de Serviços: contemplando
em 2019 uma verba de 1 milhão de euros, destacam-se as empreitadas de remodelação dos
Armazéns nas Oficinas Gerais (233 milhares de
euros), edifício dos Paços de Concelho, Arquivo Sophia de Mello Breyner e Diogo Cassels
(114 milhares de euros), instalações municipais
- Parque Biológico – Escola Ciência Viva (284
milhares de euros), reabilitação de edifício e
vedação do parque de viaturas do Estaleiro da
Madalena (132 milhares de euros) e aquisição
e expropriações de edifícios (288 milhares de
euros).
B. Construções Diversas – Ocupando outrora
a primeira posição como contributo do Investimento Direto, foi relegada para segundo plano,
aglutinando 6,7 milhões de euros, contraindo-
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-se em 1,1 milhões de euros face ao ano anterior.
As principais áreas de destaque foram:
1) Os Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares, que totalizaram 3.336 milhares
de euros com empreitadas executadas por
Acordo-Quadro (2.518 milhares de euros), com
a empreitada referente ao Prolongamento da
VL7 (Avenida Eugénio Andrade) até à Rua do
Loureiro (VL3 – Avenida até ao Mar), com 149
milhares de euros, a Manutenção de Vias Municipais e outros espaços públicos (495 milhares
de euros) e as empreitadas de muros de suporte em vários locais do concelho (174 milhares
de euros);
2) Na rubrica designada por “Outros”, e que
aglomera uma grande variedade de investimentos não refletidos nas demais rubricas, surge evidenciado um crescimento considerável
graças à empreitada de Consolidação da Serra
do Pilar (1.640 milhares de euros), à empreitada
Cais de Gaia e Urbanização da Seca do Bacalhau (326 milhares de euros), à empreitada Rio
Horto - Construção da Bacia de Retenção (196
milhares de euros), à requalificação do Largo
do Areinho e ao Alargamento dos Arruamentos
Envolventes – Oliveira do Douro (84 milhares
de euros), rede viária rural e Parques e Jardins,
com a Requalificação, Ampliação e Infraestruturas Verdes Urbanas (Rede de Parques e Bosques Urbanos de Gaia-Construção Parque do
Vale de S. Paio (Canidelo) com 156 milhares de
euros e a Construção e Reabilitação de Outros
Espaços Verdes que somou 187 milhares de euros.
O desempenho de cada uma destas componentes do Investimento Direto deu origem ao
Gráfico 13.
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TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Descrição
Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Freguesias

5 278,50

40,89

2 783,65

62,34

2 371,20

65,00

4 846,67

48,15

2 238,76

56,49

2 147,87

52,25

2 316,32

49,88

Empresas Municipais

4 582,08

35,49

905,56

20,28

8,08

0,22

2 294,38

22,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituições Sem Fins
Lucrativos

3 048,91

23,62

776,04

17,38

1 268,52

34,77

2 923,71

29,05

1 724,21

43,51

1 870,26

45,50

2 277,45

49,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,68

2,25

50,00

1,08

12 909,50

100

4 465,25

100

3 647,81

100

10 064,76

100

3 962,97

100

4 110,81

100

4 643,77

100

Outros

Total

*Milhares de euros
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A segunda grande componente do Investimento Global é composta pelas Transferências
de Capital, enquanto forma de subvenção em
prol do desenvolvimento local.
Sendo uma forma indireta de investimento
local, as Transferências de Capital repartem-se, basicamente, entre as verbas destinadas às
Freguesias e as verbas para as Instituições Sem
Fins Lucrativos.
Em 2019, este conjunto de despesas das
Transferências de Capital somaram 4,6 milhões
de euros, absorvendo cerca de 15,48% do investimento global do Município, sendo notória
a sua perda de expressividade ao longo dos

quatro anos, em prol do desenvolvimento do
Investimento Direto.
As principais responsáveis pelo total assinalado nas Transferências de Capital, 4,6 milhões
de euros no ano em estudo, foram as Transferências para as Freguesias com 2,3 milhões de
euros, apresentando um acréscimo de 168 milhares de euros, face a 2018, e as Transferências
para as Instituições Sem Fins Lucrativos com
um volume de 2,3 milhões de euros.
Estes recursos afetos a terceiros, nas três categorias anteriormente descritas, encontram-se retratadas no Gráfico 14.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

*Milhares de euros
GRÁFICO 14
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7. Outras Despesas

As Outras Despesas somaram, no ano económico em análise, um valor de 11,8 milhões de
euros, ocupando este grupo a quarta e última
posição no cômputo total da despesa, com um
peso relativo de 8,48%.

As Outras Despesas, que constituem ainda
um último grupo que faz parte integrante da
Estrutura Global da Despesa, congregam em si
as Transferências Correntes para as Freguesias
e para as Empresas Municipais (neste caso designadas por Subsídios) e ainda as Outras Despesas de Capital.

Segmentar-se-ão, de seguida, as despesas
com Transferências Correntes e Subsídios, também elas efetuadas para entidades terceiras,

OUTRAS DESPESAS
Descrição

Transferências Correntes
e Subsídios
Outras Despesas
de Capital

Total

2013
Valor

2014
%

9 492,06 99,80

Valor
7 950,20

2015
%

Valor

96,50 4 290,09

2016

2017

2018

%

Valor

%

Valor

%

83,43

8 122,48

37,49

7 981,87

93,26

Valor

2019
%

Valor

11 072,56 96,06

%

11 660,98 96,06

19,28

0,20

288,63

3,50

852,11

16,57

13 545,70

62,51

576,86

6,74

454,40

3,94

171,13

3,94

9 511,34

100

8 238,83

100

5 142,20

100

21 668,18

100

8 558,73

100

11 526,96

100

11 832,11

100
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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E SUBSÍDIOS
Descrição

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Valor

% DT

Valor

% DT

Valor

% DT

Valor

% DT

Valor

% DT

Valor

% DT

Valor

% DT

611,95

0,45

447,08

0,34

584,38

0,47

1 096,85

0,72

1 847,28

1,42

2 592,45

1,76

2 450,91

1,76

7 884,66

5,74

6 349,17

4,85

2 355,82

1,91

4 450,84

2,94

3 522,00

2,71

4 331,74

2,95

3 546,00

2,54

Inst. Sem Fins Lucrativos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 349,89

1,10

2 532,43

1,67

2 438,68

1,87

3 494,05

2,38

5 061,64

3,63

Outras Transferências

995,45

0,72

1 153,95

0,88

0,00

0,00

42,36

0,03

173,91

0,13

654,32

0,45

602,43

0,43

9 492,06

6,91

7 950,20

6,08

4 290,09

3,49

8 122,48

5,37

7 981,87

6,13

11 072,56

7,53

11 660,98

8,36

Freguesias

Empresas Municipais

Total

*Milhares de euros
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para financiar despesas daquela natureza, sem
qualquer contrapartida para a Autarquia, cujo
reforço, em 2019, foi de 588 milhares de euros
face a 2018.
Além da observação do Quadro 20, discriminativo da composição das Transferências Correntes e Subsídios, é fácil verificar que o valor
de 11,6 milhões de euros, em 2019, se deveu particularmente ao aumento ocorrido nas transferências correntes para as Instituições Sem Fins
Lucrativos, na ordem dos 1,6 milhões de euros.
Os apoios às Instituições Sem Fins Lucrativos, que perfizeram 5 milhões de euros, foram
aqueles que maior contributo deu no impulso
das despesas, com uma variação positiva de
44,86%.
Congregando uma panóplia de verbas atribuídas para os mais variados fins, destacam-se
principalmente:
a) Projeto educativo Gaia Aprende+: efetivou-se mediante acordos e protocolos com
vários agentes socioeducativos do Concelho.
Perfez em 2019 o valor de 1,5 milhões de euros,
francamente superior ao registado em 2018,
devido ao aumento significativo do número de
alunos inscritos;
b) Apoio a coletividades desportivas e recreativas, que somou neste exercício um volume de 604 milhares de euros;
c) Projeto educativo municipal Gaia Aprende+(i): com um papel cada vez mais preponderante, tem procurado integrar pela diferença,
evidenciar um desempenho complementar, de-
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finindo planos de atividades adequados a cada
criança e trabalhando em rede com várias entidades da deficiência e agrupamentos de escolas do concelho. Este projeto absorveu um
valor de 582 milhares de euros, demonstrando
um empenho forte nesta valência por parte do
Município;
d) Apoio a Coletividades e Instituições, no
âmbito de um complexo de atividades nas mais
variadas vertentes, perfez no ano desta gerência um total de 498 milhares de euros;
e) Apoio direto às Associações Humanitárias
de Bombeiros Voluntários do Concelho, que ascendeu a 330 milhares de euros;
f) O apoio a Instituições de Solidariedade
Social tem tido um papel preponderante no
suporte às famílias, pelo que o Município tem
levado a cabo um apoio incondicional a estas
organizações de proximidade, realizando com
estas protocolos e parcerias com uma verba de
199 milhares de euros;
g) No âmbito da Ação Social, a dinamização
do projeto Gaia+Inclusiva tem vindo a ser
cada vez mais aprofundada, numa perspetiva
de continuar a dar respostas cabais às
necessida- des das famílias enquanto unidades
nucleares da sociedade.
Tendo como referência o ano 2018, no ranking dos 35 Municípios com maior volume de
transferências correntes e de capital, acrescido dos encargos com subsídios, o Município de
Vila Nova de Gaia aparece na décima posição,
com um volume de despesa total de 15,2 milhões de euros.
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8. Contratação pública e aquisições patrimoniais
A evolução dos mecanismos legais de contratação pública veio complexificar os procedimentos, em muitos casos reforçando a burocratização e, sobretudo, implicando prazos
cada vez mais difíceis de explicar.
Independentemente disso, o trabalho do município foi sempre norteado pela transparência
dos processos e pelo respeito pelas regras procedimentais e de alguns objetivos bem claros:

reforço da concorrência, diminuição dos ajustes diretos ao estritamente necessário e valorização do modelo de Acordo-Quadro, mais
flexível e decorrente de concursos públicos,
muitas vezes de caráter internacional, como se
mostra a evolução das empreitadas municipais.
Este esforço é ainda mais significativo quando se analisa a evolução dos valores totais dos
procedimentos lançados por empreitada pelo
município, numa evolução assinalável.

CONCURSOS POR EMPREITADA
Ajustes Direto

Consulta

Acordo Quadro

Concurso Público

Total

1 937 500€

418 528 €

2 171 576 €

0€

4 527 604 €

2016

4 732 625 €

2 107 660 €

2 982 158 €

7 762 083 €

17 584 527 €

2017

2 444 309 €

814 000 €

4 128 860 €

12 629 827 €

20 016 995 €

2018

500 767 €

1 873 684 €

1 767 031 €

4 974 660 €

9 116 141 €

2019

529 187 €

951 017 €

5 994 305 €

29 318 164 €

36 792 672 €

2020

24 270€

16 135 €

4 091 354 €

5 915 167 €

10 046 926 €

6 181 024 €

21 135 283 €

60 599 901 €

2015*

Total

10 168 657 €

QUADRO 21 | CONCURSOS POR EMPREITADA | 2015-2020 | POR TIPO DE PROCEDIMENTO | FONTE: DMIEP, 2020

98 084 865 €
(*) a partir 08/06/2015

EVOLUÇÃO - CONCURSOS POR EMPREITADA
Concursos por Empreitada

[€]

Concursos por Empreitada

[€]

11 832 508 €

2015

4 527 604 €

27 065 099 €

2016

17 584 527 €

2011

15 141 044 €

2017

20 016 995 €

2012

3 390 055 €

2018

9 116 141 €

2013

2 322 822 €

2019

36 792 672 €

2014

5 465 645 €

2020

10 046 926 €

2009
2010

QUADRO 22 | FONTE: DMIEP, 2020
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Para além dos processos de contratação pública e de gestão equilibrada, o município foi
reforçando o seu património com aquisições
de terrenos e edifícios considerados estratégicos para o concelho. Destacam-se dessas aquisições os seguintes casos:
• Estufa da Lavandeira e todo o terreno remanescente do Parque da Lavandeira: uma
decisão que possibilitou o alargamento significativo do Parque da Cidade.
• Casa da Presidência: aquisição estratégica
para incorporar este equipamento no património municipal e evitar a construção de
um bloco residencial nesse local tão sensível e estratégico, visada pelo Tribunal de
Contas a 26 de outubro de 2017.
• Fábrica das Devesas: aquisição deste espaço icónico para Vila Nova de Gaia, deliberada em fevereiro de 2018 e visada pelo Tribunal de Contas a 4 de junho de 2018, com
13.500 metros quadrados, para a construção de um Museu da História de Gaia e da
Cerâmica, com uma componente ambiental
e de sustentabilidade, complementar da
atratividade turística, cultural e patrimonial
(cerca de 30% da capacidade construtiva),
com sala de conferências, incluindo a requalificação urbanística para espaço público e
de lazer e a construção de um parque de
estacionamento público para 600 lugares
(ao mesmo tempo que se extingue a urbanização para aí licenciada desde 2010).
• Terreno dos Panaçais (Pedroso): aquisição
de terreno para construção de habitação
municipal para arrendamento a custos controlados.

110

• Terreno dos Salgueirais (Sandim): aquisição
de terreno para construção de habitação
municipal para arrendamento a custos controlados.
• Teatro Almeida e Sousa (Avintes): querendo
evitar o sentimento de perda de identidade
numa freguesia ligada ao teatro e querendo
continuar a oferecer aos grupos de teatro
e à população em geral um local condigno
para os seus espetáculos, bem como continuar a alargar a programação cultural para
o interior do Concelho, o município assumiu
esta aquisição e a sua integral recuperação,
passando a integrá-lo na rede de auditórios
municipais.
• Centro Cívico de Oliveira do Douro: aquisição de dois lotes para a construção do Centro Cívico da freguesia, com a construção
de um local de fruição e marcante em termos artísticos, enquanto propicia o alinhamento para alargamento do cemitério local.
• Parque de Santa Luzia (Mafamude): aquisição à Paróquia de Mafamude para construção de um parque de lazer e ambiental,
complementar ao Parque da Lavandeira.
• Alargamento da Rua Raimundo Carvalho:
aquisição de parte de lote para alinhamento
da Rua Raimundo de Carvalho, resolvendo
a questão urbanística decorrente da construção do Centro Escolar Manuel António
Pina.
• Centro Cívico de Serzedo (lote 27): aquisição de lote de terreno para a construção do
Centro Cívico de Serzedo.
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• Lote de Espiridião de Sousa: aquisição de
lote de terreno para realinhamento da urbanização local, dando uma imagem urbana
ao local.
• Terreno para a construção do Pavilhão de
São Félix da Marinha.
• Centro Cívico de Grijó: aquisição de lote de
terreno para a construção do Centro Cívico
de Grijó.
• Vila Alice (aquisição em fase inicial): aquisição desta quinta histórica localizada em
Vilar do Paraíso, foi propriedade de Hugo
Owen, oficial militar inglês que a usou como

casa de veraneio durante o século XIX. Foi
nesta casa que viveu a famosa Fanny Owen.
Visa-se a criação de uma Casa da Cultura
ligada a Camilo Castelo Branco e a construção do auditório local, complementar à Escola de Música de Vilar do Paraíso.
9. Análise Global da Receita e da Despesa
Proceder-se-á a uma breve análise da estrutura da Receita e da Despesa, nas suas principais vertentes – corrente, capital e poupança
corrente - evidenciando primordialmente o paralelismo entre os maiores grupos participantes nas respetivas constituições.

EVOLUÇÃO SALDOS ORÇAMENTAIS

GRÁFICO 15
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De notar que, no cômputo geral da receita
corrente, esta evidenciou, ao longo deste quadriénio, um crescente aumento com um avolumar constante de receitas.
Agora, na primeira posição surgem as Transferências de Capital com o maior contributo de
todo o período, uma participação de 6,3 milhões de euros. Depreende-se daqui que a contração nas receitas de capital, em 2019, de 11,7
milhões de euros, se ficou a dever à redução
dos Passivos Financeiros.
Ocupando agora a segunda posição e perdendo o “protagonismo” evidenciado até 2018,

surgem os Passivos Financeiros, com um volume de despesa que somou 17,5 milhões de
euros, preconizando o valor mais baixo desde
2010, fruto da liquidação, em 2018, do empréstimo PAEL junto da Direção-Geral do Tesouro
e Finanças pelo montante de 14,6 milhões de
euros.
Todas estas variações foram extrapoladas
para a ilustração do Gráfico 15, mediante o registo dos saldos orçamentais.
De acordo com o glossário de termos das
Finanças Públicas, uma regra orçamental é comummente definida como uma "restrição per-

POUPANÇA CORRENTE

GRÁFICO 16
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manente sobre a política orçamental, expressa
através de um indicador resumo do desempenho orçamental". Sob a égide do “Equilíbrio Orçamental“, prevê o artigo 40º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro (RFALEI) que os orçamentos
das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas,
sendo de destacar o Equilíbrio Corrente, segundo o qual a receita corrente bruta cobrada
deverá ser pelo menos igual à despesa corrente
acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.
Assim, fica patente a importância de se gerar
um saldo corrente consistente, para que seja
positivo, deduzido das amortizações médias
de empréstimos de médio e longo prazo, possibilitando estabilidade e maior sustentabilidade
orçamental do Município.
No Gráfico 16, pretendeu-se conjugar simultaneamente, o quadro demonstrativo da evolução da Poupança Corrente e a sua direta correspondência em termos gráficos.
10. Fontes de Financiamento do Investimento
Está acometida à função financeira de uma
entidade abranger as tarefas relacionadas com
a gestão dos recursos financeiros, nomeadamente a obtenção eficiente de fundos e a sua
utilização mais conveniente.
O rácio de autonomia financeira permite avaliar o grau de compromisso do Município com
as suas atribuições, no sentido de que resulta
na percentagem das receitas totais geradas
pela respetiva atividade que são financiadas
com capitais próprios, sendo normalmente uti-

lizado por entidades externas como um indicador de confiança.
Ao procurar fontes de financiamento viáveis
para o investimento, os Municípios deverão
ponderar todas as possibilidades disponíveis
(fundos comunitários, empréstimos, leasing,
etc.), ponderar os respetivos custos efetivos (a
taxa de juro nominal e todas as comissões e encargos adicionais), bem como a flexibilidade de
gestão que manterão e escolher a forma e as
condições mais favoráveis de obter os fundos
que satisfaçam os seus objetivos no momento.
Com um papel crescente das ações de dinamização do empreendedorismo local, da
atração de novos investimentos, da realização
de projetos estratégicos e estruturantes para
a inovação e desenvolvimento económico do
Município, da realização de novas candidaturas
cuja concretização é suscetível de causar um
impacto relevante na estrutura territorial e económica do Município, as fontes de financiamento passam muitas vezes pelo autofinanciamento ou o financiamento com recurso a terceiros.
Com efeito, quer o Saldo Transitado, quer a
Poupança Corrente subtraída das Amortizações
e Outras Despesas Correntes, conquistaram terreno, manifestando um total de 53,4 milhões de
euros e 33,5 milhões de euros, respetivamente, sendo notório o crescimento revelado face
a 2018, de 20,9 milhares de euros, no primeiro
caso e 19 milhões de euros, no segundo.
Para uma melhor apreensão da evolução de
cada contributo no conjunto das Fontes de Financiamento do Investimento, analisar-se-á o
historial de cada um dos seus inputs:
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FONTES DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Descrição

Venda de Bens
de Investimento
Fundos Municipais
de Capital

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

Valor

231,39

0,66

34,89

0,17

220,37

1,55

3 812,19

7,80

204,78

0,61

322,50

0,79

467,99

0,85

4 559,84

4 807,46

6,63

924,82

1,89

3,46

3 963,76

4 924,95

4,65 3 555,73 8,70 5 438,46 9,89

12 361,43

13 731,99

2 236,73

6,33 1 080,50

5,17 942,82

1 086,65 3,25 1 009,47 2,47

1 555,18

24 647,96 69,81 14 420,16 68,99 7 946,71 55,89 41 406,88 84,71 5 618,66

Poupança Corrente - Amort.
Capital - Out. Des. Correntes

-745,58

Saldo Anterior

-853,81

Total

Total por
Rubrica
2016/2019

Valor

Out Transf. Capital + Act.
Financeiros + Out. Rec. Capital 9 792,93 27,73 7 077,64 33,86 4 067,90 28,61 3 182,62 6,51
Empréstimos

Total por
Rubrica
2015/2018

-2,11

-3 177,35 -15,20 3 153,45

-2,42 -1 466,02 -7,01

35 309,62 100 20 901,86 100

16,81 17 693,72 43,31 3 000,00 5,45

72 665,97

67 719,26

12 622,97

33 547,70

3,89 14 045,58 42,01 17 371,65 42,53 20 115,39 36,57 34 360,46

53 435,12

0,00 -2 349,76 -4,81 10 923,26 32,67

1 902,50

1 904,01

1 040,73

7,32

17 371,97

100 48 879,25 100

33 434,11

896,02

2,19

24 078,18 43,78

100 40 849,09 100 55 004,03 100 140 534,43

178 166,48

*Milhares de euros
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montante de 1,9 milhões de euros, em 2019;

1. Venda de Bens de Investimento: vem, desde 2017, a ocupar a última posição como contributo nas Fontes de Financiamento do Investimento, embora com um crescimento ténue e
contínuo, exarando no presente ano um valor
de 468 milhares de euros, ou seja, um encaixe
de mais 145 milhares de euros face a 2018;

3. Outras Transferências de Capital, Ativos
Financeiros e Outras Receitas de Capital: representando este grupo de tributos uma posição
mais ou menos consistente ao longo do quadriénio, estabilizando-se na terceira posição.

2. Fundos Municipais de Capital: a Lei nº
51/2018, de 16 de agosto que veio alterar a Lei
nº 73/2013, de 3 de setembro, introduziu um
novo cálculo dos fundos a transferir para as
Autarquias Locais, provenientes do Orçamento
do Estado com a inclusão de mais uma verba
a distribuir pelos Municípios, perfazendo um

4. Empréstimos: vários são os fatores que
condicionam a opção quanto ao tipo de financiamento utilizado para fomento do investimento, passando pela avaliação do maior ou
menor grau de comprometimento da autonomia financeira, pelas facilidades de acesso a
essas fontes e custos inerentes. Constituindo
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uma das principais fontes de recurso ao financiamento do investimento, nos anos de 2016 e
2018, perdeu fortemente a sua expressividade.
Muito embora diferente quanto à sua génese,
em anos passados, os Empréstimos de Curto
Prazo pesavam mais na estrutura como fonte
de financiamento do investimento, a registarem valores de 6 milhões de euros em 2016,
5,5 milhões de euros em 2017, vindo sempre a
decrescer até perfazerem 3 milhões de euros,
tanto em 2018, como em 2019.
5. Poupança corrente deduzida das amortizações de capital e outras despesas correntes:
surge com um montante de 24 milhões de euros, sendo o mais elevado de sempre.

Assim, no presente ano, o valor de 24 milhões de euros exarado por esta fonte de financiamento, permitiu-lhe ascender à primeira
posição.
6. Saldo Anterior: o Saldo Transitado de 2018
foi de 20,115 milhões de euros, com um peso relativo no total das fontes de financiamento de
36,57% e um acréscimo de 2.743,74 milhares de
euros relativamente ao saldo transitado de 2017.
Toda a anterior reflexão e explanação torna-se mais evidente pela observação do Gráfico
17, no qual se evidencia para cada um dos anos
o comportamento de todas as variáveis componentes das Fontes de Financiamento do Investimento no atual ciclo autárquico.

FONTES DE FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

GRÁFICO 17

*Milhares de euros
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DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES
Funções Gerais

Valor

Valor

Serviços Gerais da Administração Pública

17 179,58

17 166,98

Segurança e Ordem Públicas

1 545,40

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

19 532,70

35 119,68

22 735,51

23 966,81

21 250,86

1 176,95

514,66

827,46

919,26

956,42

1 445,23

9 142,68

12 526,50

7 870,96

11 115,31

10 674,30

9 437,80

18 779,65

26,45

62,50

87,83

63,46

93,51

149,16

161,60

770,68

240,26

293,94

564,54

1 266,50

1 775,60

1 828,06

Habitação e Serviços Coletivos

15 015,68

11 167,15

10 207,54

12 235,82

8 587,70

9 221,93

8 905,07

Serviços Culturais, Desportivos e Recreativos

8 656,26

5 173,77

4 312,33

5 197,62

5 680,17

5 926,03

7 591,87

1 170,45

1 940,57

1 646,88

810,73

666,89

1 762,23

511,32

10 357,57

6 617,80

3 917,21

6 348,79

5 641,87

5 804,26

5 576,43

154,12

36,12

355,87

87,35

543,59

246,61

248,94

0,57

1,87

2 972,91

3,65

1,57

2,45

8,61

5 615,25

3 130,74

2,955,58

5 884,84

3 854,72

4 405,55

4 546,99

1,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 636,08

59 241,21

54 668,41

78 259,25

60 665,59

63 654,85

70 854,63

Funções Sociais

Educação

Saúde

Segurança e Ação Social

Funções Económicas

Indústria e Energia

Transportes e Comunicações

Comércio e Turismo

Outras Funções Económicas

Outras Funções

Transferências Entre Administrações

Diversas Não Especificadas

Total

*Milhares de euros
QUADRO 24
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Numa abordagem de complementaridade
de toda a informação elencada, e antes do término desta análise financeira, procedeu-se à
esquematização da repartição das despesas da
Autarquia por áreas funcionais.

•

Transportes e Comunicações: consubstanciadas num valor que abarcou, no presente exercício, os 5,6 milhões de euros,
mantendo-se desde 2017 na quinta posição com valores próximos do registado,
evidenciou uma baixa taxa de realização, ficando nos 45,75%, contemplando
uma ampla variedade de intervenções na
Rede Viária e Sinalização (4.438 milhares
de euros), particularizando a empreitada
por acordo quadro de Reabilitação da
Rede Vária (2,5 milhões de euros). Acrescem, ainda, os 788 milhares de euros da
Manutenção de Vias Municipais e a Remodelação e Beneficiação de Diversos
arruamentos (629 milhares de euros);

•

Segurança e Ação Social: representando uma área de crescente valor ao longo dos quatro anos, traduzido em gastos
que somaram este ano cerca de 1,8 milhões de euros.

Com este enquadramento pretende-se evidenciar as áreas funcionais com maior intervenção no contexto municipal. Por observação
do Quadro 24, verifica-se que, desde 2017, o
total de gastos tem vindo a aumentar, sobretudo devido ao investimento em alguns eixos
fundamentais:
•

Educação, que constitui um importante
vetor no desenvolvimento concelhio, revelando-se uma área de grande impacto
ao longo dos quatro anos, ocupando a
segunda posição no decurso do período 2017/2019, demonstrada nesta gerência por um forte impulso de 18,7 milhões
de euros contra os 9,4 milhões de euros
mensurados em 2018;

•

Habitação e Serviços Coletivos: perfizeram o terceiro maior grupo na despesa
municipal, mantendo esta posição desde
2017. Em 2019 somaram 8,9 milhões de
euros;

•

Serviços Culturais, Desportivos e Recreativos: conjunto de serviços de índole
transversal a todo o público, constituindo um amplo leque de atividades lúdicas
essenciais ao bem-estar, lazer e entretimento de muitos cidadãos;

Finalizando com uma ilustração gráfica (Gráfico 18), pretende-se evidenciar para cada ano
e de acordo com o total de despesa realizada,
qual o contributo de cada área funcional, destacando-se as funções sociais, seguidas das
funções gerais, como as mais marcantes.
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DESPESAS POR FUNÇÕES

GRÁFICO 18
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#ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO PROFISSIONAL «CLASSE OURO» A PAULO NUNES DE ALMEIDA | 20 DE JUNHO DE 2019
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#LANÇAMENTO DOS PASSES ÚNICOS DAS ÁREAS METROPOLITANAS | 29 DE MARÇO DE 2019

#VISITA FUTURO AUDITÓRIO DE SANTO OVÍDIO | 11 DE JANEIRO DE 2020
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III. GAIA-2030: AGENDA PARA O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2030 é amanhã. Importa começar desde já,
seja no âmbito das responsabilidades municipais, seja no âmbito das funções metropolitanas, a preparar os estudos, argumentos e
parcerias para lutar pelo melhor e mais justo financiamento para o novo quadro comunitário,
seja a propósito do Plano Nacional de Investimentos, seja a propósito dos Planos regionais.
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 município mais
populoso de Portugal), 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, que aqui se desenvolve.
Não se pretende ser absolutamente exaustivo, pois isso constitui o Plano Estratégico de
Gaia, mas importa assumir alguns dos eixos
fundamentais e das medidas concretas. 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.
2. Cuidar: contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde para todos, cuidados primários, paliativos e continuados.
3. Promover: aplicar políticas eficazes de
emprego e de investimento, bem como de promoção das capacidades e da formação.
4. Inovar: promover intervenções na área da
inovação social para as pessoas.
5. Criar: garantir o acesso à cultura, ao lazer
e ao desporto para todos.
6. Proteger: assegurar o cuidado pela Natureza e pelo bem-estar de todos.
7. Relacionar: fortalecer a cidadania, as parcerias e os laços da sociedade civil.
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8. Informar: promover políticas de transparência e acesso pleno à informação.
9. Crescer: assegurar um desenvolvimento
económico estrutural e sustentável.
10. Integrar: promover uma política integrada para a mobilidade.
Esta Agenda Gaia-2030, de caráter plurianual
e estruturante, foi criada após intenso diálogo
institucional e participação cidadã, resultando
numa matriz de ações municipais aprovada no
executivo municipal por unanimidade e transformando-se para a nossa candidatura, que a
concebemos e a apresentamos como mote da
nossa gestão, como um elemento orientador,
concetual e estruturado, no presente e no futuro, de planeamento do processo de desenvolvimento sustentável que preconizamos.
1. EDUCAR
Parte significativa do desenvolvimento sustentável de qualquer comunidade se constrói-se em torno de um eixo central – a educação e
formação. Nessa medida, a educação e formação inicial das novas gerações, assim como a
sua formação ao longo da vida, configuram-se
como pilares que mereceram uma particular
atenção nos últimos anos e que temos aprofundado ao longo deste segundo mandato.
A diversidade de desafios que, contemporaneamente, o mercado de trabalho nos coloca,
exige uma capacidade permanente de resposta. Assim, torna-se central uma aprendizagem
contínua, razão pela qual o município assegurará oportunidades de aprendizagem para todos,
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assente em claros critérios de qualidade, disponibilizando modelos e estratégias de formação
ao longo da vida. A continuidade do estabelecimento de parcerias com o Centro de Emprego e Formação Profissional constituir-se-á,
por isso, como um elemento crucial para a operacionalização desta prioridade do executivo,
relativa a uma plena articulação entre as necessidades de formação evidenciadas pela malha
empresarial concelhia e a cumulativa capacitação de operacionalização das ações formativas
adequadas a essas carências diagnosticadas.
Prosseguindo a nossa afirmação enquanto
município que imprimiu uma especial relevância à área da Educação, queremos, agora, ir ainda mais longe. Pretendemos ampliar a dimensão do programa Gaia Aprende+, alargando-o
ao segundo ciclo, sob a lógica do programa
Gaia Experimenta+, no modelo de experiências
e de ateliês. Concretizaremos, também, a adesão à Academia de Código (Codecademy) e a
subscrição da Khan Academy.
A nossa aposta no primeiro ciclo de estudos permitiu, durante o último mandato, que
milhares de crianças tivessem desenvolvido
um conjunto amplo de atividades complementares (nos âmbitos lúdicos e desportivos e no
apoio ao estudo) que valorizam os seus interesses, a sua formação e contribuem decisivamente para a mobilização social que a escola
deverá promover. Durante o próximo mandato
criaremos condições ímpares no nosso concelho para que, com as camadas mais jovens da
população, possam ser problematizados temas
de relevância para a sua vida pessoal e comunitária. Para isso, criámos um polo de Ciência
Viva no Parque Biológico de Gaia, onde, entre
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outras áreas, a educação para uma alimentação
saudável tem uma prioridade especial, suportada na adesão do Município de Gaia ao Pacto
de Milão. Será também desenvolvido um projeto de educação ambiental, em articulação com
todas as escolas do concelho.
A aposta, nunca realizada, na requalificação
das escolas de proximidade será para prosseguir, imprimindo uma atenção especial ao
apetrechamento das mesmas com materiais
e equipamentos disponíveis para o processo
de ensino e de aprendizagem, com clara adequação às necessidades educativas presentes
e futuras. Também por isso, o investimento na
requalificação das escolas E.B. 2/3 (Valadares, Sophia de Mello Breyner e Dr. Costa Matos), com recurso a fundos europeus, afirma-se
como um eixo de ação essencial, sendo disponibilizado um cabimento orçamental importante, por parte do município, para o investimento
nesta área. Fora dos financiamentos do Quadro
Comunitário Portugal-2020, mas sob o financiamento municipal, assumimos igualmente o
compromisso da reabilitação das escolas EB
2/3 dos Carvalhos e da Secundária de Oliveira
do Douro (ambas em parceria com a tutela).
No que respeita à prioridade das políticas
públicas dirigidas às classes médias, destacamos os apoios sociais universais (na escola ou
no apoio à habitação, por exemplo), a desoneração fiscal (IMI, fatura da água e extinção da
taxa de proteção civil), a diversificação da oferta formativa para as nossas crianças e jovens,
devidamente adequada à construção de um
paradigma de escola para o século XXI. Ainda
neste domínio iremos promover a refuncionalização do Centro Interpretativo da Afurada e

criaremos um Programa Municipal de Natação
para todos.
O reforço dos apoios aos alunos e às famílias
até ao 12º ano foi também uma aposta neste segundo mandato, procurando assim concretizar
a valorização da formação dos nossos jovens,
nomeadamente ao nível do ensino secundário.
No sentido de enfrentarmos os novos desafios no âmbito da oferta nacional de prestação
de cuidados na primeira infância, pretendemos
criar uma rede municipal de creches como
instrumento de promoção da natalidade e de
apoio às famílias, prioritariamente em articulação com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho.
Parte central do trabalho desenvolvido em
prol da comunidade torna-se, aos olhos de alguns, “invisível”, mas, para outros, é verdadeiramente essencial para a manutenção da sua
qualidade de vida. O investimento realizado no
programa Gaia Aprende+(i), na sua vertente de
apoio aos cidadãos portadores de deficiências,
foi um eixo fundamental de promoção de inclusão e veículo primordial para a promoção
da igualdade de oportunidades. Nessa medida,
temos aprofundado os seus limites de ação.
Conscientes de que se trata de uma área que
não é da responsabilidade formal da Câmara
Municipal, continuaremos, no entanto, a considerá-la essencial para a construção de uma sociedade mais solidária e mais coesa, razão pela
qual prosseguiremos e reforçaremos o apoio a
estas crianças e às suas famílias, levando a cabo
um plano de intervenção que já hoje se afirma
como um exemplo nacional de boas práticas.
Apostaremos ainda, na criação de um Progra-
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ma Municipal de Saúde Oral, bem como de um
Programa Municipal de Saúde Visual, decisivos
para a qualidade de vida das próximas gerações gaienses.
A construção, sempre inacabada, de uma
sociedade mais justa e equitativa passa por
prestar apoio a todos os cidadãos, com ênfase
particular para os mais fragilizados e desfavorecidos. Temos investido, por isso, no apoio domiciliário e na teleassistência. Criaremos ainda
um gabinete de apoio à família, no âmbito do
Projeto Gaia Família+, suportado na rede social das freguesias e explorando novos canais
de comunicação entre todos os atores institucionais, quer no combate à pobreza, quer na
prevenção de mecanismos (re)produtores da
pobreza e da exclusão social.
2. CUIDAR
A construção de uma sociedade mais justa e mais coesa passa, inevitavelmente, pelas
questões da saúde, quer ao nível da promoção
de práticas de vida saudáveis, quer ao nível da
disponibilização de cuidados de saúde em concordância com as necessidades e exigências do
nosso tempo. O contínuo envelhecimento da
população lança-nos, diariamente, novos desafios, aos quais daremos novas respostas.
O aumento da qualidade de vida dos nossos
munícipes passa também por outros vetores
essenciais. Impulsionaremos, nessa medida, a
ampliação da rede de espaços formais e informais de formação para a população sénior.
Um dos maiores desafios lançados no início
do mandato (e que apenas alguns acredita-
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vam que fosse possível) foi concretizado, com
as evidentes mais-valias para toda a região – o
projeto de ampliação e renovação do Hospital
de Gaia, com urgências polivalentes e um papel fortalecido da unidade de neonatologia e
materno-infantil. A contribuição financeira da
autarquia foi decisiva para esta grande vitória
para o nosso concelho, tal como a vontade e a
força política exercida junto do Governo para
a consecução deste antigo desejo de todos os
gaienses. Também nesta área continuaremos
a contribuir para a melhoria dos cuidados de
saúde para todos – cuidados primários, paliativos e continuados – nomeadamente com a
construção dos novos Centros de Saúde de Vilar de Andorinho e da Madalena, bem como a
reabilitação de outros equipamentos congéneres, como o Centro de Saúde dos Carvalhos e a
manutenção do polo de saúde da Afurada.
A consciência, acima referida, do desenho
etário da nossa comunidade, leva-nos a priorizar medidas de promoção de envelhecimento
ativo. Criaremos, por isso, uma plataforma de
envolvimento em atividades sociais, voluntariado e parcerias, suportada no Cartão do Envelhecimento Ativo (Gaia Idade+).
Cuidar passa, também, por integrar no mercado de trabalho os cidadãos portadores de
deficiência, pelo que iremos promover a construção de um Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) em Avintes (antiga escola do Magarão) e um outro em Canidelo. Nesta área, em
paralelo com o investimento em contexto escolar, continuaremos a dar apoio às terapias e
às atividades adaptadas para crianças e jovens
com necessidades educativas especiais.
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Em todo este eixo procuraremos criar parcerias com as empresas do concelho (através do
Projeto Gaia Solidária) e iremos reforçar o Banco de Voluntariado, que, entre outras valências,
promoverá o relacionamento intergeracional,
através de um maior envolvimento dos jovens.
3. PROMOVER
Vila Nova de Gaia é um território com responsabilidades acrescidas no contexto nacional e, em especial, no contexto regional. A sua
localização estratégica, mas, sobretudo, a sua
dimensão e a sua diversidade territorial, são
mais-valias essenciais que deverão constituir-se como pilares de um desenvolvimento sustentado, em prol dos interesses e das necessidades de todos os Gaienses.
Um elemento central para a construção de
uma comunidade onde os limites da estabilidade, da garantia e da equidade prevaleçam é o
emprego – um emprego estável e de qualidade, também ele promotor da mobilidade social
ascendente. A área da empregabilidade tem
merecido também uma atenção especial, não
tanto pela criação direta de emprego, mas pela
promoção de políticas eficazes que ajudem a
atrair investimento indutor de empregos de
qualidade. A criação do Gabinete Go.on – Invest in Gaia irá potenciar as oportunidades de
investimento e a criação de emprego em Vila
Nova de Gaia, quer em contactos nacionais,
quer em contactos internacionais.
Paralelamente, pretendemos continuar a desenvolver uma política de desoneração fiscal às
empresas e, em simultâneo, desenvolver pro-

gramas de estágios académicos e profissionais
que possam contribuir para a integração de
desempregados no mercado de trabalho e de
jovens à procura do primeiro emprego.
No quadro de desenvolvimento sustentável que pretendemos para Vila Nova de Gaia,
o acesso a fundos europeus é absolutamente
determinante. A utilização do novo quadro de
financiamento Portugal-2020, com novos investimentos alicerçados no cruzamento entre
a inovação e a vertente humanista e sustentável é uma prioridade, enquanto iniciaremos a
preparação dos grandes projetos estratégicos
para o próximo quadro comunitário, que se desenrolará a partir de 2021.
O recurso aos fundos europeus poderá, ainda, apresentar-se como crucial para promover
a utilização dos transportes coletivos (eficientes e sustentáveis) em todo o território de Vila
Nova de Gaia. Após o recente início do projeto
que, a curto prazo, irá levar o metro até Vila
D’Este, dedicar-nos-emos ao planeamento da
segunda nova linha, que realizará a ligação das
Devesas ao Campo Alegre, com uma nova ponte paralela à da Arrábida e servindo freguesias
como Vilar do Paraíso, Canidelo, Madalena,
Santa Marinha, entre outras. Iniciaremos ainda
a reabilitação da linha do Norte, no troço Ovar-Vila Nova de Gaia, juntamente com a reabilitação da Estação de General Torres, e arrancaremos com os projetos necessários para o estudo
de viabilidade de uma nova linha ferroviária
para passageiros e mercadorias, deixando o
atual troço da linha do Norte para uma serventia mais urbana e intermodal. Destaque-se ainda a construção da travessia subterrânea no nó
ferroviário da Granja.
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No domínio da integração tarifária, e dando
cumprimento a uma aspiração de anos, será
concluída a ligação entre a cota alta e a cota
baixa do centro histórico através da utilização,
no teleférico, do sistema intermodal “Andante”
(permitindo o relacionamento modal entre o
Metro, a estação do Jardim do Morro e a frente
histórica ribeirinha).
Na A1, serão prioridades o alargamento no
troço Santo Ovídio-Arrábida, assim como a
criação da entrada (norte) e saída (sul) no nó
da Feiteira. Será também concretizada a rotunda norte de Santo Ovídio, que irá melhorar a
circulação na atual rotunda.
A valorização das acessibilidades aos Parques Empresariais e às Zonas Industriais constitui-se como um imperativo fundamental para
o desenvolvimento económico do concelho.
Nessa medida, apostaremos na valorização
desta rede viária, que permitirá ganhos de eficiência para as empresas com o encurtamento
de prazos de distribuição de mercadorias ou de
acesso a matérias-primas.
Gaia apresenta-se como um concelho com
grande potencial turístico, pelo que a autarquia
continuará a assumir o seu papel decisivo no
desenvolvimento deste setor, pelo contributo
que as suas políticas públicas poderão imprimir
na criação de milhares de postos de trabalho,
diretos e indiretos, com os mais diversificados
níveis de habilitações académicas e profissionais.
De novo, a questão do início da discussão
preparatória das metas de investimento para o
novo Quadro Comunitário pós-2020 é essen-
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cial, não apenas correspondendo ao desafio
lançado pelo Governo, mas também assumindo o trabalho preparatório que nos garante viabilidade dos projetos e uma discussão o mais
alargada possível.
4. INOVAR
Vila Nova de Gaia é um território com responsabilidades acrescidas no contexto nacional e, em especial, no contexto regional. A sua
localização estratégica, mas, sobretudo, a sua
dimensão e a sua diversidade territorial, são
mais-valias essenciais que deverão constituir-se como pilares de um desenvolvimento sustentado, em prol dos interesses e das necessidades de todos os Gaienses.
Vila Nova de Gaia experienciou, pela ação do
atual executivo municipal, um novo conjunto
de políticas sociais que permitiram alavancar
um apoio, sem precedentes, nos mais diversos
nichos de população do concelho. Nessa medida, a capacidade de inovar nas políticas sociais,
suportadas numa rede de agentes e parceiros,
continuará a apresentar-se com uma marca da
nossa intervenção. Iremos prosseguir no desenvolvimento de uma agenda de direitos sociais,
com enfoque na educação, na saúde, na habitação, na segurança, no emprego e no ambiente.
As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) tiveram, ao longo dos últimos
anos de crise económica, um papel decisivo
no suporte às famílias, pelo que o Município
continuará a apoiar estas organizações de proximidade, através do prosseguimento de protocolos de parceria. A rede social que se esta-
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beleceu no âmbito da dinamização do projeto
Gaia Aprende+ ou do Gaia+Inclusiva afirmar-se-á também como um excelente suporte para
a implementação de novos projetos e onde o
Conselho Local de Ação Social (CLAS) poderá
assumir um papel determinante, comparticipando (total ou parcialmente) as candidaturas
aprovadas para as IPSS e associações sociais
do concelho.
A implementação de um inovador modelo
transparente e humanista de governance, com
mecanismos de controlo e de fiscalização ao
nível de todas as práticas municipais e de parceria, será, durantes os próximos anos, crucial
para continuarmos a construção de um modelo
de gestão ainda mais coeso e de livre escrutínio por parte da população do concelho.
Considerando que o meio urbano requer
constante revitalização das dinâmicas e das
respostas sociais, aprofundaremos os eixos de
ação do Programa Gaia+Inclusiva, criado em
2015, na perspetiva de continuar a dar respostas eficazes às necessidades das famílias, enquanto elemento estruturante de cada uma das
nossas comunidades. Neste âmbito, responderemos nas situações mais urgentes, ajudando
as famílias a gerir situações delicadas como a
doença, a desagregação familiar, o apoio às
pessoas idosas em situação de vulnerabilidade
e o aconselhamento relativo ao sobre-endividamento e ao desemprego. Levaremos ainda a
cabo, com especial atenção, o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento (quer no
eixo do apoio direto às rendas, quer no eixo da
aquisição e/ou construção de casas municipais
para públicos específicos de classes médias,
sejam jovens ou famílias monoparentais) e o

Programa Municipal de Apoio a Estágios Profissionais Remunerados.
A inovação social passará ainda pela promoção de projetos de microcrédito e pela implementação de ninhos de empresa que têm, neste terceiro setor, um importante espaço para a
inovação, assim como um grande potencial de
impacto e de alcance.
5. CRIAR
Nos dias de hoje, os cidadãos e as respetivas
famílias enfrentam rigorosos desafios que lhes
são colocados pelo mercado de trabalho (entre
outros), elevando os seus níveis de ansiedade e
de angústia. Torna-se, nessa medida, essencial
uma correta e articulada simbiose entre os exigentes períodos de trabalho e os necessários
momentos de lazer. Assim sendo, a criação de
espaços e de eventos que possam garantir a
todos (sem exceção) momentos de descanso
e de fruição, assim como de veiculação de conhecimento (nas mais variadas áreas do saber),
torna-se essencial e será alvo de atenção cuidada. O livre acesso à cultura, instrumento de
essência democrática e promotor da cidadania,
é uma exigência que o nosso executivo assume
por inteiro. Acontecimentos como o Festival
Marés Vivas ou os concertos no renovado Jardim do Morro serão para manter, sendo, paralelamente, desenvolvido um programa cultural
e recreativo adequado aos mais diversos públicos e faixas etárias da nossa população.
É também um desafio que queremos abraçar nos próximos anos o de continuar a levar
a cultura, o lazer e o desporto a todo o concelho. A valorização do associativismo é uma
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opção fundamental para conseguir garantir, em
todas as freguesias, o acesso equitativo a estas
duas áreas essenciais. Apostar na qualificação
de todos os agentes desta rede, com o paralelo estabelecimento de pontes e de momentos
de trabalho e fruição em comum, é uma aposta
decisiva para os próximos anos.
A Bienal Internacional de Arte de Gaia, uma
aposta concretizada, continuará a afirmar-se
como uma marca, na área da cultura, em Vila
Nova de Gaia e no país (assim como o Festival
Internacional de Música de Gaia ou o Festeatro). A Bienal tem servido até para potenciar, a
partir da arte, zonas relativamente abandonadas, como a Companhia Fiação de Crestuma.
Será um desafio a abraçar o aprofundamento
da articulação deste evento com as instituições
escolares do concelho (procurando que os nossos alunos possam fazer parte integrante deste
projeto, nas suas mais variadas valências – reflexivas, expositivas, etc.) e com a rede de instituições culturais e museológicas já sedimentadas por todo o nosso território.
Continuaremos também a valorizar o trabalho com as instituições que, em Vila Nova de
Gaia, desenvolvem atividades na área das expressões artísticas, nomeadamente nas áreas
da dança e da música.
A existência de espaços e de equipamentos
públicos condignos e reabilitados é decisiva
para o sucesso da ação das mais diversificadas organizações patentes no concelho, sejam
elas de cariz municipal ou associativo. Depois
do investimento realizado na requalificação de
vários equipamentos (vejamos o caso concre-
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to do Auditório Municipal), prevemos, durante
o próximo ciclo, avançar com a construção do
Centro Cultural e de Congressos de Gaia, aposta que nos permitirá receber e conceber acontecimentos de grande escala e de relevância,
não só municipal, como regional.
A criação do Centro Arqueológico do Monte Murado e a criação do Museu das Causas
são também propostas centrais na afirmação
da nossa história e do nosso património, assim
como na construção de uma sociedade mais solidária, assente em valores de indiscutível validade para um futuro promissor da Humanidade.
Procuramos dar uma especial atenção às
questões da segurança em espaço público, implementando policiamento de proximidade nas
escolas e nas urbanizações sociais (com a Polícia Municipal) e instalando sistemas de videovigilância no Centro Histórico e em espaços de
maior risco de segurança.
Avançamos com o estudo do parque arbóreo
do concelho e intensificamos a manutenção dos
jardins e parques. A nossa aposta continuará a
passar pela criação de melhores espaços ajardinados, com flores da época e com árvores
autóctones, na perspetiva de desenvolvimento de um espaço urbano adequado ao século
XXI, que, pela sua estrutura e acessos, possa
ser vivenciado por todos, nomeadamente por
cidadãos portadores de deficiência e com mobilidade reduzida.
A área do desporto é um pilar fundamental
na qualidade de vida dos cidadãos. O concelho
irá continuar a apostar, de forma continuada,
na reabilitação de infraestruturas desportivas
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e na organização de eventos que promovam o
desporto para todos, como é o caso dos Jogos
Juvenis de Gaia ou dos Jogos do Eixo Atlântico.
Nesta esteira, a manutenção e valorização
das nossas identidades e idiossincrasias (pela
gastronomia, folclore, bandas filarmónicas, entre muitos outros) serão elementos centrais do
trabalho a desenvolver.
6. PROTEGER
A aposta realizada na esfera educativa sublinha, de forma inequívoca, a prioridade concedida à promoção e desenvolvimento de um
futuro sustentável. O futuro faz-se também afirmando, no presente, a necessidade de assegurar que as próximas gerações possam usufruir,
com qualidade, dos recursos naturais ao nosso
dispor. Garantir o cuidado pela natureza e pelo
bem-estar de todos passa por adequar as práticas à necessária proteção do meio ambiente,
reduzindo a pegada ecológica em cada uma
das nossas ações. Nestes âmbitos estamos a
inovar nos processos de recolha do lixo doméstico, com a utilização das práticas de recolha e
de reciclagem mais eficazes, e vamos alargar
o modelo de recolha de lixo porta-a-porta. A
substituição do glifosato pela monda térmica,
iniciada a título experimental, deve reforçar-se,
bem como a generalização das luminárias de
LED na iluminação pública.
Estas medidas inspiram-se e enquadram-se
nas exigências subscritas por Portugal na Conferência de Paris, assumindo a descarbonização da economia como eixo fundamental de
combate às alterações climáticas.
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Proteger passa também por criar espaços de
fruição, como o Parque de São Paio e o Parque de Santa Luzia, assim como uma piscina
marítima (Piscina de Ondas), reabilitando, paralelamente, outros espaços de lazer como o
Monte da Virgem, Senhora da Saúde e a Serra
de Negrelos, tendo atenção ao facto de serem
espaços com propriedade privada.
Se a criação e reabilitação de espaços de
fruição são determinantes, a afirmação do
papel de espaços e recursos já legitimados,
como o Parque Biológico ou a Estação Litoral
da Aguda, torna-se igualmente decisiva, acima
de tudo pela defesa do papel da educação ambiental que pretendemos priorizar através de
um programa articulado com os agrupamentos
e escolas de Vila Nova de Gaia.
O trabalho realizado nos últimos seis anos na
área da proteção animal foi absolutamente ímpar e marcante na nossa comunidade. Foram
centenas os animais adotados nas diferentes
iniciativas realizadas. Com a futura construção
da Plataforma de Acolhimento e Tratamento
Animal (PATA) estamos certos de que o trabalho nesta área irá avançar para um patamar
ainda mais decisivo na defesa dos direitos dos
animais e de valorização e dignificação de estruturas de apoio à causa animal (por onde passa, por exemplo, a criação de uma praia acessível para “patudos” e de parques verdes onde
os mesmos possam ter acesso). Assim sendo,
prosseguiremos o desenvolvimento de políticas de defesa animal (em consonância com a
legislação vigente), imprimindo um especial relevo às de prevenção do abandono, acolhimento/adoção e assistência ao tratamento, conti-
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nuando a declarar o concelho como Amigo dos
Animais e respeitador dos seus direitos.
Destaque-se ainda que, se a criação e manutenção de espaços públicos para os gaienses é
uma prioridade assumida por este executivo, a
capacitação de os adaptar às novas necessidades e exigências de uma cidade de Gaia mais
cosmopolita, que dedica particular atenção
ao turismo (e aos seus atores), é decisiva para
alavancar parte essencial da nossa economia.
Nessa medida, queremos captar novos públicos para a cidade, com, por exemplo, o reforço
do turismo de ambiente e iremos, cumulativamente, concretizar a Candidatura do Centro
Histórico de Gaia a Património Mundial da Humanidade.
A proteção, no plano de desenvolvimento
sustentável que queremos concretizar em Vila
Nova de Gaia, passa também por garantir mecanismos de proteção às famílias, nomeadamente
ao nível da proteção e da guarda de crianças
de famílias monoparentais ou no acesso destas à habitação. Também a este nível, a Câmara
Municipal, através da sua empresa participada
com competências delegadas na área da habitação, assumirá a aquisição de imóveis, pelo
valor em dívida, a famílias com dificuldades
em cumprir com o crédito à habitação e com
pendência de processos de execução de hipoteca. Nessa medida, procurará criar condições
para que as famílias possam ter alguma estabilidade na sua habitação, ainda que em contextos mais delicados. Irá, ainda, desenvolver um
trabalho articulado com as entidades centrais
competentes, para a elaboração de instrumentos como a criação de seguros de rendas, a

facilidade de financiamento à reabilitação de
habitações para arrendamento prolongado e o
enquadramento fiscal mais favorável.
A prevenção ao nível da saúde é também um
elemento chave do nosso projeto, pelo que introduzimos no Programa Municipal de Apoio à
Vacinação (suplementar ao Plano Nacional de
Vacinação) as vacinas Rotatec (contra o Rotavírus) e Bexsero (contra a meningite bacteriana),
alargado a todas as famílias de Vila Nova de
Gaia, desde logo como instrumento de apoio
à natalidade, mas também como estratégia de
política pública.
Por último, conscientes de que a sustentabilidade do desenvolvimento depende, em grande
medida, da forma como os recursos naturais
são explorados, e que só através de ganhos
na produtividade material e melhor aproveitamento do valor dos bens produzidos conseguiremos reduzir a pressão hoje existente sobre
o Planeta, a economia circular tem sido uma
prioridade deste executivo municipal. Procederemos ainda à redução da utilização de água
potável na rega de jardins e áreas verdes municipais, recorrendo, para tal, à instalação de
reservatórios que permitam efetuar a contenção de águas pluviais para posterior utilização
nesse contexto.
7. RELACIONAR
Vila Nova de Gaia é um território com uma
identidade prismática, constituído por muitas
faces distintas, mas que, unidas, produzem um
conjunto absolutamente singular. Somos mar,
somos rio, somos serra. Temos cidade e campo,
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mas o que mais nos identifica são as pessoas
- gente tão diferente, mas tão igual na paixão
pela sua terra. Nessa medida, continuaremos
a priorizar o fortalecimento da cidadania, da
coesão social, da igualdade de género, da convivência sadia entre diferentes grupos socioeconómicos, a intergeracionalidade e o trabalho
em rede (interinstitucional e cooperativo, também dinamizado pelas parcerias com a sociedade civil).
Trabalhar em rede com as pessoas e com
as instituições de Gaia é uma das chaves para
o sucesso de qualquer projeto autárquico e o
exercício que o nosso executivo construiu nos
últimos seis anos, no âmbito do programa Gaia
Aprende+, é disso uma prova concreta. Conseguimos estabelecer sinergias únicas entre as
juntas de freguesia e os estabelecimentos de
ensino, entre estes e as IPSS – todo um caminho de trabalho conjunto para aprofundar, valorizando todos os atores e as suas dinâmicas,
incrementando o papel e o potencial da economia social.
Juntar pessoas significa, também, aproximar
gerações. A única resposta socialmente possível é a de mostrar a importância da colaboração entre as várias gerações na construção de
uma comunidade mais forte, mais coesa e mais
solidária. Desenvolveremos um programa de
educação intergeracional e criaremos a Universidade Gaia-Maior, que surgirá como complemento às inúmeras universidades seniores que
temos apoiado em muitas freguesias.
Mas o envolvimento e a participação dos
cidadãos num projeto como o que temos vindo a desenvolver em Vila Nova de Gaia, passa,
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inevitavelmente, pela capacidade de o município promover a participação cívica na gestão
autárquica. Estivemos, em variados momentos, em todas as freguesias, a dinamizar presidências abertas, apresentando e discutindo o
nosso exercício. Foram também sempre muito
participados os fóruns temáticos criados pelo
município, para auscultação dos interesses e
necessidades da população. Pretendemos continuar a explorar novas formas de participação
das mulheres e dos homens de Gaia na discussão do nosso futuro comum, a começar pela
criação do fórum de debate de ideias para jovens, com periodicidade trimestral, em todas
as freguesias.
A democracia participativa e colaborativa é,
em Gaia, uma realidade, sendo os orçamentos
participativos um exemplo, bem como o destaque dado aos diferentes Conselhos Municipais
(sejam eles o da Educação, da Segurança ou da
Juventude).
A simplificação dos processos administrativos, a transparência, a consulta e participação
aberta dos cidadãos, num modelo de smart cities é também uma aposta decisiva, onde pretendemos continuar a aproximar as pessoas do
exercício autárquico, criando, a título de exemplo, a figura institucional do Provedor do Cidadão.
8. INFORMAR
A democracia não é uma formalidade que se
esgota no encerramento das mesas de voto. É
um processo de construção contínuo onde a
informação ganha, nos nossos dias, uma impor-
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tância acrescida. A promoção de políticas de
transparência e de acesso pleno à informação
é uma obrigação de qualquer equipa executiva
eleita para o exercício de cargos públicos e, por
isso, no decurso do exercício autárquico criamos e desenvolvemos novos canais de comunicação com os gaienses. Desenvolvemos um
novo website institucional e estivemos presentes nas redes sociais, num processo contínuo
de aproximação aos cidadãos. Criamos mecanismos de comunicação com a disponibilização de aplicações para contacto direto entre
os munícipes e os serviços municipais, como é
o caso concreto da app “Cidadão Gaia”. Os relatórios de atividades e as contas do município
foram disponibilizados eletronicamente.
Todas estas medidas de transparência e de
acesso pleno à informação foram centrais para
a significativa subida no ranking nacional de
índice de transparência municipal. Um olhar
atento ao desenvolvimento galopante das ferramentas que vão sendo criadas, a cada momento, continuará a ser uma prática, onde continuaremos a promover a proximidade entre os
eleitos e os seus eleitores.
A promoção de políticas de acessibilidade
360° será igualmente uma aposta, não apenas
por dever constituir-se como uma obrigação
de qualquer executivo municipal, mas também
porque acreditamos que esta abordagem é
geradora de uma intervenção dos cidadãos na
gestão da cidade, alavancando comportamentos produtores de ganhos para toda a comunidade. Esta visão obrigará ao desenvolvimento
de uma abordagem integrada, criando canais
de interação com os cidadãos, assim como
avançados procedimentos de produção de in-

formação, envolvendo equipas municipais (de
front-office e de back-office) portadoras de
formação adequada.
9. CRESCER
A enorme dívida da Autarquia existente
quando assumimos a gestão da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em 2013, nunca serviu
de justificação para esta ou aquela medida política, mas, obviamente que a sua brutal dimensão nos obrigou a dar-lhe uma atenção muito
especial. Assumimos como um dos principais
desígnios colocar as contas no verde (compromisso que muitos não acreditavam ser possível
cumprir). Não porque as contas no verde sejam
um valor político em si mesmo, mas porque se
trata de uma condição essencial para potenciar
o crescimento económico que desejamos para
a nossa comunidade, desde logo porque viabiliza o acesso sem restrições aos Fundos Comunitários.
Foi um caminho duro, mas que, com perseverança e forte sentido de responsabilidade,
percorremos com ímpar dedicação. Cumprimos esse propósito em 2018. Estamos agora
numa situação financeira que nos permitirá ir
mais longe, no sentido de construir os projetos
de que os gaienses mais necessitam, e, paralelamente, continuar a manter a sustentabilidade
financeira do município.
Pretendemos continuar a assegurar um desenvolvimento económico estrutural e sustentável, numa combinação virtuosa entre o crescimento (na lógica da produção de bens e de
serviços, melhorando as respostas sociais e a
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qualidade de vida) e a sustentabilidade (na lógica da preservação dos recursos e da sua utilização inteligente e sem hipotecar gerações
futuras).
O nosso exercício autárquico fica definitivamente marcado pela capacidade de reduzir (de
forma absolutamente esmagadora) a dívida da
autarquia e, em simultâneo, ter conseguido diminuir taxas e impostos das empresas e das
famílias. Conseguimos, cumulativamente, encurtar drasticamente os prazos de pagamentos
aos fornecedores e, ao mesmo tempo, concretizamos um plano de intervenção e de manutenção em diversos equipamentos, nas escolas
e nos eixos viários.
Pretendemos prosseguir a contínua valorização das estradas do nosso concelho, valorizar
a aposta nos eixos viários que servem as zonas
industriais, criando melhores condições para as
nossas empresas e, com isso, potenciar o crescimento económico.
Reconhecendo as assimetrias que marcam
o nosso território, pretendemos continuar a
promover uma melhor distribuição do investimento por toda a região, trabalhando em prol
de uma maior coesão municipal. A prioridade
dada ao terceiro setor assumir-se-á como um
instrumento essencial nesta intenção de consecução de um desenvolvimento mais homogéneo de todo o concelho. A promoção da economia social continuará a apresentar-se como
uma aposta municipal permanente, tal como a
nossa capacidade de apoiar o nascimento de
novos projetos, sejam eles nas áreas mais tradicionais ou nas mais inovadoras.
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10. INTEGRAR
A diversidade das características das mais
variadas áreas do território de Vila Nova de
Gaia é uma das suas maiores riquezas. No entanto, essa heterogeneidade também nos coloca nas mãos um conjunto de grandes desafios,
entre eles o da mobilidade concelhia.
Dedicaremos, por isso, uma atenção muito
especial à mobilidade nas mais variadas áreas
do concelho, na perspetiva de continuarmos a
construir uma realidade mais uniforme e integrada. Somos, neste limite, conscientes da problemática da mobilidade inter-freguesias e da
existência de um conjunto de dificuldades de
circulação em algumas das regiões concelhias.
Cientes e conhecedores desta realidade, trabalhámos, no primeiro mandato, para ganhar
poder de intervenção no domínio dos transportes dentro do município, tendo sido dados
passos essenciais para uma mudança de paradigma a curto prazo, frutos de muita dedicação e de muita perseverança, na íntegra defesa dos interesses dos cidadãos de Gaia. Assim
sendo, no contexto da Cidade Inteligente a da
Mobilidade Urbana conseguimos participar na
gestão da STCP pelo que, de agora em diante,
teremos uma palavra num dos elementos centrais do projeto integrado de mobilidade que
queremos construir em Gaia (alavancado numa
numa lógica de desenvolvimento sustentável
do meio, nas suas vertentes ambientais, sociais
e económicas). Como plataforma de ensaio a
um modelo de mobilidade em modo de serviço, propõe-se que, em articulação com a Metro
do Porto, a nova Estação de Metro Manuel Leão
disponibilize (em regime de prestação de serviços de mobilidade integrado, que contemple
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um título de transporte modal) horas de utilização de veículo em regime privado, com possibilidade de carsharing e o respetivo parqueamento na estação referida.
No entanto, não declinamos a importância
do transporte individual e, por isso, apostamos
na reabilitação da rede viária secundária, embora conscientes de que a parte mais significativa da solução para os problemas de mobilidade dos Gaienses passa, em primeira linha,
pelo desenvolvimento de uma eficiente rede de
transportes públicos. A expansão da linha amarela de metro até ao Hospital de Gaia e a Vila
d’Este é uma realidade que já está em curso,
sendo que iremos agora iniciar os trabalhos de
programação da próxima linha que irá ligar as
Devesas ao Campo Alegre, pela VL8, com uma
nova travessia sobre o Douro na zona da Arrábida. A bilhética assume-se também como uma
dimensão que exige uma intervenção especial,
visando a generalização do Andante, e à qual
nos iremos dedicar com afinco, melhorando, simultaneamente, a rede de transportes, não só
ao nível da frequência dos mesmos, como nos
limites do cumprimento de horários, da qualidade dos veículos e da cobertura em horários
noturnos.

com financiamento pelo Portugal 2020, enquanto valorizaremos novas acessibilidades estruturantes, numa lógica de last mile.
Aspeto igualmente estruturante da política
de mobilidade a implementar no concelho será
o reforço nos modos suaves, nomeadamente
no que se refere à utilização da bicicleta, não
só em modo recreativo, mas como uma alternativa quotidiana de mobilidade.
Estes são, em jeito de nota final, apenas alguns dos elementos programáticos e de projetos municipais que assumidos, 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
superar a crise financeira e social, o que não
poderemos fazer 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.

A mobilidade eco-eficiente é uma exigência
num concelho que se quer mais amigo do ambiente. Teremos, nessa medida, uma atenção
especial a projetos experimentais que possam
melhorar, neste limite, a qualidade de vida de
todos os Gaienses.
Avançaremos com o projeto do Metro-Bus
na EN-222, contemplado no âmbito do PEDU,
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NOTAS FINAIS
Prestar contas significa estar mais sujeito ao
escrutínio, reforçando a participação e a democracia. Mas significa também tornar acessíveis
os documentos oficiais tantas vezes inacessíveis ou de acesso dificultado pela tecnicidade
dos mesmos ou pela opacidade da informação.
Pretende-se, assim, contribuir para uma prática exigível aos órgãos públicos, numa lógica
de transparência e de accountability.
O presente relatório lança também as pistas
para o futuro. Ora, só é possível ter ambições
fortes para o presente e para o futuro se formos capazes de mobilizar todos os parceiros
sociais e os cidadãos em geral. Mas também,
tal objetivo só é possível se estivermos em condições estruturais (financeiras e outras) para
ancorar essa ambição.
Os próximos anos vão ser marcados pelo
novo quadro comunitário e pelo Plano Nacional de Investimentos, onde Vila Nova de Gaia
defendeu perspetivas bem concretas e prioridades bem definidas.
Por um lado, a coesão social, significando
isso a mobilização das instituições da economia social, mas também das empresas geradoras de emprego e de riqueza, para um programa de desenvolvimento estrutural e de longa
duração.

Será determinante a aposta continuada na
educação, na formação desportiva e cultural,
nas redes de trabalho associativo e na dimensão sócio-ambiental.
Por outro lado, os transportes públicos. Não
haverá melhor elemento de coesão territorial
do que a qualidade dos transportes públicos,
determinantes na componente da mobilidade,
na componente dos orçamentos familiares e na
componente ambiental.
Se é verdade que os municípios ainda não
têm os instrumentos de intervenção assertiva
neste domínio, é também verdade que devem
assumir cada vez mais esta prioridade determinante para as pessoas e para o território.
A captação de investimento, a criação de
emprego e a abertura à inovação empresarial
são elementos de futuro para Gaia.
Novas empresas, melhores empresas, empresas mais empreendedoras e sustentáveis,
melhor emprego e mais coesão: estes são
elementos profundamente interligados e nos
quais assenta o nosso futuro coletivo.
Uma cidade para as pessoas será também
crescentemente uma cidade verde, onde o
ecossistema é preservado num modelo de desenvolvimento integrado e sustentável.
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O lazer, a fruição, a valorização do património ou o respeito pelo ambiente são apenas eixos de trabalho.
A valorização da comunidade, das pessoas
e dos seus mecanismos de participação e de
envolvimento comunitário, ao mesmo tempo
que se reforçam as instituições, cada vez mais
abertas e transparentes.
O processo de desglobalização vai deixar caminho para novas iniciativas e melhores locais
de vida.
Este balanço foi feito antes da pandemia.
Apesar de todas as dificuldades e dúvidas, é
certo que foi um teste à nossa resistência, capacidade de trabalho e de adaptação.
Se o município poupou e reorganizou a sua
estrutura, agora pode melhor responder a todos estes desafios.
É verdade que, como se viu nesta pandemia
COVID-19, o futuro tem muito de incerto.
Mas é também verdade que o nível de incerteza pode ser acautelado com as opções equilibradas, planeadas e sustentáveis que as cidades e os países têm obrigação de prosseguir.
Isto pode já não ser apenas uma questão de
qualidade de vida; pode ser simplesmente uma
questão de vida.
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MANDATO 2013/2017

POSSE A 21 DE OUTUBRO DE 2013
1. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues
2. Firmino Jorge Anjos Pereira
3. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
4. Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
5. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira
6. Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira
7. Maria Cândida Oliveira
8. Delfim Magalhães de Sousa
9. Manuel António Correia Monteiro
10. Elísio Ferreira Pinto
11. José Valentim Pinto Miranda

MANDATO 2017/2021

POSSE A 18 DE OUTUBRO DE 2017
1. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues
2. Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
3. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira
4. José Joaquim Cancela Moura
5. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
6. Manuel António Correia Monteiro
7. Paula Cristina Martins Carvalhal
8. Duarte António Reis Besteiro
9. José Valentim Pinto Miranda
10. Elísio Ferreira Pinto
11. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão
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