
 
 

Comunicação escrita do Sr. Presidente da Câmara à  
Assembleia Municipal de 26 de junho de 2020 

 
Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, informo V.Exªs. da atividade da 
Câmara Municipal: 
 
 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL, SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E 

AMBIENTE 

O GTF, inserido no Serviço Municipal de Proteção Civil e Ambiente, no âmbito das suas 

atribuições, desde fevereiro tem vindo a atualizar o PMDFCI no âmbito do Despacho n.º 

443-A/2018. Emitido Pareceres no âmbito do regime jurídico aplicável às ações de 

arborização e rearborização (RJAAR) no âmbito do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de 

Julho; Trabalhado em conjunto com a jurista Drª  Inês, na defesa do Município, face aos 

autos levantados pela GNR por incumprimento de limpeza dos terrenos sob 

responsabilidade do Município (muitos erradamente, erradamente levantados, outros por 

deficiências na elaboração do  Plano anterior, que agora se está a corrigir). Foi elaborado 

um Regimento para regular o funcionamento da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta e está em elaboração um Regulamento da Floresta, pois urge sintetizar e regular 

um conjunto de normativos que garantam a sustentabilidade dos recursos da floresta e 

dos sistemas naturais a ela associados, que tipifique também as infrações relacionadas 

com comportamentos e ações praticadas pelos intervenientes no processo de gestão 

florestal. Efetuou a Revisão e preparação do Plano Operacional (POM) 2020, cuja 

aprovação foi a 28 de abril, em que foram definidas as responsabilidades das diferentes 

entidades bem como, as áreas concelhias no que diz respeito à Vigilância, 1ª 

Intervenção, Combate e Rescaldo de Incêndios Florestais. Criação e manutenção da 

página de Facebook dos Serviços Municipais de Proteção Civil, com intuito de chegar 

mais facilmente ao Munícipe com informações da área, nomeadamente sobre a COVID-

19, (números de pessoas afetadas, recuperadas e óbitos. Informações sobre a Doença 

e Regras de Segurança. Trabalhos desenvolvidos pela autarquia no Âmbito da 

Pandemia. Informações e Comunicados do Sr. Presidente. Informações sobre as 

queimas e queimadas, Risco diário de Incêndio Florestal, e trabalhos a decorrer no 

âmbito da Defesa da Floresta contra Incêndios. 
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Atualização da página da Internet, com informação quer, da Proteção Civil, quer a nível 

das Florestas, nomeadamente avisos e informações ao proprietário, vem como 

legislação do setor. Atualização do formulário, de mobilização de solos adequando-o à 

nova legislação. 

 

SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

Transportes Escolares  

Decorreu no passado dia 3 de junho uma reunião com os habituais parceiros 

(Agrupamento de Escolas, Transportadora e representante da Associação de Pais), para 

organização da rede escolar do próximo ano letivo. Foram avaliados os possíveis 

cenários existentes nesta data. 

Dada a falta de certezas sobre a evolução da Pandemia existente, foi unanime a 

marcação de nova reunião em meados de julho, data em que poderão já existir novas 

orientações da DGEstE e da DGS, para a elaboração do novo plano de transportes 

escolares. 

BOLSAS DE ESTUDO  

No passado dia 22 de abril, foi aprovada na reunião de câmara a lista definitiva das 

Bolsas de Estudo 2019/2020, tendo sido abrangidos 39 candidatos.  

A cerimónia de atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos selecionados, será 

brevemente agendada.  

CULTURA E TURISMO 

COMEMORAÇÕES DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL 

Por motivos da COVID 19, esta atividade foi cancelada.  

PROGRAMA PARA CONCESSÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVO E DESPORTIVO AO ASSOCIATIVISMO DO 

CONCELHO  

Devido à COVID 19, foi prolongada a entrega das candidaturas até 15 de julho, pelo que 

ainda decorre a análise das candidaturas apresentadas pelas coletividades/associações 

do concelho, ao Programa acima mencionado. Todavia o Executivo determinou avançar 

com um adiantamento do valor do subsídio, de forma as Associações 

/Coletividades/IPSS’s poderem dar resposta aos seus encargos.  

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020 

Por motivos da COVID 19, esta atividade foi cancelada. 

FICAVOUGA ‘2020 
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Por motivos da COVID 19, esta atividade foi cancelada.  

FILME PROMOCIONAL “Da minha janela ...” 

Foi lançado nas redes sociais o vídeo promocional, com mensagem alusiva ao momento 

de contenção social e, simultaneamente, de estímulo e convite à visitação, após o 

abrandamento e desconfinamento social.                                                                                                    

PROJETO COMUNITÁRIO SOBRE SEVER DO VOUGA E VALORIZAÇÃO DOS SEUS 

ARTISTAS, COSTUMES, TRADIÇÕES E TERRITÓRIO – PROMOÇÃO CULTURAL E 

MARKETING TERRITORIAL.  

O Serviço de Turismo está em contacto com os artistas e grupos locais no sentido de 

participarem num projeto cultural e de marketing territorial, tendo por base a composição 

de uma música original identitária do concelho e, simultaneamente, apele à coesão e 

solidariedade entre as pessoas e o meio ambiente.   

O objetivo é a produção de 1 vídeo com imagens captadas dos grupos a atuar em pontos 

atrativos e turísticos do território concelhio, e ser lançado nas redes sociais no dia em 

que seria o primeiro do evento FICAVOUGA ‘20 (29 de julho).   

Este projeto, a ser bem-sucedido, pretende ter outros desenvolvimentos 

designadamente, com a realização física destas atuações em espaços ao ar livre em 

diversos momentos do ano e/ou do próximo ano de 2021, sempre no cumprimento das 

regras de segurança sanitária.  

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SEVER DO VOUGA 

A CPCJ de Sever do Vouga continuou o seu trabalho durante o Estado de Emergência, 

recebendo sinalizações e efetuando as diligências necessárias, com as devidas 

precauções. 

Para assinalar o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, realizado no mês de 

abril, não houve possibilidade de realizar as atividades planeadas devido às 

contingências relacionadas com o COVID-19. No entanto, a CPCJ propôs à população 

infantojuvenil do concelho, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Sever do 

Vouga, a realização de um laço azul e que enviassem fotografia do mesmo para a CPCJ. 

Essas fotografias foram posteriormente compiladas e partilhadas no jornal Beira Vouga, 

no placar eletrónico do município e na página do Facebook da CPCJ de Sever do Vouga. 

Foi ainda partilhado um calendário de atividades que as crianças pudessem fazer em 

casa com a sua família. 
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

Intervenção Psicológica Individual: 

 Nº de utentes em processo de avaliação e/ou acompanhamento psicológico 

45. Destes, 19 são crianças do 1º CEB do Agrupamento de Escolas de Sever 

de Vouga, encaminhadas/sinalizadas pelos educadores e/ou professores 

titular de turma, e os restantes (26) são crianças, adolescentes e adultos 

encaminhados pelos progenitores ou encarregados de educação; CPCJ; 

RIVD; NACJR; Ação Social e Saúde – CMSV; IPSS’s do Concelho; TFM e 

funcionários da CMSV.  

 Nº de atendimentos no âmbito do de avaliação e/ou acompanhamento 

psicológicos dos utentes acima referidos, bem como respetivos professores 

titulares, encarregados de educação, pais, e outros técnicos: 233.  

Salienta-se que, durante os Estados de Emergência e Calamidade do País, 

resultantes da Pandemia Covid-19, o Gabinete de Psicologia continuou a prestar os 

seus serviços aos utentes, bem como a outros munícipes que necessitaram da sua 

intervenção. Neste sentido, o número apresentado inclui os atendimentos on-line 

estabelecidos com os referidos utentes. 

 Antes dos referidos Estados, o acompanhamento das crianças sinalizadas 

pelo Agrupamento foi assegurado nas instalações de cada Escola do 1º 

CEB. Para tal, foram realizadas deslocações à Escola Básica de Sever do 

Vouga, Vala, Cedrim, Senhorinha, ao Centro Escolar de Couto de Esteves. O 

acompanhamento dos restantes utentes, normalmente, era realizado no 

Gabinete. No entanto, mediante as dificuldades de deslocação por parte dos 

utentes, o atendimento pode ser efetuado nas instalações das juntas de 

freguesia do concelho. 

Outras atividades: 

 Reuniões de trabalho com os técnicos das entidades parceiras deste 

serviço, no âmbito do desenvolvimento das suas atividades, 

nomeadamente, SS-ATT; RIVD (restrita); Biblioteca Municipal de Sever de 

Vouga; IPSS’s do Concelho e Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga. 

 

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 

Realizado o levantamento das carências habitacionais do concelho. Encontra-se o 

projeto neste momento a pensar em soluções para fazer face às necessidades. Irá ser 
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promovida uma reunião com as juntas de freguesia e as IPSS locais no sentido de se 

realizar um levantamento das possíveis soluções a implementar. 

APOIO AO ARRENDAMENTO 

No período de candidaturas último que teve o seu términus no dia 31/05/2020 foram 

rececionadas 9 candidaturas para apoio ao arrendamento. Foi realizada proposta de 

deferimento de 7 pedidos, encaminhada uma das candidaturas para o Programa Porta 

65 (arrendamento jovem) e foi sugerido um apoio único de uma candidatura no valor de 

330€.  

Note-se ainda que em uma candidatura rececionada em janeiro (não contabilizada nos 

números indicados acima) foi realizada proposta de indeferimento, atendendo o 

candidato apresentar uma capitação média mensal superior ao permitido no regulamento 

municipal.  

INCENTIVO À NATALIDADE 

Desde o início da implementação do Regulamento de Incentivo à natalidade deram 

entrada 85 requerimentos. Dos quais 72 foram deferidos, 6 indeferidos e 7 encontram-

se em análise (falta de documentos para a devida instrução do processo). 

BALCÃO DE INCLUSÃO 

Os Técnicos aguardam a formação que irá ser promovida pelo Instituto Nacional para a 

reabilitação para arrancar com o respetivo serviço.  

Terapeuta da Fala e Psicologia  

Os Estágios Pepal encontram-se suspensos até 01 de julho de 2020 devido à pandemia 

Covid 2019. 

REDE SOCIAL 
O Núcleo executivo da Rede Social reuniu no passado dia 08/06/2020 para elaboração 

do Parecer para a resposta social de ERPI do Centro Social Paroquial Maria da Gloria. 

O Parecer foi favorável. 

Consultado o Plenário do CLAS, via email o mesmo foi validado favoravelmente.  

CANDIDATURA AO AVISO Nº poise – 22-2020-03 

O Município de Sever do Vouga submeteu no dia 15/06/2020 uma candidatura para 

Apoio Técnico à elaboração e monitorização da execução e avaliação dos planos para a 

Igualdade. 
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MUSEU MUNICIPAL 
Gestão do Museu 

 Resposta a pedidos de informação externos e a pedidos de colaboração de outros 

serviços municipais. 

 Integração de uma Técnica Superior Estagiária de Antropologia através do PEPAL 

 Elaboração da candidatura aos Prémios APOM 2020, na categoria Serviço educativo 

e extensão cultural, com o projeto “Há Gente no Museu”. 

Incorporação e Depósito de bens 
 Continuação da regularização da incorporação e depósito de bens à guarda do museu. 

Estudo e Investigação 
 Continuação da pesquisa bibliográfica e documental sobre as temáticas abordadas no 

museu, a fim de serem documentadas as coleções do museu, o planeamento de futuras 

exposições temporárias, a definição da política de incorporações e a criação de 

atividades educativas. 

Inventário e Documentação 
 Continuação da pesquisa e aquisição de documentos bibliográficos para o Centro de 

Documentação.  

 Digitalização e acondicionamento de diversa documentação. 

Exposições temporárias 
 Preparação de Exposição temporária sobre os 30 anos da introdução do Mirtilo em 

Sever do Vouga 

 Preparação de uma exposição temporária sobre a participação de severenses na 1ª 

Grande Guerra (parceria com Prof.s Mário Silva e António Tavares). 

Serviços Educativos e Mediação Cultural 
 Renovação do Sítio na Internet do Museu (www.cm-sever.pt/museu). 

 Parceria com o Jornal Beira Vouga. Na 2ª quinzena de cada mês o Museu assina a 

rúbrica “Sabia que…? O Museu conta-lhe!” (cf. https://bit.ly/2Wz3XAa) 

o Março: Sabia que… já se usavam “canivetes suiços” há 10 mil anos? 

o Abril: Sabia que… As portagens em Sever do Vouga não são de agora? 

o Maio: Sabia que… temos um Tesouro Nacional? 

Dados estatísticos (até 17 de Jun.): 
 Visitas Individuais: 114 visitantes em 18 visitas. 

 Visitas de Grupos: 157 visitantes em 7 grupos. 

 Visitas totais: 25 visitas com 271 visitantes.  

 Utilizadores do Centro de Documentação: 4. 

 
O Museu Municipal em tempos de Covid-19 
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De 17 de Março a 22 de Maio o Museu Municipal esteve encerrado ao público e a partir 
do dia 19 o encerramento total.  
Neste período a equipa do Museu Municipal esteve em teletrabalho focando a sua acção: 

 Na Investigação, e difusão junto do grande público 

 Na Produção de novos conteúdos 

 Na participação em ações de formação e encontros de discussão sobre O Museus em 

tempos de Covid-19 

 Na comemoração de datas significativas: 506 anos do Foral; Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios; Dia Internacional dos Museus e 4ª Aniversário do Museu. 

Durante este período manteve-se em teletrabalho o Técnico Superior/Coordenador, a 

Técnica Superior Estagiária PEPAL (até 21 de Maio, data em que foi comunicado a 

suspensão do contrato pelo Município) e o Beneficiário do Contrato Emprego Inserção 

+. A Assistente Operacional executou a verificação semanal do estado de manutenção 

do Museu. 

De forma a permitir o teletrabalho e de forma preventiva, a partir do dia 17 foi digitalizado 

um conjunto de recursos e a partir das plataformas Teams, Box e Skype 

operacionalizada a rede de trabalho e de contacto da equipa. 

 

Todos os novos conteúdos produzidos e disponibilizados on-line foram desenvolvidos 

pelo Museu sem recurso a contratação externa, nomeadamente a conceção, 

desenvolvimento e manutenção dos quatro novos sítios na Internet (Foral, WikiSever, 

Museu e Exposição Permanente) bem como todos os trabalhos acessórios de tratamento 

de imagens e conteúdos digitais (linhas de tempo e jogos digitais) ou os procedimentos 

de adequação aos motores de busca (SEO). Em tempo foram frequentadas acções de 

formação que permitiram a criação deste conteúdos internamente. Para além da 

poupança económica, esta solução permite uma maior autonomia na gestão e 

actualização dos conteúdos. Todos os conteúdos foram disponibilizados com sistemas 

de monitorização mensuráveis de forma que se possa efectuar uma avaliação a partir 

das estatísticas de acesso (visitantes, origem das visitas, tempo de permanência, 

conteúdos vistos, etc.). 

 

Museu COmVIDa a ficar em casa e conhecer mais sobre Sever do Vouga  

Iniciativa desenvolvida durante o encerramento do Museu (https://bit.ly/2zDFfFT). 

Deu a conhecer um pouco mais o nosso concelho através dos recursos 

disponíveis na Internet. O Museu digitalizou todas as edições da Câmara 
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Municipal às quais juntou um manancial de outros recursos disponíveis no mundo 

virtual. 

Ao longo de seis semanas, todos os dias úteis foi disponibilizado um recurso 

escrito ou audiovisual, alternadamente, e aos Sábados era enviado por mail a 

síntese da semana, que também ficava disponível no sítio na Internet. Em média 

cada recurso foi visualizado 30 vezes. 

 

WikiSever: Enciclopédia digital de Sever do Vouga 

Para a assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a 18 de Abril sob o 

mote “Património Partilhado”, foi efectuado o pré-lançamento da WikiSever: 

Enciclopédia digital de Sever do Vouga. Utilizando a tecnologia DokuWiki foi criado 

um site autónomo (www.cm-sever.pt/wikisever) onde naquele dia foram 

disponibilizados os conteúdos sobre monumentos e sítios, migrados do site do 

projecto Genius Locci. Tem-se vindo a criar novas entradas e a contactar entidades 

e pessoas no sentido de fornecer informações e artigos para enriquecer a 

WikiSever; bem como à revisão dos textos migrados do Genius Locci, por dotá-los 

de uma linguagem simples e acessível ao público em geral. Estará organizada por 

freguesias e grandes temas de forma a tornar a navegação fácil. Pretende-se que 

o lançamento oficial se faça ainda no decorrer deste ano ou princípio do seguinte, 

com um conjunto de entradas básicas de cada freguesia e do concelho. A 

WikiSever será a plataforma de saída do trabalho de investigação efectuado pelo 

Museu e a potencialização do trabalho realizado pela Biblioteca Municipal no 

âmbito do Fundo Local. 

 

2 de maio: 506 anos do Foral de Sever do Vouga 

Estando prevista uma exposição a quando da “Feira Quinhentista”, adaptou-se a 

mesma ao digital (https://bit.ly/2AMdCve). Foi criado um sítio na Internet dedicado 

ao Foral com uma linguagem simples dá a conhecer o Foral de Sever e o que eram 

os forais, complementada com recursos disponíveis no Centro de Documentação e 

com jogos para miúdos e graúdos. No futuro tomará a sua forma física para ser 

exposta não só no Museu Municipal, mas para percorrer o concelho nas entidades 

que a queiram acolher. 

Nas primeiras 24 horas o sítio foi visitado por 128 visitantes (apurados a partir do 

IP de acesso) e até ao momento 436 visitantes, continuando a ser visitado 

regularmente. 
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4º Aniversário – Nova Presença no Digital 

Não podendo deixar de comemorar o seu 4º Aniversário, foram delineadas ações 

pensadas no reforço da presença no mundo digital a partir das sugestões do público 

ou das necessidades do Museu. 

Foi iniciada a presença nas redes sociais instagram (…/museudeseverdovouga) e 

Twitter (…/museudesever). 

Foi criada uma linha do tempo com as atividades desenvolvidas pelo Museu ao 

longo dos seus 4 anos e foi integrada no novo sítio na Internet 

(https://bit.ly/2WzCbUk). 

Lançamento do novo sítio na Internet (www.cm-sever.pt/museu) com um novo 

grafismo, novos conteúdos, incluindo informação sobre as atividades realizadas 

desde a fundação, e novas funcionalidades, de que destacamos: 

 a Cronologia de vida do Museu (https://bit.ly/2WzCbUk) 

 o sítio dedicado à exposição permanente (https://bit.ly/37G9TeF) 

 informação sobre as anteriores exposições temporárias 

 Disponibilização de obras digitalizadas do Centro de Documentação 

(https://bit.ly/3fC1MCQ) 

Nas primeiras 24 horas o sítio foi visitado por 158 visitantes (apurados a partir do 

IP de acesso) e até ao momento 889 visitantes, continuando a ser visitado 

regularmente. 

Participação em ações de formação e encontros 

Com o uso de plataformas digitais houve um conjunto de ações de formação e 

outros eventos em ambiente virtual. Sempre que se julgou útil para o Museu, 

participou-se e quando possível intervindo dando a conhecer a atividade do Museu 

Municipal. O Coordenador do Museu participou nos encontros promovidos pelo 

ICOM – Portugal (secção portuguesa do Comité Internacional de Museus) que 

reuniu os museus municipais na preparação da fase de reabertura e 

desconfinamento. 

 Curso Media Lab I e II: Produção Audiovisual, do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco, 6 horas, prolongando-se por mais 6 horas suplementares. 

 Curso Código do Procedimento Administrativo, da DRCN/Cearte, 25 horas. 

 Webinar: Site - Aprenda a criar um Site incrível, pela Dominios.pt, 3 horas 
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 Encontro Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão Investigação, 

Comunidades, Criatividade, pelo ICOM – Portugal  

 Seminário Turismo no Interior: a Cultura, a Saúde e o Bem-estar, pela Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo de Seia. 

 Seminário COMO SENTIR [NA WEB] O PESO DO AR E DA PEDRA: Do 

(i)material se faz museu, pelo ICOM – Portugal 

 Encontros O Museu em Casa, pela DRCN e Instituto Politécnico do Porto 

Reabertura do Museu 

O Museu Municipal reabre ao público com todas as medidas de segurança para os 

trabalhadores e o público. 

Respeitando o disposto nas Resoluções do Conselho de Ministros, além do Plano 

de Reabertura (http://bit.ly/2QcRfnk), foram estabelecidas algumas normas para 

que todos possam usufruir de uma visita em segurança: 

 Uso de máscara no interior do museu; 

 Desinfeção das mãos à entrada; 

 Lotação máxima de 10 pessoas (entrada de 5 pessoas em cada 15 min. exceto se 

forem cohabitantes); 

Os espaços foram adaptados para receber os visitantes com toda a segurança: 

 Entrada e saída por portas diferenciadas; 

 Disponibilização à entrada de desinfetante das mãos e informação de segurança; 

 Delimitação de zonas de circulação restrita; 

 Marcação de zonas de espera para evitar cruzamento de visitantes; 

 Os aparelhos multimédia foram desligados. 

 A degustação de licor de Mirtilo foi suspensa 

As visitas guiadas estão suspensas, serão retomadas logo que possível. 

 

VOUGAPARK 

VougaPark avança com Candidatura aos European Enterprise Promotion Awards 

20 

O VougaPark trabalhou na submissão de candidatura à fase nacional da edição deste 

ano dos European Enterprise Promotion Awards (EEPA), que terminou a 4 de maio, 

estando neste momento a ser alvo de avaliação pelo júri nacional. 
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Os EEPA, uma iniciativa da Comissão Europeia alinhada com as prioridades da 

estratégia Europa 2020 e coordenada em Portugal pelo IAPMEI, distinguem iniciativas 

identificadas como boas práticas de promoção empresarial, em várias áreas, em função 

da especificidade do seu contributo para o desenvolvimento económico e o emprego das 

regiões.  

Uma das reconhecidas grandes mais valias do VougaPark, importante nesta 

candidatura, assenta na sua capacidade de desenvolver diversos modelos de 

acolhimento empresarial que permitem dar uma resposta adequada aos diferentes 

estágios de desenvolvimento empresarial, o que tem permitido captar e apoiar diferentes 

projetos empreendedores de sucesso capazes de promover e alavancar a região. Aliado 

a isto, destacam-se as parcerias e as sinergias estabelecidas com agentes económicos 

de referência regionais e nacionais, que proporcionam aos empreendedores uma partilha 

e interação com os agentes da base empresarial territorial, e com players nacionais e 

internacionais, conferindo assim uma abrangência territorial inquestionável. 

Constituem ainda prova de sucesso da promoção do empreendedorismo o portfólio de 

empresas de referência, entre as quais, a Graphenest- Advanced Nanotechnology. 

Nova parceria permite a disponibilização de serviços de cloud computing grátis 

para empresas do VougaPark 

Atendendo ao novo panorama com que nos deparamos, o VougaPark trabalhou no 

estabelecimento de uma nova parceria com a AWS (Amazon Web Services) no sentido 

de fortalecer a transição digital e o aprofundamento dos modelos de negócio das 

startups. 

Esta parceria vai permitir a oferta de um pacote de serviços da AWS às startups 

designado AWS Activate e que consiste na oferta de serviços cloud computing, suporte 

técnico e também na organização de workshops sobre temas relevantes para a 

transformação digital dos seus projetos, no valor de $ 11.500. 

BENEFÍCIOS: 

Cada startup e empresa instaladas no VougaPark serão elegíveis a: 

 $ 10,000 em AWS Credits válidos por 2 anos 
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 $ 1,500 em Suporte Técnico online/chat/telefone válido por 1 ano 

 No âmbito da colaboração está igualmente prevista a organização de sessões de 

trabalho com as empresas envolvidas e técnicos da AWS ao longo do ano sobre temas 

importantes na transição digital das empresas como são os casos de machine learning, 

artificial intelligence, cloud computing, entre outros. 

Para que cada empresa e startup possam beneficiar da oferta devem entrar em contacto 

com o VougaPark para conhecer as condições de instalação do AWS activate.  

VougaPark promove Estudo de Impacto da Covid19 nas Empresas 

O VougaPark associou-se à ANPME – Associação Nacionais de Pequenas e Médias 

Empresas para a realização de um estudo sobre o impacto da Pandemia COVID-19 nas 

empresas e a eficácia das linhas de apoio disponíveis.  

Através deste estudo pretende-se recolher a opinião dos empresários portugueses para, 

em conjunto, encontrar as melhores soluções para a reabertura progressiva das 

atividades económicas e continuar a apoiar o crescimento do tecido empresarial 

português. 

APOIO EXTRAORDINÁRIO CONCEDIDO- RENDAS 

Foi concedido desde março a isenção de pagamento de rendas, no sentido de minimizar 

o impacto negativo derivado do contexto da pandemia covid-19 nas empresas alojadas 

no vougapark. 

VougaPark apoia empresas e startups a encontrar oportunidades divulga Oportunidades 

de financiamento e capacitação  

Face ao contexto da pandemia covid-19, o VougaPark tem vindo a trabalhar para manter 

uma relação de proximidade com as empresas aí instaladas, no sentido de as apoiar e 

encontrar soluções para fazer face às dificuldades que se fazem sentir. 

Neste sentido, o VougaPark tem reunido e comunicado, periodicamente, informação 

relativa a um conjunto de iniciativas que têm vindo a  decorrer, para apoiar Startups e 

Empresas, desenvolvidas por entidades de referência no ecossistema do 

empreendedorismo, no que concerne a Oportunidades de Financiamento; Prémios; e 
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Programas de incubação, aceleração e internacionalização. Foram ainda destacadas 

também algumas oportunidades de recrutamento existentes, nomeadamente estágios 

de verão promovidos por Universidades e Feiras de Emprego Virtuais, assim como se 

promoveu a participação e capacitação através de Webinars e eventos de referência, a 

que convidamos a assistir. 

Arranca nova fase do StartUP Voucher para acolhimento de projetos 

empreendedores 

Dando continuidade à edição 2019 do StartUP Voucher, com candidaturas em contínuo, 

assente em quatro cut-offs, dá-se início em junho à 1ª fase da 2ª cut-off.  

Durante o mês de junho os empreendedores cujas candidaturas foram aceites pelo 

IAPMEI poderão agora escolher a incubadora para acompanhamento do projeto, 

estando o VougaPark disponível para apoiar projetos empreendedores, à semelhança 

do que tem feito nas edições anteriores. 

Os empreendedores devem contactar o VougaPark  para que a equipa possa analisar o 

caráter inovador e possibilidade de ingressão e acompanhamento na incubadora. 

Sobre o startup voucher: 

O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para 

o Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de projetos empresariais que se 

encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, 

através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um período de 

até 12 meses de preparação do projeto empresarial. 

O período para apresentação de candidaturas ao StartUP Voucher decorre até ao dia 26 

de novembro de 2020, até às 18:00 (hora local de Portugal Continental), com 

candidaturas em contínuo, obedecendo a quatro cut-off dates: 

 26 de novembro de 2019, 18:00 (hora local de Portugal Continental); 

 26 de março de 2020, 18:00 (hora local de Portugal Continental); 

 26 de julho de 2020, 18:00 (hora local de Portugal Continental); 

 26 de novembro de 2020, 18:00 (hora local de Portugal Continental). 
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VougaPark desenvolve projeto para novo website, apostando no reforço da sua 

presença online 

A dimensão e reputação de uma instituição como o Vougapark é largamente influenciada 

pela sua presença online, pelo que o VougaPark se encontra a trabalhar num novo 

projeto para promoção das valências do seu Centro de Inovação e captação de novos 

projetos empreendedores.  

O novo site permitirá ainda a divulgação dos eventos do VougaPark, sendo também 

espaço para promoção das atividades desenvolvidas e publicação de notícias e 

relatórios relevantes.  

Este novo website estará também disponível em inglês, atendendo aos objetivos 

estratégicos de promoção internacional, tanto ao nível do reconhecimento, como no 

âmbito de medidas para as quais o VougaPark é entidade acreditada - Startup Voucher 

e Startup Visa- de âmbito internacional. 

O portal permitirá ainda a possibilidade de apresentar o portfólio de empresas e startups 

instaladas no VougaPark, contribuindo assim, também, para a sua promoção através 

desta nova plataforma, alavancando o sucesso conjunto. 

É ainda objetivo promover um aumento do número de candidaturas a incubação e 

promoção de novos contactos e parcerias, pretendendo-se que este novo site esteja 

devidamente otimizado, recorrendo às mais inovadoras ferramentas digitais e SEO, 

contribuindo para um melhor posicionamento digital.  

O novo projeto encontra-se em desenvolvimento, prevendo-se que esteja disponível 

brevemente. 

Gestão Operacional 

Para além disso, a gestão da infraestrutura é também um fator muito importante a 

considerar e que implica manutenção a vários níveis, de forma a garantir o seu 

funcionamento pleno e permitir as condições básicas de utilização aos vários utilizadores 

do Vougapark.  
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 Manutenções efetuadas 

 19/05/2020: manutenção gerador 

 27/05/ 2020 limpeza de caleiras 

 27/05/2020 Manutenção elevadores 

 8/06/2020 afinação de janelas 

 18/06/2020 obras no PT do Edifício 

 
 

GABINETE TÉCNICO DE OBRAS MUNICIPAIS 

Obras em execução 

- Centro Escolar de Sever do Vouga 

Descrição/Fundamentação: Construção de novo Centro Escolar, com vista à 

reorganização da rede de escolas do Município de 

Sever do Vouga, integrado no Programa Nacional 

de Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e da Educação Pré-escolar, que visa 

garantir a igualdade de oportunidade de acesso a 

espaços educativos de dimensão e recursos 

adequados ao sucesso educativo 

Local: Rua da Igreja, freguesia de Sever do Vouga 

Tipo de Procedimento: Concurso público 

Empreiteiro: Construções Carlos Pinho, Ld.ª – (Arouca) 

Contrato: 27/09/2017 

Valor de adjudicação: € 3.126.922,68 

Prazo de execução: 600 dias 

Auto de consignação: 03/10/2017 

Data do ofício de aprovação do 

PSS: 

02/01/2018 

Fim de obra: 31/08/2020 

Observações:  

 

- Cemitério de Sever do Vouga – Abertura de covas 
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Descrição/Fundamentação: Esta empreitada tem como objetivo a abertura de 

vinte e oito covas para construção de sepulturas. 

Existe muita procura neste momento para compra, 

que não existe resposta neste cemitério. Os 

trabalhos previstos nesta empreitada são 

estritamente necessários ao processo de proteção 

de pessoas e bens, e estão devidamente descritos 

no mapa de medições. 

Local: Freguesia de Sever do Vouga 

Tipo de Procedimento: Concurso público 

Empreiteiro: ASO – Construções, Ld.ª 

Contrato: 06/09/2018 

Valor de adjudicação: € 31.420,76 

Prazo de execução: 730 dias 

Auto de consignação: 10/09/2018 

Data do ofício de aprovação do 

PSS: 

09/10/2018 

Fim de obra: 08/10/2020 

Observações:  

 

- Conservação e manutenção da Ecopista do Vouga (Paradela/Foz) 

Descrição/Fundamentação: Esta empreitada denominada “Conservação e manutenção 
da Ecopista do Vouga”, surge na sequência das vistorias para 
efeitos de receção definitiva desta empreitada, e em 
consequência da insolvência do empreiteiro geral 
Construtora da Corga, S.A. Pretende-se várias retificações ao 
nível do piso, vedações e segurança, de acordo com mapa 
de trabalhos. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão 
devidamente descritos no mapa de medições.  

Local: Pessegueiro do Vouga 

Tipo de Procedimento: Ajuste direto 

Empreiteiro: Pausa Decimal – Construções, Ld.ª 

Contrato: 24/07/2019 

Valor de adjudicação: € 24.517,30 

Prazo de execução: 180 dias 

Auto de consignação: 01/08/2019 
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Data do ofício de aprovação do 

PSS: 

14/08/2019 

Fim de obra: 03/08/2020 

Observações:  

 

- Repavimentar estradas na Zona Industrial de Talhadas 

Descrição/Fundamentação: Esta empreitada denominada “Repavimentar estradas na 
Zona Industrial de Talhadas”, surge na sequência das várias 
depressões e buracos existentes neste arruamento, devido 
ao estado avançado de degradação do pavimento. Pretende-
se uma renovação do pavimento em tapete betuminoso a 
quente. Os trabalhos previstos nesta empreitada estão 
devidamente descritos no mapa de medições.  

Local: Talhadas 

Tipo de Procedimento: Consulta prévia 

Empreiteiro: Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Ld.ª 

Contrato: 05/05/2020 

Valor de adjudicação: € 29.000,00 

Prazo de execução: 180 dias 

Auto de consignação: 02/06/2020 

Data do ofício de aprovação do 

PSS: 

15/06/2020 

Fim de obra: 12/12/2020 

Observações:  

 

- Reposição de Infraestruturas – Biblioteca Municipal de Sever do Vouga – FEM  

 

Descrição/Fundamentação: Esta empreitada denominada “Reposição de 

Infraestruturas – Biblioteca Municipal de Sever do 

Vouga - FEM”, está contemplada no Plano 

Plurianual de Investimentos, com o número 

2018/I/21, cujo as recuperações projetadas 

repõem a dignidade do edificado e permitem 

executar trabalhos inadiáveis para o próprio 

funcionamento das instalações, dado que já se 

encontram em algumas divisões com infiltrações 
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no teto devido à água infiltrada na laje de cobertura 

provocada pela danificação dos revestimentos da 

cobertura. Os trabalhos previstos nesta empreitada 

são estritamente necessários ao processo de 

proteção das pessoas, e estão devidamente 

descritos no mapa de medições. 

Local: Sever do Vouga 

Tipo de Procedimento: Consulta prévia 

Empreiteiro: ASO Construções, Ld.ª – NIF:  502288663 

Contrato: 30/01/2020 

Valor de adjudicação: € 61.882.25 

Prazo de execução: 200 dias 

Auto de consignação: 28/02/2020 

Data do ofício de aprovação do 

PSS: 

19/03/2020 

Fim de obra: 03/11/2020 

Observações:  

 

 

 

 

- Restabelecimento de infraestruturas (Construção de muros e outros) – 

Intempéries Frágua - Rua Vale do Corvo” 
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Descrição/Fundamentação: 

 

Esta empreitada denominada “Restabelecimento de 

infraestruturas (Construção de muros e outros) - 

Intempéries – Frágua,_Rua Vale do Corvo”, surge na 

sequência do aluimento da via, consequência das chuvas 

intensas que se têm verificado nas últimas semanas. Trata-

se de uma via transitável por veículos pesados e inclusive 

diariamente a passagem de transporte de crianças, e a sua 

intervenção é urgente, atendendo a que poderá surgir mais 

desabamentos de terras caso não haja uma intervenção.  

Cujo o objetivo é proteger as pessoas e zelar pela sua 

segurança. Os trabalhos previstos nesta empreitada são 

estritamente necessários ao processo de proteção das 

pessoas, e estão devidamente descritos no mapa de 

medições. 

Local: Sever do Vouga 

Tipo de Procedimento: Ajuste direto urgência 

Empreiteiro: Construtora Paulista, Ld.ª 

Contrato: 22/04/2020 

Valor de adjudicação: € 27.533,40 

Prazo de execução: 90 dias 

Auto de consignação: 30/04/2020 

Data do ofício de aprovação do 

PSS: 

20/04/2020 

Fim de obra: 29/07/2020 

Observações:  

 

 
Em fase de análise de propostas 

- Restabelecimento de Infraestruturas-Intempéries – Muro Rua Silva Escura 

- Restabelecimento de Infraestruturas – Intempéries - Muro Pisão 

- Rua da Fonte e Viela do Charrisco 

- Pavimentação do arruamento na Zona Industrial de Irijó 

- Arranjo urbanístico do Largo do Couto 

- Alargamento e pavimentação da Rua do Cão 

Em fase de adjudicação 

- Restabelecimento de infraestruturas (construção de muros e outros) – Muro na 

Ribeirada 
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- Restabelecimento de infraestruturas (construção de muros e outros) – Proteção de 

muro na Rua Cimo de Aldeia 

Repetição de procedimentos 

- Beneficiação da Rua de Porto Carro, em Paçô de Cedrim 

- Rua da Arrôta 

- Restabelecimento de infraestruturas (construção de muros e outros) – Muro do Vilarinho 

Em elaboração na plataforma de contratação pública 

- Pavimentação da Rua das Eiras, Rua do Casainho, Calçada da Azenha, Rua do 

Tornadouro, Rua do Cabo e Rua José Maria Barbosa 

- Repavimentação da estrada de Chão de Além a Porto Carro 

- Vilarinho’s Board Walk (Orçamento Participativo 2019) 

- Um ponto de observação no sítio do Gresso 

- Arranjo do Largo de Vinha Dónega 

Publicitação em Diário da República 

- Reparação de pequenos troços e largos – IV 

Em fase de projeto final 

- Estrada de Dornelas a Silva Escura 

- Arranjos exteriores do Cemitério de Cedrim e ampliação 

- Zona de fruição ribeirinha de Couto de Baixo 

- Reabilitação do Parque da Cabreia 

- Reabilitação e qualificação do Largo de S. Mateus 

- Requalificação da frente ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro 

- Reabilitação e requalificação do “Largo da Feira” 

- Requalificação do Espaço da Praia Fluvial - Quinta do Barco 

- Construção de Campo de Padel 

- Beneficiação do tabuleiro da Ponte no Folharido (Costa Má) 

 

 

GABINETE JURÍDICO 

1. PROCESSOS JUDICIAS: 

a) Processo nº 20016080700 

- Impugnação judicial de contraordenação; 

- Entidade autuante – IMTT; 

- Arguido – Câmara Municipal de Sever do Vouga; 
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- A Câmara Municipal de Sever do Vouga, foi condenada a pagar uma coima de 650,00€, 

acrescida dos custos administrativos, pelo IMTT. 

- Na impugnação judicial, entregue em 06-05-2009, foi invocada a irregularidade do 

processo, por o mandatário da arguida não ter sido notificado dos diversos atos do 

processo, apesar da procuração junta aos autos e da falta de personalidade judiciária da 

Câmara Municipal, uma vez que esta é apenas um órgão do Município, aquele que 

efetivamente tem personalidade judiciária. Por fim invocam-se todas as atenuantes que 

deveriam pesar em favor do arguido e que justificam a aplicação da pena menor de 

admoestação. 

- Desde a data da entrega da impugnação que não foi recebida qualquer notificação pelo 

que já decorreu o prazo de prescrição, de qualquer modo aguardamos pela eventual 

notificação para audiência de discussão e julgamento para invocar a prescrição ou pela 

notificação de arquivamento do processo em virtude da prescrição. 

b) Processo nº 523/16.0BRG 

Autores: ERSUC e outros 

Réu: ERSAR 

Contrainteressados: Município de Sever do Vouga e outros 

A presente ação foi proposta para pedir a alteração dos parâmetros definidos pela 

ERSAR para pagamento dos serviços prestados pelos Autores.  

O Município de Sever do Vouga decidiu intervir na ação como contrainteressado porque, 

muito embora não disponha de elementos suficientes para intervir e ter influência no 

sentido da decisão, o resultado da presente ação terá efeito direto nos seus munícipes 

e por isso entende que deve acompanhar a ação e se em algum momento o considerar 

necessário e relevante, poder intervir no processo. 

Valor da ação: 30.000,00€ 

  

c) Processo nº 152/17.0T9ALB (processo crime) 

- Denunciante (Município de Sever do Vouga) 

- O Município de Sever do Vouga apresentou queixa-crime em virtude de execução de 

obra ilegal, sendo que, atenta a qualificação do solo e as circunstâncias concretas de 

execução da obra, tais atos poderão configurar ilícito criminal. 

- O processo está em fase de inquérito, tendo em 6/02/2020, sido remetida resposta à 

solicitação do DIAP - SECÇÃO DE ALBERGARIA-A-VELHA. 

d) Processo nº 1329/18.7BEAVR  

Autor: STAL, em representação de três associados trabalhadores do Município 
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Réu: Município de Sever do Vouga 

- O STAL propôs ação de condenação a pedir a condenação à prática de ato devido, em 

virtude de três trabalhadores terem apresentado pedido de pagamento de abono para 

falhas e decorridos que estavam mais de 90 dias ainda não tinham obtido reposta. 

- O Município apresentou contestação na qual reconheceu que efetivamente no serviço 

em causa, atento o manuseamento de valores, era devido abono para falhas, mas não 

nos termos pedidos. Assim os trabalhadores pretendiam receber o valor integral previsto 

na Portaria n.º 1553-C/2008, no entanto, atendendo a que os mesmos acumulam as 

funções de manuseamento de valores com outras tarefas, apenas lhes é devido o 

pagamento de tal abono em função do período de tempo afeto aquela atividade. 

- Na referida contestação foi ainda dado conhecimento ao Tribunal que o Município 

estava a diligenciar internamente pela recolha dos elementos previstos na lei, para 

posterior tomada de decisão sobre a atribuição de abono para falhas. 

- O valor da ação é de 5.001,00€   

e) Processo nº 1310/18.6BEAVR  

Réu: Município de Sever do Vouga 

- Na presente ação o A. pede a condenação do Município no pagamento de 

indemnização, decorrente de responsabilidade civil extracontratual, no valor global de 

16.367,39€.  

- O A. entende que o Município está obrigado a pagar-lhe tal indemnização, referente à 

reparação do veículo e privação do uso, alegando que tais danos se ficaram a dever à 

queda do ramo de um sobreiro em deficiente estado fitossanitário, sobre a dita viatura.  

- O Município apresentou contestação chamando à ação a companhia de seguros para 

a qual transferiu a responsabilidade civil extracontratual e impugnado os factos que 

desconhecia, sem obrigação de conhecer, aguardando o processo a marcação da 

audiência prévia. 

O valor da ação é de: 16.367,39€. 

f) Processo nº 1273/18.8BEAVR  

Participante:  Ministério Público 

Arguido: Município de Sever do Vouga  

- O Ministério Público propôs ação contra o Município a pedir a nulidade de atos 

administrativos relativos de deferimento de pedido de licenciamento, alteração ao 

licenciamento e licença de utilização, por entender que os referidos atos estão feridos de 

tal nulidade na medida em que permitiram ocupação proibida de domínio público. 
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- O Município está em fase de contestação. Tal contestação que está a ser elaborada, 

irá pedir a improcedência da ação, desde logo porque na ação vêm detalhados factos 

que não correspondem à verdade e que, na nossa modesta opinião, retiram 

sustentabilidade à tese na qual foi alicerçada a petição. 

Valor da ação: 30.000,00€ 

2. RECLAMAÇÕES: 

a) Desde a data do envio da última informação até à data atual, o Município recebeu 

diversas reclamações sobre os danos causados pelas descargas da Barragem pela 

atuação presumidamente incorreta da GREENVOUGA - Sociedade Gestora do 

Aproveitamento Hidroeléctrico, S.A, apresentadas pelos munícipes/lesados de Sever do 

Vouga, onde se inclui o Município de Sever do Vouga - associando-se ao processo o 

Município de Águeda, localizadas a jusante da Barragem de Ribeiradio – Ermida. Foi 

enviada uma interpelação à GREENVOUGA-Sociedade Gestora do Aproveitamento 

Hidroeléctrico, S.A., no sentido de a responsabilizar pelo pagamento dos danos 

provocados, salvo melhor opinião, causados pela sua atuação negligente, uma vez que 

como lhe compete, deveria ter atuado em tempo oportuno e libertar a água dos caudais, 

tanto mais que os fenómenos meteorológicos Elsa e Fabien foram amplamente 

noticiados, quer pelos meios de comunicação social, quer pelos vários avisos emitidos 

pela APA e pelo IPMA, nos dias que antecederam as tempestades e nada fez para 

atenuar a descarga efetuada no final do dia 19 de Dezembro de 2019. Tais danos 

repercutiram-se quer nas infraestruturas públicas, quer nas infraestruturas privadas na 

Zona de Sever do Vouga. Assim, no que respeita às infraestruturas públicas localizadas 

nas freguesias de Cedrim/Paradela (no valor de €150.000,00) e na freguesia de 

Pessegueiro do Vouga (no valor de €80.000,00), a gestão/atuação da Barragem por 

parte da GREENVOUGA, determinou o surgimento de prejuízos quantificados em 

€230.000,00. Relativamente às infraestruturas privadas localizadas em Sever do Vouga, 

os valores dos prejuízos estimados totalizam a quantia de €189.458,40 e no que respeita 

às freguesias de Carvoeiro e Macinhata, pertencentes ao concelho de Águeda, a 

estimativa dos prejuízos causados, perfaz a soma de €458.005,12. Pelo que, o total dos 

prejuízos aqui apresentados e que foram reclamados, totaliza a quantia de €877.663,52. 

3. INCIDÊNCIA: 

a) No dia 25 de Abril de 2020, ocorreu um acidente de viação provocado pelo veículo 

sinistrador detentor da matrícula NS-66-89, que atingiu os veículos automóveis com as 

matrículas 00-JL-05 e 99-62-FR, propriedade do Município, os quais à data do acidente, 
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se encontravam devidamente estacionados nas instalações da sede do Município. O 

sinistro em questão foi participado à GNR que tomou conta da ocorrência, tendo o 

esquema do acidente sido registado por auto de ocorrência, encontrando-se a resolução 

do presente litígio a correr junto da seguradora do veículo sinistrado - A Liberty Seguros, 

originando a abertura do Processo sinistro 20203000024532/1, tendo já assumido o 

pagamento dos danos causados pelo seu segurado. 

  

INFORMAÇÃO DE GESTÃO EM 31 DE MAIO DE 2020 

A informação financeira é de uma importância elevada para os seus utilizadores, pois 

permite conhecer a execução por parte do executivo municipal do orçamento em vigor, 

dando assim aos seus utilizadores conhecimento/visão da posição financeira municipal. 

A informação apresenta várias formas de divulgação de ações que tenham impacto no 

desempenho municipal e reflexo na visão dos seus utilizadores na comunidade 

municipal, pois as suas ações são de responsabilidade social. 

O relato financeiro apresentado usará informação quantitativa, ainda provisória, com 

comparações de períodos homólogos, à data de 31 de maio de 2020. 

Análise Orçamental 

 Execução orçamental da receita 

A receita total regista um decréscimo de 443 mil de euros, relativamente ao ano de 2019. 

Este resultado negativo é influenciado essencialmente pela não liquidação da receita de 

impostos diretos e pela diminuição do saldo de gerência anterior. 

 

Relativamente à execução orçamental, o orçamento da receita em termos globais atinge 

no final do período 33%, valor abaixo das previsões, justificadas em grande parte pelo 

parágrafo anterior. 

A rúbrica das transferências correntes atinge uma execução de 32%, essencialmente 

pelas receitas vindas do orçamento de estado, que continuam a ser as receitas com peso 

Rúbricas económicas 31/05/2019 31/05/2020
Variação 

anual
Receita corrente 2 730 913,09 2 555 763,37 -175 149,72

Receita de capital 537 322,15 424 850,00 -112 472,15

Outras receitas 2 140 919,15 1 985 408,04 -155 511,11

Totais 5 409 154,39 4 966 021,41 -443 132,98
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mais significativo nas receitas correntes, revelando-se ainda as receitas das vendas de 

bens e prestação de serviços. 

No que concerne às receitas de capital a execução atinge apenas 8%, valor baixo para 

o período em análise, devido as transferências de comparticipações para projetos 

cofinanciados. 

 

 Execução orçamental da despesa 

As despesas totais, no período em apreço, tiveram uma diminuição de pagamentos de 

306 mil euros em relação ao período anterior, em que, nas despesas correntes existe 

uma diminuição de 328 mil euros e nas despesas de capital um aumento de 22 mil euros. 

 

31/05/2019

Taxa de 
execução

Dotação 
orçamental

Execução 
orçamental

Taxa de 
execução

Impostos Diretos 15% 1 523 560,00 0,00 0%

Impostos Indiretos 30% 0,00 0,00 0%

Taxas, multas e outras penalidades 39% 133 020,00 42 624,48 32%

Rendimentos de propriedade 5% 2 945,00 0,00 0%

Transferências correntes 42% 5 350 110,00 2 258 040,94 42%

Vendas de bens e prestações de serviços 
correntes

34% 802 125,00 229 890,40 29%

Outras receitas correntes 69% 88 240,00 25 207,55 29%

Total das receitas correntes 36% 7 900 000,00 2 555 763,37 32%

Venda de bens de investimento 0% 28 080,00 465,00 2%

Transferências de capital 14% 3 586 201,96 414 385,00 12%

Ativos financeiros 0% 225,00 0,00 0%

Passivos financeiros 0% 1 500 065,00 10 000,00 1%

Outras receitas de capital 0% 15,00 0,00 0%

Total da receitas de capital 14% 5 114 586,96 424 850,00 8%

Reposições não abatidas nos pagamentos 141918% 0,00 0,00 0%

Saldo da gerência anterior 0% 1 985 413,04 1 985 408,04 0%

Outras receitas 100% 1 985 413,04 1 985 408,04 100%

Totais 40% 15 000 000,00 4 966 021,41 33%

Rúbricas económicas
31/05/2020

Rúbricas económicas 31/05/2019 31/05/2020
Variação 

anual

Despesa corrente 2 263 172,55 1 934 875,10 -328 297,45

Despesa de capital 966 812,66 989 000,27 22 187,61

Totais 3 229 985,21 2 923 875,37 -306 109,84
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O orçamento da despesa no final do período encontra-se com uma taxa de execução de 

19%, percentagem baixa, mas perto da normalidade em comparação com o período do 

ano anterior. 

Ao nível da percentagem de execução, verifica-se nas despesas correntes e nas de 

capital uma execução, respetivamente, de 25% e 14%, abaixo do esperado, mas não 

anómala, comparada com o período anterior. 

As maiores rúbricas em valor são as Despesas com o pessoal, a aquisição de bens e 

serviços correntes e a aquisição de bens de capital. 

 

 Equilíbrio orçamental 

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado no ponto 3.1.1 do POCAL, estabelece 

que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e 

ainda que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. A 

execução do orçamento cumpre este princípio orçamental, com a formação da poupança 

corrente a financiar as despesas de capital. 

31/05/2019

Taxa de 
execução

Dotação 
orçamental

Execução 
orçamental

Taxa de 
execução

Despesas com pessoal 33% 2 754 565,00 810 903,11 29%

Aquisição de bens e serviços correntes 28% 3 780 931,00 885 200,02 23%

Encargos correntes da dívida 17% 24 550,00 7 529,27 31%

Transferências correntes 21% 1 110 520,00 227 079,54 20%

Outras despesas correntes 12% 42 500,00 4 163,16 10%

Total das despesas correntes 29% 7 713 066,00 1 934 875,10 25%

Aquisição de bens de capital 17% 6 382 133,33 695 929,54 11%

Transferências de capital 28% 609 235,00 118 375,00 19%

Ativos financeiros 0% 16 355,00 0,00 0%

Passivos financeiros 5% 231 851,14 132 341,20 57%

Outras despesas de capital 0% 47 359,53 42 354,53 89%

Total das despesas de capital 17% 7 286 934,00 989 000,27 14%

Totais 24% 15 000 000,00 2 923 875,37 19%

Rúbricas económicas
31/05/2020
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Em maio de 2020, a poupança corrente é de 620 mil euros, superior em cerca de 153 

mil euros à registada no período homólogo anterior.  

Apesar da diminuição da receita corrente, o acréscimo da poupança corrente ainda é 

positivo, permitindo assim verificar o bom desempenho financeiro municipal, com uma 

significativa libertação de meios para aplicar em investimento e na amortização da dívida 

municipal. Este aumento da poupança é refletido essencialmente pela diminuição dos 

pagamentos realizados. 

Em obediência à regra da boa gestão financeira e da proteção dos ativos patrimoniais, o 

orçamento deve respeitar o equilíbrio efetivo, suportando todas as despesas efetivas 

(despesas excluídas dos ativos e dos passivos financeiros) por receitas efetivas (receitas 

excluídas de ativos e passivos financeiros). 

 

O saldo global efetivo teve uma variação negativa de 29 mil euros. O valor é 

consequência da maior diminuição da receita efetiva em comparação com a despesa 

efetiva. 

A evolução do saldo global efetivo ao longo dos últimos meses, que continua positivo em 

cerca de 2,1 milhões de euros, evidencia a capacidade de poupança, que permitiu, de 

forma sustentada, manter e melhorar o equilíbrio das finanças municipais. 

 

 

Análise Financeira 

As finanças municipais têm apresentado uma situação estável nestes últimos anos, fruto 

da política financeira rigorosa de contenção de despesas, sem por em causa o 

Rúbricas económicas 31/05/2019 31/05/2020
Variação 

anual (valor)
Variação 
anual (%)

Receita corrente 2 730 913,09 2 555 763,37 -175 149,72 -6,41%

Despesa corrente 2 263 172,55 1 934 875,10 -328 297,45 -14,51%

Poupança corrente 467 740,54 620 888,27 153 147,73 32,74%

Rúbricas económicas 31/05/2019 31/05/2020
Variação 

anual (valor)
Variação 
anual (%)

Receita efetiva 5 409 154,39 4 956 021,41 -453 132,98 -8,38%
Despesa efetiva 3 215 527,13 2 791 534,17 -423 992,96 -13,19%

Saldo global efetivo 2 193 627,26 2 164 487,24 -29 140,02 -1,33%
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investimento municipal, e de procura de receitas, nomeadamente de fundos 

comunitários. 

As disponibilidades são de 2,6 milhões de euros, sendo que estão apenas disponíveis 

as orçamentais no valor de 2 milhões de euros. 

 

O saldo de gerência teve um acréscimo de cerca de 56 mil euros em relação ao período 

anterior analisado. 

 

As disponibilidades não orçamentais apresentam o valor de 561 mil euros, 

representando valores retidos que são para ser entregues a terceiros, depois de 

cumpridos os seus requisitos legais. 

 

 

 

Análise ao Endividamento Municipal 

A posição confortável da estrutura do passivo deve-se ao controlo da dívida total 

municipal, tendo apenas aumentado em 176 mil euros neste período em análise. 

01/01/2020 31/05/2020
Variação 

anual
Orçamental 1 230,44 2 312,69 1 082,25

Operações tesouraria 0,00 0,00 0,00

Orçamental 1 984 177,60 2 039 833,35 55 655,75

Operações tesouraria 568 760,91 561 601,80 -7 159,11

Disponibilidades 

Caixa e equivalentes

Depósitos em instituições 
financeiras

Saldo em 01/01/2020 1 985 408,04 Despesas correntes 1 934 875,10

Receitas correntes 2 555 763,37 Despesas de capital 989 000,27

Receitas de capital 424 850,00

Receitas outras 0,00 Saldo orçamental em 31/05/2020 2 042 146,04

Recebimentos Pagamentos

Saldo operações de tesouraria em 01/01/2020 568 760,91 Pagamentos operações de tesouraria 105 421,98

Recebimentos operações de tesouraria 98 262,87 Saldo operações de tesouraria em 31/05/2020 561 601,80

Recebimentos Pagamentos
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Os indicadores relativos ao passivo exigível evidenciam uma positiva independência 

financeira municipal, permitindo desta forma realizar um maior investimento. 

Quanto à dívida de curto prazo aumentou em 176 mil euros neste período, sendo o seu 

valor global de 981 mil euros. 

No que concerne à dívida de médio e longo prazo de empréstimos obtidos, verifica-se 

uma dívida global de 518 mil euros assim distribuídos: 

 Exigível a médio e longo prazo 420 mil euros; 

 Exigível a curto prazo 98 mil euros. 

 

O prazo médio de pagamentos calculado segundo a fórmula de cálculo definida nos 

termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da 

Endividamento Total - Orçamental 01/01/2020 31/05/2020
Variação 

anual (valor)
Variação 
anual (%)

Empréstimos (exigível a médio e longo 
prazo)

420 292,95 420 292,95 0,00 0,00%

Fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros credores 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00%

Médio e Longo Prazo 735 292,95 735 292,95 0,00 0,00%

Empréstimos (exigível a curto prazo) 230 982,43 98 641,23 -132 341,20 -57,29%

Fornecedores e outros credores 573 968,82 883 230,62 309 261,80 53,88%

Curto Prazo 804 951,25 981 871,85 176 920,60 21,98%

Totais 1 540 244,20 1 717 164,80 176 920,60 11,49%

Caracterização dos empréstimo de Médio e 
Longo Prazo

Entidade 
credora

Dívida em 
31-05-2020

Jardim Infantil, Biblioteca, Campo Municipal,
Outros

BBVA 21 569,25

Viação Rural BPI 4 473,37

Escolas, Biblioteca, Terrenos e E. Camionagem BBVA 121 587,64

Gestão de Faixas de Combustíveis ESTADO 30 656,48

Ecopolis - Viadutos, Arruamentos e Obras
Complementares

ADC 5 463,99

Implementação do Vougapark CGD 335 183,45

518 934,18Totais
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Administração Pública, publicado a 13 de abril, tem oscilado entre os 13 e os 23 dias, 

nestes últimos anos. 

Em 31 de dezembro de 2019 apresenta um prazo médio de 15 dias para pagamentos. 

O prazo alcançado é bastante benéfico por permitir uma gestão mais eficiente/rigorosa 

dos fornecedores municipais. 

 

Outras informações 

O pagamento de despesas com o pessoal teve uma diminuição de 1,3% em relação ao 

período homólogo anterior, atingindo nesta data uma diferença negativa de 11 mil euros, 

nomeadamente, em consequência da diminuição das despesas de saúde. 

 
O número de trabalhadores municipais teve um decréscimo de 2 funcionários em 

comparação ao período homólogo anterior, existindo no final do ano de maio de 2020 

114 funcionários. 

 

 

2016 2017 2018 2019
13 30 13 15

Prazo médio de 
pagamentos

Classificações 
económicas

Rúbricas orçamentais 31/05/2019 31/05/2020
Variação 

anual

01.01 Remunerações Certas e Permanentes 609 501,18 620 541,78 1,81%

01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 25 850,67 19 365,57 -25,09%

01.03 Segurança Social 186 741,43 170 995,76 -8,43%

822 093,28 810 903,11 -1,36%Totais

31/05/2019 31/05/2020
Variação 

anual

1 1 0

1 1 0

19 18 -1

3 3 0

22 21 -1

2 2 0

1 1 0

1 1 0

66 66 0

116 114 -2

Carreira

Pessoal do Gabinete Apoio Presidência

Pessoal Dirigente

Coordenador Operacional

Assistente Operacional

Totais

Técnico Superior

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Informática

Fiscal Municipal
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Município de Sever do Vouga, 18 de junho de 2020 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

(António Coutinho, Dr.) 
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