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. INTRODUÇÃO

//MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Caras e caros vogais da Assembleia Municipal,

Os meses de Abril e Maio ficaram marcados por momentos de grande relevância na conceção de políticas públicas em áreas priori-

tárias para o futuro do Município e onde a autarquia tem vindo a trabalhar de forma intensa. 

Na área da saúde, para além de inauguradas as novas unidades de cardiologia de intervenção e de cuidados intensivos cardíacos 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, num investimento superior a 1,2 milhões de euros que permitirá manter o foco 

nesta problemática e continuar a referenciar o serviço de cardiologia do CHVNGE como um centro clínico de excelência no trata-

mento da doença cardiovascular, a Câmara Municipal promoveu o 1.º Encontro do Plano Municipal de Saúde, que teve como objetivo 

construir as bases do plano reunindo profissionais das áreas da saúde e de diferentes áreas do conhecimento, bem como outros 

parceiros da autarquia e demais agentes intervenientes na cidade, num processo que se pretende participativo e de partilha de 

boas práticas no âmbito da promoção da saúde.

No domínio da intervenção social, destaque para a assinatura do protocolo com o Município de Vila Nova de Gaia e com a Área 

Metropolitana do Porto para a implementação de um programa de ação em comunidades desfavorecidas, um investimento con-

junto que ultrapassa os 20 milhões de euros, com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na dimensão das respostas 

sociais.

Também no âmbito do PRR, submetemos uma candidatura a financiamento destinado à promoção de Bairros Comerciais Digitais, 

tendo como objetivo a dinamização do comércio local, apostando na digitalização e modernização dos operadores económicos e 

dos seus modelos de negócio, na promoção do comércio e na integração digital das cadeias de abastecimento e escoamento. Ainda 

no que a fundos comunitários diz respeito, reunimos com a Área Metropolitana do Porto e a Comissão de Coordenação e Desenvol-

vimento Regional do Norte para debater as perspetivas, desafios e novas exigências do NORTE 2030.

Igualmente de grande importância foi a realização da primeira edição da Espinho Habita | Jornadas da Habitação. Assumindo esta 

área como pilar fundamental das políticas públicas de desenvolvimento e coesão social, este evento permitiu refletir sobre as 

problemáticas associadas às políticas habitacionais e a sua correlação com os fenómenos urbanos e de coesão territorial. Em cima 

da mesa estiveram também a materialização do Programa 1º Direito e a consolidação da Estratégia Local de Habitação, duas fer-

ramentas essenciais para dar resposta às necessidades identificadas na área da habitação e nas quais o Município de Espinho tem 

vindo a trabalhar, e a recolha de contributos para a construção dos programas municipais de Arrendamento Acessível e Incentivo 

à Aquisição. A Espinho Habita ’22 foi também palco da assinatura do contrato de financiamento para a Reabilitação de 12 fogos 

no Bloco F do Bairro da Ponte d’Anta, celebrado no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do Plano de Recuperação 

e Resiliência.

Num período onde celebrámos a Liberdade e a Democracia, assinalámos também os 30 anos da assinatura do protocolo de Gemi-

nação entre Espinho e Brunoy, uma data especial celebrada com a receção de uma delegação de Brunoy e com um concerto pelo 

Orfeão de Espinho e pelo Coro Amigos da Música.

Novidade foi também o avanço importante que foi possível obter na requalificação da Linha do Vouga, alcançando um consenso 

sobre a melhor solução para a criação de um interface entre a Linha do Vouga e a Linha do Norte, articulada entre os Presidentes 
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de Câmara que integram a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria. Em simultâneo, estão a decorrer as obras de conservação 

e restauro do Museu Municipal de Espinho | Fórum de Arte e Cultura de Espinho, que incluem a reparação e pintura da fachada do museu, 

a reparação do barco da Arte Xávega, a reabilitação da cobertura e a resolução das infiltrações que têm afetado aquela infraestrutura. Da 

mesma forma, ao longo das últimas semanas, temos vindo a trabalhar no processo de abertura do parque de estacionamento do FACE, a 

única componente daquela infraestrutura que não está em funcionamento, procurando colocar os 105 lugares disponíveis ao serviço da 

comunidade.

Em Abril vimos também aprovados os documentos de Prestação de Contas do Município de Espinho referentes ao ano de 2021, que reve-

lam que a autarquia teve um resultado líquido do exercício negativo na ordem dos 1,2 milhões de euros, perpetuando um ciclo que coloca o 

município numa situação de dependência de financiamentos e empréstimos bancários, e que a dívida municipal sofreu um aumento brutal 

ao longo de 2021, com mais 7,5 milhões de euros que representam um aumento na ordem dos 40%.

Apesar destes dados, que naturalmente nos preocupam e são importantes para contextualizar a atividade da autarquia, continuaremos 

totalmente dedicados à construção de um futuro melhor, ultrapassando de forma séria e responsável os obstáculos e os desafios que 

apareçam pelo caminho e honrando os compromissos assumidos com os Espinhenses. Juntos Fazemos Espinho Melhor!

Miguel Reis

Presidente da Câmara



// ATAS  
REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL



ATA N. 07/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos quatro dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, nesta 

cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor Presi-

dente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com 

a presença do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha 

Monteiro e dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, 

Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes 

Santos Ganicho, João Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Frei-

tas Leitão Rodrigues. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente de-

clarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 60/2022

Aprovação da ata n.º 6/2022 de 21 de março

Em virtude da ata n.º 6/2022 de 21 de março ter sido entregue em 

fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da 

mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do 

artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 

vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minu-

ta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 

deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na vota-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

tes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 61/2022

Documentos de Prestação de Contas 2021

Presente a informação n.º 884/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

dade, aprovar os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 

exercício financeiro 2021, assim como o Inventário de Bens, Direi-

tos e Obrigações Patrimoniais do Município e respetiva avaliação, 

nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, alterada por Retificação n.º 46-C/2013, de 01 

de novembro, Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, Lei 

n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezem-

bro, Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e Lei n.º 66/2020, de 04 

de novembro. O resultado líquido do período 2021, no montante 

de -1.209.137,02 euros (um milhão duzentos e nove mil, cento e 

trinta e sete euros e dois cêntimos negativos) deve ser transfe-

rido para a conta 56 – Resultados Transitados, de acordo com o 

estipulado na Portaria nº 189/2016, de 14 de julho. Mais deliberou 

a Câmara submeter os presentes documentos à apreciação e vo-

tação da Assembleia Municipal, para os efeitos previsto na alínea 

l) do n.º 2 do artigo n.º25 da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 

alterada por Retificação n.º 46-C/2013, de 01 de novembro, Re-

tificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, Lei n.º 25/2015, de 

30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e Lei n.º 66/2020, de 04 de novembro. Os Ve-

readores do PSD p apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do PSD, votam a favor relativamente ao ponto 2 

da reunião de Câmara de 04/04/2022- “Documentos de Prestação 

de Contas 2021”, por considerarem que representam os primeiros 

9 meses de 2021, dando uma visão clara da gestão cuidada e res-

ponsável do Executivo do PSD, em cumprimento escrupuloso da 

legislação em matéria de finanças locais. Analisando os documen-

tos de prestação de contas, os vereadores do Partido Social De-

mocrático, realçam-se os seguintes aspectos:  O Saldo de gerência 

a dez/2021 foi de 4.809.153,37€, que ficaram ao dispor do atual 

Executivo do PS, pelo que se verifica clara a inexistência do propa-

lado “buraco”; Não podemos deixar de frisar as condições adversas 

de execução orçamental, decorrentes da pandemia por Covid_19, 

com Redução de Impostos e taxas de 21%, face a 2020, ou seja, 

menos 2.436.424,27€;  Mesmo em condições adversas, realçam-

-se as atividades levadas a cabo, descritas como isenções e apoios 

COVID-19, Modernização administrativa serviços online, proteção 

civil, ação social, estratégia local de habitação, requalificação das 

Escolas de Guetim e Espinho 2 e o apoio ao Novo Quartel Bombei-

ros, etc. Em 2021 o Ativo Corrente e Não Corrente do Município 

aumentaram 11.031.369,25€; Resultados Operacionais em 2021 

(antes de depreciações) foi positivo 5.806.009,11€. Rácio de Au-

tonomia Financeira de 80%;  A Dívida total do município a 31 de 

dezembro era de 26.752.083,64€, apesar da crise dos últimos 2 

anos, representa uma redução de cerca de 40% do valor que her-

dado do PS em 2009;  No cumprimento do limite legal de endivida-

mento, existe uma Margem Absoluta de 9.500.999,79€, livre para 

novos empréstimos;  Execução orçamental de 88% na receita e de 

81% na despesa, representa bem a capacidade de execução de-

monstrada pelo anterior executivo do PSD;  O aumento da receita 

global decorre dos empréstimos ao investimento contratados e das 

verbas provenientes de fundos comunitários com níveis elevados 

de execução; Apesar do grande impacto do COVID-19 na econo-

mia e receitas correntes municipais, foi possível, ainda assim, gerar 

uma poupança corrente de 3.036.483,56€ que foi afetada a inves-

timento. O investimento total em 2021 foi de 15.888.604,08€. 

Por tudo o anotado fica clara a gestão cuidada e responsável do 

Executivo do PSD, que deixa uma Câmara numa situação financeira 

manifestamente melhor do que recebeu, tendo recuperado a credi-

bilidade do Município e modernizado o seu funcionamento, permi-

tindo uma melhor prestação de serviços aos Munícipes.” 
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Deliberação Nº 62/2022

Projeto “Experimentar – Biológico”

Presente a informação n.º 899/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando, de-

liberou, por unanimidade, aprovar a iniciativa “Experimentar – Bio-

lógico”, permitindo a venda de produtos biológicos certificados no 

espaço da Feira semanal de Espinho, aos sábados de manhã, e isen-

tando os produtores que nele se inscreverem, até 30 de junho do 

corrente ano, do pagamento de qualquer taxa. 

Deliberação Nº 63/2022

Resolução do Protocolo de Colaboração entre o Município 

de Espinho a Liga dos Combatentes - Núcleo de Espinho 

para efeitos da utilização da sala 35 do F.A.C.E.

Presente a informação n.º 853/2022 da Divisão de Apoio às Cole-

tividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e concordando com a presente in-

formação deliberou, por unanimidade, rescindir o Protocolo de Co-

laboração entre o Município de Espinho e a Liga dos Combatentes- 

Núcleo de Espinho para efeitos da utilização da sala 35 do F.A.C.E., 

nos termos e ao abrigo do disposto do nº 3 da cláusula 4, por razões 

de interesse público relevante. 

Deliberação Nº 64/2022

Protocolo de Cooperação entre o Alto Comissariado para 

as Migrações, I.P. e o Município de Espinho, no âmbito do 

Projeto-Piloto “Integrar Valoriza”, criado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 91/2021, de 9 de julho, e respe-

tiva Adenda; Ratificação ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º 

do RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação vigente

Presente a informação n.º 901/2022 da Divisão de Ação Social, In-

tergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, nos 

termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado 

em 10 de janeiro de 2022 entre o Alto Comissariado para as Mi-

grações, I.P. e o Município de Espinho, no âmbito do Projeto-Piloto 

“Integrar Valoriza”, criado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 91/2021, de 9 de julho, - e respetiva Adenda – de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados.  

Deliberação Nº 65/2022

Celebração de Protocolo de Cooperação, no âmbito do Pla-

no de Recuperação e Resiliência (PRR) – Financiamento da 

requalificação e alargamento da rede de equipamentos e 

respostas sociais, com a Santa Casa da Misericórdia de Espi-

nho para a implementação do Centro de Estudo e Interven-

ção no Envelhecimento: Presente a informação n.º 898/2022 

da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto 

em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o acima conside-

rado e a proposta de minuta de protocolo em anexo, com a qual 

concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta 

e celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Espinho - ao abrigo 

da competência fixada na parte final da alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das 

Autarquias Locais – RJAL; na sua redação em vigor), e no âmbito 

das atribuições previstas nas alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º 

deste diploma legal, - o referido protocolo de colaboração para a 

implementação do Projeto “Centro de Estudo e Intervenção no En-

velhecimento” no Município de Espinho, tendo em conta o índice de 

envelhecimento no concelho. 

Deliberação Nº 66/2022

Acordo entre parceiros para o desenvolvimento e execução 

do Projeto “Novos Caminhos da Educação

Um referencial para uma cidadania ativa”: Presente a informação 

n.º 905/2022 da Divisão de Educação e Juventude, sobre o assunto 

em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-

tegrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, aprovar o Acordo entre Parceiros para o Desen-

volvimento e Execução do Projeto- “Novos caminhos da educação: 

um referencial para uma cidadania ativa”. 

Deliberação Nº 67/2022

Desafetação de parcelas de terreno de Domínio Público Mu-

nicipal para o Domínio Privado Municipal - Processo LE-ARU 

n.º 7/20

Presente a informação n.º 894/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, após ter submetido a 

proposta de desafetação de Domínio Público Municipal a consulta 

pública pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121.º e da alínea 

d) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administra-

tivo, procedendo à respetiva publicitação, em Diário da República, 

através do Edital n.º 152/2022, no sítio eletrónico do município e 

por afixação nos locais de estilo, considerou, por maioria e absten-

ção dos vereadores do PSD, improcedente a única reclamação apre-

sentada neste âmbito, por não estar devidamente fundamentada. 

Mais deliberou a Câmara Municipal, por maioria e abstenção dos ve-

readores do PSD, submeter à apreciação e votação da Assembleia 

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

 AM ESPINHO  N.º 3        JUNHO  2022       06



Municipal a desafetação do Domínio Público Municipal com vista à 

integração no Domínio Privado Municipal, da parcela B, com 665 

m2, e da parcela C, com 289 m2, melhor identificadas nas plantas 

anexas à informação acima referida, em cumprimento do disposto 

na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autar-

quias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, conjugado com a alínea q) do n.º 1 

do artigo 25.º do mesmo diploma legal. Os Vereadores do PSD apre-

sentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, 

abstêm-se no ponto 8 da Reunião de Câmara de 04/04/2022-“De-

safetação de parcelas de terreno de Domínio Público Municipal para 

o Domínio Privado Municipal – Processo LE-ARU n.º 7/20”. Apesar 

de reconhecerem a elevada importância da Associação Académica 

de Espinho e o valor do seu papel desportivo e social no Concelho, 

bem como a importância da ampliação do pavilhão desportivo, para 

a prossecução da sua função estatutária, consideram que a reduzi-

da participação na consulta pública, revela a sua baixa divulgação, 

podendo vir a acarretar no futuro elevada controvérsia, no impacto 

que a ampliação do Pavilhão pode gerar sobre os blocos habitacio-

nais existentes, pelo que entendem abster-se na presente vota-

ção.” 

Deliberação Nº 68/2022

Revogação da decisão de resolução do arrendamento e 

cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de ha-

bitação social atribuído ao agregado familiar de Alexandra 

Cristina Rocha Moreira:

Presente a informação n.º 902/2022 da Divisão de Ação Social, In-

tergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e, concordando com a proposta dos 

serviços, deliberou, por unanimidade, revogar a decisão de resolu-

ção do arrendamento e da cessação do respetivo direito de ocu-

pação do fogo, determinada pela Câmara Municipal na sua Reunião 

Ordinária de 21/09/2021 (cf. Deliberação n.º 153/2021) ao agre-

gado familiar de Alexandra Cristina Rocha Moreira, em virtude do 

pagamento integral do valor em dívida existente e correspondente 

indemnização. 

Deliberação Nº 69/2022

Pedido de cedência do auditório do Multimeios

Presente a informação n.º 777/2022 da Divisão de Gestão Adminis-

trativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, auto-

rizar o pedido da Cerciespinho para utilização do Grande Auditório 

do Centro Multimeios para efeitos de realização do espetáculo de 

cariz solidário da Escola de Bailado e Artes Adriana Domingues, nos 

dias 29 e 30 de julho de 2022, pelas 21h30m respetivamente. Mais 

deliberou a Câmara, por unanimidade, isentar do pagamento do alu-

guer, (nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5) das Normas Internas de 

Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho, o Grande Auditó-

rio (Sala António Gaio), nos dias anteriormente referidos. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 25 de março de 2022 

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

– (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhentos e 

quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois cên-

timos). Cinco milhões trezentos e onze mil quatrocentos e quarenta 

e um euros e oitenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-

TAIS – Um milhão trezentos e dezanove mil e cinquenta e cinco 

euros e noventa e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 25 de março do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e cinco milhões cento e vinte e um mil 

quinhentos e vinte e seis euros e setenta e seis cêntimos, tendo 

sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de cinco 

milhões trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e dois 

euros e quarenta e seis cêntimos.  

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente decla-

rou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica 

ATA N. 08/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE DEZANOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos dezanove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-

-se a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, 

com a presença dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa 

Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, João Manuel 

Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, tendo 

faltado, por motivo justificado o Sr. Vice-Presidente Álvaro Ferrei-
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ra da Cunha Monteiro e a Sra. Vereadora Maria de Lurdes Santos 

Ganicho. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de 

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 70/2022

Aprovação da ata n.º 7/2022 de 4 de abril

Em virtude da ata n.º 7/2022 de 4 de abril ter sido entregue em 

fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da 

mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do 

artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 

vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minu-

ta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 

deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na vota-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

tes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 71/2022

Aprovação da realização do Concurso do XXIV Encontro de 

Estátuas Vivas de Espinho 2022 e do Programa e Regras 

de Participação

Presente a informação n.º 987/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

seologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e, concordando com a proposta da Divisão 

de Cultura e Museologia, deliberou, por unanimidade, no âmbito 

da atribuição prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua 

redação atual), aprovar a realização do concurso do “XXIV Encon-

tro de «Estátuas Vivas» de Espinho”, em 12 de junho de 2022, e 

para efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo do previsto 

das competências previstas nas alínea u) e k) (parte final) do n.º 1 

do artigo 33.º do referido diploma legal - o respetivo “Programa e 

Regras de Participação”, nos termos dos quais funcionará e se or-

ganizará a iniciativa em questão, de acordo com o proposto pelos 

serviços. Mais deliberando a Câmara, para tal, aprovar atribuir, no 

âmbito do XXIV Encontro de «Estátuas Vivas» de Espinho (2022) 

os seguintes prémios: a) Prémios de participação (aos participantes 

que se tenham inscrito e sido admitidos ao concurso): i. Para os par-

ticipantes individuais, no valor de 150,00€ (cento e cinquenta eu-

ros) para aqueles residentes ou estudantes em localidades até cem 

quilómetros de Espinho, e no valor de 180,00€ (cento e oitenta eu-

ros) para os de localidades mais distantes. ii. Para uma “Estátua” de 

conjunto (dois ou mais elementos), no valor de 250,00€ (duzentos 

e cinquenta euros). b) Prémios do Concurso: i. «Grande Prémio do 

Júri», no valor de 600€ (seiscentos euros). ii. «Prémio Revelação», 

a ser atribuído a um participante que nunca tenha sido premiado 

em anteriores edições do “ENCONTRO DE «ESTÁTUAS VIVAS» DE 

ESPINHO”, no valor de 400€ (quatrocentos euros). iii. «Prémio do 

Júri», no valor de 400€ (quatrocentos euros). iv. «Prémio do Públi-

co», no valor de 400€ (quatrocentos euros). v. Para além destes 

prémios o Júri poderá ainda atribuir menções honrosas, até ao limite 

máximo de três, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros) 

cada. 

Deliberação Nº 72/2022

Candidatura às Cidades Educadoras

Presente a informação n.º 1028/2022 da Divisão de Educação e 

Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e, em seguimento do já aprovado em sua reu-

nião de 21 de março de 2022, deliberou, por maioria e abstenção 

dos vereadores do PSD, remeter o processo à Assembleia Municipal 

para efeitos de apreciação e votação da Candidatura do Município 

de Espinho às Cidades Educadoras. 

Deliberação Nº 73/2022

Criação da comissão de acompanhamento e monitorização 

da implementação e desenvolvimento do quadro de com-

petências no domínio da EDUCAÇÃO (regulado no Decreto-

-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro)

Presente a informação n.º 1040/2022 da Divisão de Educação e 

Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e aprova, por unanimidade, instituir a 

comissão de acompanhamento e monitorização que integra os se-

guintes  elementos: designados nos termos do n.º 2 do artigo 66.º 

do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro - Adelino Miguel Lino 

Moreira Reis na qualidade de presidente da câmara; Sérgio António 

Moreira Afonso, delegado da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares – Direção de Serviços da Região Norte, na qualidade de 

representante do departamento governamental responsável pela 

área da educação que integra o conselho municipal de educação; 

José Ilídio Alves de Sá na qualidade de diretor do Agrupamento de 

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida; Vítor Manuel Fernandes de 

Oliveira na qualidade de diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Ma-

nuel Laranjeira e, nos termos do n.º 3 do artigo 66.º - Maria Manuel 

Barbosa Cruz na qualidade de vereadora da educação; Susana Ma-

nuel Loureiro Teixeira na qualidade de chefe da divisão de educação 

e juventude; Maria João Duarte Rodrigues na qualidade de chefe da 

divisão de gestão administrativa, financeira e turismo. 

Deliberação Nº 74/2022

Novo Modelo de Organização dos Serviços do Município de 

Espinho

Presente a informação n.º 1041/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente o enquadra-

mento e os pressupostos indicados, aprovou, por maioria e 2 votos 
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contra dos vereadores do PSD, a proposta do Presidente da Câmara 

e, em conformidade, propõe à Assembleia Municipal de Espinho que 

delibere o seguinte: Aprovar o Modelo de Organização do Município 

de Espinho (que inclui o Regulamento Orgânico do Município de Es-

pinho, que para além de definir as competências das unidades orgâ-

nicas nucleares e flexíveis, sintetiza o conjunto de princípios, regras 

e atos tendentes e necessários à operacionalização dos serviços e 

a implementação da estrutura organizacional) - constante do docu-

mento em anexo - ao abrigo do previsto na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 25.º do RJAL e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, 

devidamente conjugados com o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

305/2009 e os nºs 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, e em 

respeito e observância do regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 

305/2009 e na Lei n.º 49/2012, no qual se inclui: i) Modelo de es-

trutura orgânica: estrutura hierarquizada (cf. alínea a) do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 305/2009); ii) Estrutura nuclear: duas unidades 

orgânicas nucleares - Departamento de Administração Geral e De-

partamento de Planeamento e Desenvolvimento Local (cf. alínea b) 

do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009); iii) Número máximo de 

unidades orgânicas flexíveis: quinze (15) unidades orgânicas flexí-

veis - dez (10) unidades orgânicas correspondentes a cargo de di-

reção intermédia de 2.º grau, divisões municipais, e cinco (5) unida-

des orgânicas correspondentes a cargo de direção intermédia de 3.º 

grau, núcleos (cf. alínea c) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 

e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012); iv) Competências, área, re-

quisitos do recrutamento, período de experiência profissional e re-

muneração dos cargos de direção intermédia do 3.º grau (cf. n.º 3 do 

artigo 4.º da Lei n.º 49/2012) Em particular: i. Recrutamento: por 

procedimento concursal, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 

2/2004, de entre trabalhadores em funções públicas contratados 

ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de 

competência técnica e aptidão para o exercício de funções de dire-

ção, coordenação e controlo que reúnam três anos de experiência 

profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo 

exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura; ii. Fixação da 

remuneração: corresponde à 6.ª posição remuneratória da carreira 

geral de técnico superior; v) Número máximo total de subunidades 

orgânicas (que podem ser criadas por despacho do Presidente da 

Câmara, quando estejam predominantemente em causa funções 

de natureza executiva, ao abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 10.º 

do Decreto-Lei n.º 305/2009): doze (12) (cf. alínea c) do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 305/2009); vi) Atribuição de despesas de repre-

sentação aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º 

graus (cf. artigo 24.º da Lei n.º 49/2012); vii) Data da entrada em 

vigor: O novo Modelo de Organização dos Serviços do Município de 

Espinho, incluindo o Regulamento Orgânico do Município de Espi-

nho que o concretiza, bem como os despachos e deliberações que 

os complementam, entram em vigor a 15 de maio de 2022. Mais 

deliberou a Câmara solicitar à Assembleia Municipal a convocação 

de uma reunião em sessão extraordinária ao abrigo da alínea a) do 

nº 1 do artigo 28º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (com as 

retificações nºs 46-C e 50-A de 01/11/2013 e 11/11/2013, alte-

rada pela Lei nº 25/2015, de 30 de março, pela Lei nº 69/2015, de 

16 de julho, pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei nº 

42/2016, de 28 de dezembro, pela Lei nº 50/2018, de 16 de agos-

to e pela Lei nº 66/2020, de 04 de novembro). Os vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do PSD, votam contra o ponto 5 da reunião de Câmara de 

19/04/2022- “Novo Modelo de Organização dos Serviços do Muni-

cípio de Espinho”, por considerarem que a presente reorganização 

dos serviços não representa nenhum benefício para “ a unidade e 

eficácia da ação dos serviços municipais, a aproximação dos mes-

mos aos cidadãos, a desburocratização, a racionalização de meios e 

a eficiência na afetação de recursos públicos, a melhoria quantita-

tiva e qualitativa do serviço prestado pelo município e a garantia de 

participação dos cidadãos”, contrariamente ao alegado nos consi-

derandos. Analisando o documento, para além de conter uma indi-

cação contraditória entre o regulamento e o organograma anexo, 

apresenta uma mistura de funções que em nada contribuem para a 

eficiência dos serviços e garantia da sua qualidade, bem como indi-

ciam uma clara intenção de favorecimento e apadrinhamento de 

alguns colaboradores em detrimento de outros, relevando para se-

gundo plano a importância da competência. A organização agora 

proposta, ao criar dois grandes departamentos são um claro exem-

plo disso mesmo, com especial relevância para a acomodação dos 

interesses remuneratórios do novo elemento recrutado da Câmara 

de Santa Maria da Feira logo no início do mandato, quando estava 

disponível uma Técnica Superior em regime de licença sem Venci-

mento. A presente proposta, não apresenta nenhuma demonstra-

ção de que esta nova organização está financeiramente sustenta-

da nos documentos previsionais para o ano em curso, nem tão 

pouco os ganhos ou prejuízos efetivos que se que decorrem desta 

alteração, preocupando-se com quadros superiores, sem dar a im-

portância necessária aos assistentes operacionais e ao elevado 

numero de ausências prolongadas ao trabalho, bem como o elevado 

numero de trabalhadores desta carreira profissional que estão a 

atingir a idade da reforma. Por todo o exposto, não podem os ve-

readores do PSD votar de outra forma.”. Os eleitos do PS apresen-

taram a seguinte declaração de voto: “O modelo de organização 

dos serviços do Município de Espinho encontrado pelo atual execu-

tivo municipal revela um conjunto de fragilidades e constrangimen-

tos que têm vindo a condicionar de forma séria e estrutural o nor-

mal funcionamento e a qualidade dos serviços prestados e um 

relacionamento de proximidade e confiança com os munícipes. Es-

sas fragilidades e constrangimentos têm consequências diretas na 

capacidade de cumprimento das responsabilidades do município e 

de intervenção no território e muitas das debilidades identificadas 

no funcionamento da autarquia são precisamente decorrentes 

dessa desadequação do modelo de organização dos serviços. A 

concentração excessiva de competências em algumas unidades 

orgânicas, o desequilíbrio de recursos humanos entre diferentes 

serviços, a ausência de capacidade de operacionalização em áreas 

críticas, a inexistência de dinâmicas de cooperação interna e até a 

vacatura de funções em áreas da maior relevância são alguns des-
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ses fatores de desadequação que têm condicionado o funciona-

mento da autarquia. O diálogo constante com cidadãos, institui-

ções e todos aqueles que se relacionam com o Município e o normal 

período de avaliação que decorreu desde o momento da tomada de 

posse do atual executivo permitiram atestar e reforçar essa neces-

sidade de mudança, adaptando a estrutura da Câmara Municipal de 

Espinho a um contexto com novas responsabilidades, nomeada-

mente com a intensificação do processo de descentralização de 

competências, e novas prioridades no âmbito das políticas públicas. 

Com o novo modelo de organização dos serviços do Município de 

Espinho pretende-se reforçar a unidade e eficácia da ação dos ser-

viços municipais, a aproximação dos serviços aos cidadãos, a desbu-

rocratização, a racionalização de meios e a eficiência na afetação 

de recursos públicos, a melhoria quantitativa e qualitativa do servi-

ço prestado pelo Município e a garantia de participação dos cida-

dãos, respeitando sempre os princípios gerais que regem a ativida-

de administrativa. Para a elaboração deste novo modelo de 

organização, não foram ignorados os seus precedentes, a evolução 

da macroestrutura municipal ao longo dos últimos anos e o contex-

to em que elas foram elaboradas. Num exercício de análise compa-

rativa e tendo como referência o primeiro modelo de organização 

dos serviços municipais no anterior ciclo autárquico, podemos veri-

ficar que existe na proposta atual um princípio de sustentabilidade 

e racionalidade que fica bem expresso na diferença da dimensão da 

estrutura – 5 departamentos e 19 divisões em 2010 e 2 departa-

mentos, 10 divisões e 5 núcleos na proposta atual. Por todos estes 

motivos e convictos de que o novo modelo de organização dos ser-

viços do Município de Espinho permitirá melhorar de forma signifi-

cativa a qualidade dos serviços e o funcionamento geral da autar-

quia, os vereadores eleitos pelo Partidos Socialista votam 

favoravelmente a proposta.”. Os anexos I e II fazem parte integran-

te da declaração de voto do PS acima transcrita.

Deliberação Nº 75/2022

3.ª alteração do Plano Diretor Municipal de Espinho por in-

compatibilidade com o POC-CE

Presente a informação n.º 1056/2022 da Divisão de Planeamen-

to e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por maioria e 2 votos 

contra dos vereadores do PSD, a abertura do procedimento da 3.ª 

Alteração do Plano Diretor Municipal de Espinho, em concordância 

com os Termos de Referência que se anexam à proposta, estabe-

lecendo um prazo de 15 dias para a formulação de sugestões e 

para apresentação de informações sobre quaisquer questões que 

possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento 

de alteração, em acordo com o disposto no n.º 2 do Artigo 88.º do 

RJIGT, sendo previsto o término do presente procedimento a 11 de 

agosto do corrente ano, de acordo com a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 111/2021 de 11 de agosto. Mais delibera a não 

sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica e dispensa da prévia 

consulta às ERAE nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 

de junho. Delibera ainda dar conhecimento do início do presente 

procedimento à CCDR-N. Os vereadores do PSD apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, votam contra 

os pontos “6- 3ª alteração do Plano Diretor Municipal de Espinho, 

por incompatibilidade com o POC-CE e 7- 2ª alteração do Plano de 

Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho, por incompati-

bilidade com o POC-CE”, da reunião de Câmara de 19/4/2022, em 

coerência com as posições que sempre foram assumidas pelo an-

terior Executivo do PSD e pelos atuais Vereadores na oposição, por 

estarem frontalmente contra o POC_CE, aprovado pelo anterior Go-

verno do PS, representado pelo Ministro Pedro Matos Fernandes, 

que ignorou completamente as posições e contributos do anterior 

Executivo do PSD, apresentadas em várias reuniões de trabalho e 

por último, em sede de discussão pública. Com base neste ignorar 

dos interesses do Município, o Governo do Partido Socialista, mais 

não fez do que colocar ao abandono contra o avanço do mar, uma 

parte extraordinariamente importante do território Espinhense, 

quer no que respeita ao desenraizamento de muitas famílias, quer 

no que toca ao potencial de desenvolvimento turístico e econó-

mico da nossa frente de mar. Mais ainda, não está claro quais as 

consequências que o prolongamento em 300m do quebra-mar de 

Leixões, terá na frente de mar do nosso Concelho, aliás em maio de 

2021 foi colocada uma providência cautelar que visava suspender 

o ato administrativo da Declaração de Impacto Ambiental, acusan-

do-o de vícios extremamente impactantes, citando a noticia do JN 

de 26/5/2021- “a providência cautelar “vem dizer”, na sequência 

de uma recomendação da Assembleia da República, que o estudo 

e a avaliação de impacto ambiental que foi feita relativamente a 

esta matéria “não foi exaustiva, nem verificou todos os impactos e 

condicionantes, nem de que forma estavam salvaguardadas todas 

as questões ambientais na região envolvente”. Ao atual executivo 

camarário da mesma cor política do Governo, seria exigível que mais 

do que transpor para os instrumentos de gestão territorial munici-

pal, tivesse uma ação incisiva na defesa dos interesses do municí-

pio, fazendo reverter as limitações de reconstrução e reabilitação 

da frente de mar do Concelho, por forma a que os proprietários aí 

instalados possam recuperar e reabilitar o edificado e assegurando 

verbas do Orçamento de Estado para a execução de efetivos pro-

jetos de defesa da orla costeira.”. Os eleitos do PS apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Com a publicação da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 111/2021, de 11 de agosto, e de acordo 

com o estipulado na alínea b) do n.º 2, a qual estabelece que devem 

ser atualizadas as normas dos planos territoriais incompatíveis com 

o POC CE, como tal identificadas no anexo iii à presente resolução e 

da qual faz parte integrante, procedeu-se à elaboração da proposta 

de Alteração do Plano Diretor Municipal de Espinho por adaptação 

ao Programa da Orla Costeira de Caminha-Espinho e da proposta 

de Alteração por Adaptação do Plano de Pormenor do Estádio do 

Sporting Clube de Espinho. O Programa da Orla Costeira de Cami-

nha-Espinho (POC-CE) é um processo que se tem vindo a desen-

volver desde 2018, que foi alvo de discussão pública e participação 
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de diversas entidades, entre as quais a própria Câmara Municipal 

de Espinho, e aprovado em 8 de julho de 2021. Estas alterações 

decorrem, portanto, de uma obrigação legal que recai sobre o Mu-

nicípio de Espinho e cujo incumprimento provocaria uma total pa-

ralisação da política urbanística da autarquia com consequências 

judiciais e territoriais incomportáveis. Aliás, a obrigatoriedade e a 

importância destes dossiers, que tiveram início no ciclo autárquico 

anterior, são reconhecidas pelos serviços municipais e pelo anterior 

executivo municipal tendo sido assinalado na pasta de transição 

entregue a 13 de outubro de 2021 como sendo necessário realizar 

a “transposição das normas urbanísticas do Programa da Orla Cos-

teira – Caminha/Espinho (POC-CE) para o PDME e para o Plano de 

Pormenor do Sporting Clube de Espinho.” Pelo exposto, e apesar da 

ausência de intervenção direta em todo o processo do POC-CE, que 

foi conduzido inteiramente pelo anterior executivo municipal, os 

vereadores eleitos pelo Partidos Socialista votam favoravelmente 

a proposta, assumindo uma postura responsável que acautela os 

superiores interesses de Espinho e dos Espinhenses.”. 

Deliberação Nº 76/2022

2.ª alteração do Plano de Pormenor do Estádio do Sporting 

Clube de Espinho por incompatibilidade com o POC-CE

Presente a informação n.º 1058/2022 da Divisão de Planeamento 

e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e delibera, por maioria e 2 votos con-

tra dos vereadores do PSD, a abertura do procedimento da 2.ª Alte-

ração do Plano de Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espi-

nho, em concordância com os Termos de Referência que se anexam 

à presente proposta, estabelecendo um prazo de 15 dias para a 

formulação de sugestões e para apresentação de informações so-

bre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de alteração, em acordo com o disposto no 

n.º 2 do Artigo 88.º do RJIGT, sendo previsto o término do presente 

procedimento a 11 de agosto do corrente ano, de acordo com a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 111/2021 de 11 de agos-

to. Mais delibera a não sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica 

e dispensa da consulta prévia às ERAE nos termos do Decreto-Lei 

n.º 232/2007, de 15 de junho. Delibera ainda dar conhecimento 

do início do presente procedimento à CCDR-N. Os vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do PSD, votam contra os pontos “6- 3ª alteração do Plano Diretor 

Municipal de Espinho, por incompatibilidade com o POC-CE e 7- 2ª 

alteração do Plano de Pormenor do Estádio do Sporting Clube de 

Espinho, por incompatibilidade com o POC-CE”, da reunião de Câ-

mara de 19/4/2022, em coerência com as posições que sempre 

foram assumidas pelo anterior Executivo do PSD e pelos atuais Ve-

readores na oposição, por estarem frontalmente contra o POC_CE, 

aprovado pelo anterior Governo do PS, representado pelo Ministro 

Pedro Matos Fernandes, que ignorou completamente as posições e 

contributos do anterior Executivo do PSD, apresentadas em várias 

reuniões de trabalho e por último, em sede de discussão pública. 

Com base neste ignorar dos interesses do Município, o Governo do 

Partido Socialista, mais não fez do que colocar ao abandono contra 

o avanço do mar, uma parte extraordinariamente importante do 

território Espinhense, quer no que respeita ao desenraizamento 

de muitas famílias, quer no que toca ao potencial de desenvolvi-

mento turístico e económico da nossa frente de mar. Mais ainda, 

não está claro quais as consequências que o Prolongamento em 

300m do quebra-mar de Leixões, terá na frente de mar do nosso 

Concelho, aliás em Maio de 2021 foi colocada uma providência cau-

telar que visava suspender o ato administrativo da Declaração de 

Impacto Ambiental, acusando-o de vícios extremamente impactan-

tes, citando a noticia do JN de 26/5/2021- “a providência cautelar 

“vem dizer”, na sequência de uma recomendação da Assembleia da 

República, que o estudo e a avaliação de impacto ambiental que 

foi feita relativamente a esta matéria “não foi exaustiva, nem 

verificou todos os impactos e condicionantes, nem de que forma 

estavam salvaguardadas todas as questões ambientais na região 

envolvente”. Ao atual executivo camarário da mesma cor politica 

do Governo, seria exigível que mais do que transpor para os instru-

mentos de gestão territorial municipal, tivesse uma ação incisiva na 

defesa dos interesses do município, fazendo reverter as limitações 

de reconstrução e reabilitação da frente de mar do Concelho, por 

forma a que os proprietários aí instalados possam recuperar e rea-

bilitar o edificado e assegurando verbas do Orçamento de Estado 

para a execução de efetivos projetos de defesa da orla costeira.” 

Os eleitos do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Com 

a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 111/2021, 

de 11 de agosto, e de acordo com o estipulado na alínea b) do n.º 2, 

a qual estabelece que devem ser atualizadas as normas dos planos 

territoriais incompatíveis com o POC CE, como tal identificadas no 

anexo iii à presente resolução e da qual faz parte integrante, pro-

cedeu-se à elaboração da proposta de Alteração do Plano Diretor 

Municipal de Espinho por adaptação ao Programa da Orla Costeira 

de Caminha-Espinho e da proposta de Alteração por Adaptação do 

Plano de Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho. O Pro-

grama da Orla Costeira de Caminha-Espinho (POC-CE) é um proces-

so que se tem vindo a desenvolver desde 2018, que foi alvo de dis-

cussão pública e participação de diversas entidades, entre as quais 

a própria Câmara Municipal de Espinho, e aprovado em 8 de julho de 

2021. Estas alterações decorrem, portanto, de uma obrigação legal 

que recai sobre o Município de Espinho e cujo incumprimento pro-

vocaria uma total paralisação da política urbanística da autarquia 

com consequências judiciais e territoriais incomportáveis. Aliás, a 

obrigatoriedade e a importância destes dossiers, que tiveram início 

no ciclo autárquico anterior, são reconhecidas pelos serviços mu-

nicipais e pelo anterior executivo municipal tendo sido assinalado 

na pasta de transição entregue a 13 de outubro de 2021 como 

sendo necessário realizar a “transposição das normas urbanísticas 

do Programa da Orla Costeira – Caminha/Espinho (POC-CE) para o 

PDME e para o Plano de Pormenor do Sporting Clube de Espinho.” 

Pelo exposto, e apesar da ausência de intervenção direta em todo o 

processo do POC-CE, que foi conduzido inteiramente pelo anterior 

executivo municipal, os vereadores eleitos pelo Partidos Socialista 
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votam favoravelmente a proposta, assumindo uma postura res-

ponsável que acautela os superiores interesses de Espinho e dos 

Espinhenses.”. 

Deliberação Nº 77/2022

Empreitada de obras públicas de “Ampliação e Requalifica-

ção da Escola Básica Sá Couto” – CONTRATO ADICIONAL N.º 

2 – RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS TRABALHOS A EXECUTAR

Presente a informação n.º 1038/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e enquanto órgão com-

petente para a decisão de contratar, de acordo com as disposições 

conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP, na sua atual redação) e a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do De-

creto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determi-

nou, por maioria e 2 votos contra dos vereadores do PSD: I. Aprovar 

a retificação do valor nos termos apresentados na informação e/ou 

análise técnica prestada pela DOM, com o registo 2022,EXP,I,I,713 

de 8 de março, cujo teor aqui se dá como reproduzido na íntegra e 

seus anexos; II. Aprovar a retificação do valor de 84.826,12+IVA 

constante da deliberação camarária n.º 19/2022 de 7 de fevereiro 

(cf. 2022,EXP,I,I,361), para o valor de 122.418,22€+IVA, manten-

do-se todos os restantes pressupostos ao adicional, nos termos 

e fundamentos constantes da supramencionada deliberação ca-

marária; III. Dar conhecimento ao empreiteiro que tendo presente 

o novo relatório denominado 20220228-PRO05-JFA-0161-ESC-

-ESCOLA SA COUTO-final-Assinado, emitido pela Fiscalização e 

que reformula o relatório anterior, o valor dos trabalhos referen-

tes à presente proposta adicional é de 122.418,22€ (cento vinte 

e dois mil, quatrocentos e dezoito euros e vinte e dois cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; IV. Face à presente reti-

ficação do valor referido no ponto II, determinar que o empreitei-

ro preste caução, nos termos do artigo 89.º do CCP, no valor de 

6.120,91 (seis mil, cento e vinte euros e noventa e um cêntimos), 

correspondente a 5% do preço dos trabalhos complementares 

deste 2.º contrato adicional a celebrar, por força de ser tramitado 

com as mesmas formalidades decorrentes do contrato inicial; V. 

Aprovar a minuta do contrato adicional n.º 2 com o valor retifica-

do/proposto pela DOM, conforme informação e/ou análise técnica, 

com o registo 2022,EXP,I,I,713 de 8 de março. Os vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

do PSD, votam contra o ponto 8- “Empreitada de obras públicas de 

“Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Couto” – CONTRA-

TO ADICIONAL N.º 2 – RETIFICAÇÃO DO VALOR DOS TRABALHOS 

A EXECUTAR” , da reunião de Câmara de 19/4/2022, porquanto, 

tal como referiram na declaração de voto do ponto 3 da reunião de 

7/2/2022- “a gestão da empreitada compete aos serviços técni-

cos e ao Executivo do PS, em funções, incluindo a elegibilidade dos 

trabalhos adicionais e o seu enquadramento legal”. Ora, ocorre que 

a presente correção, vem demonstrar a falta de rigor do relatório 

da Fiscalização, que sustenta a validação e justificação dos valores 

apresentados. O referido relatório vem agora corrigido em diversos 

pontos, incluindo os valores aprovados, não estando asseguradas 

as condições para os vereadores do PSD manterem o sentido da 

votação da reunião de 7/2/2022.”. Os eleitos do PS apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “A presente proposta configura uma 

mera retificação da informação constante do contrato adicional nº 

2 da empreitada de obras públicas de ampliação e requalificação da 

Escola Básica Sá Couto, não representando nenhuma alteração de 

cariz estrutural na empreitada ou naquilo que são as obrigações e 

responsabilidades da autarquia decorrentes da lei. Ainda assim, im-

porta salientar que a necessidade de um contrato adicional nº 2, e 

respetiva retificação, a esta empreitada são um sinal claro da falta 

de planeamento na sua conceção e lançamento, do estado de des-

governo a que as empreitadas públicas foram sujeitas nos últimos 

anos e da necessidade de reorganizar os serviços municipais para 

melhor gerir e acompanhar este tipo de dossiers. Pelo exposto, os 

vereadores eleitos pelo Partidos Socialista votam favoravelmente 

a proposta.” 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 11 de abril de 2022 

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

– (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhentos 

e quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois 

cêntimos). Quatro milhões seiscentos e trinta e nove mil e setenta 

e nove euros e cinquenta e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇA-

MENTAIS – Um milhão cento e sessenta e sete mil e vinte e um 

euro e trinta e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 

ao dia 11 de abril do corrente ano foram cabimentadas despesas 

no valor de trinta e cinco milhões trezentos e quatro mil setecentos 

e seis euros e vinte e nove cêntimos, tendo sido efetuados paga-

mentos até ao mesmo dia no valor de seis milhões quatrocentos e 

oitenta e dois mil duzentos e trinta e nove euros e setenta e seis 

cêntimos.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente decla-

rou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica 
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ATA N. 09/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, nesta 

cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se a 

Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor Presi-

dente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com 

a presença dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, 

Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, João Manuel Oli-

veira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, tendo fal-

tado, por motivo justificado o Sr. Vice-Presidente Álvaro Ferreira da 

Cunha Monteiro e a Sra. Vereadora Maria de Lurdes Santos Ganicho. 

Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 

secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 78/2022

Aprovação da ata n.º 8/2022 de 19 de abril

Em virtude da ata n.º 8/2022 de 19 de abril ter sido entregue em 

fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da 

mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do 

artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 

vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minu-

ta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 

deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na vota-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

tes na reunião a que se reporta a ata em apreciação.  

Deliberação Nº 79/2022

Alteração Tarifária 2022

Presente a informação n.º 1123/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria e 

2 abstenções dos vereadores do PSD, aprovar a alteração do tarifá-

rio, de acordo com a alínea e) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, 

de 12 setembro, a qual entrará em vigor no dia 03 de maio de 2022. 

Os Vereadores do PSD protestaram apresentar declaração de voto 

no prazo regimental de 24 horas, contudo a mesma não foi apre-

sentada. 

Deliberação Nº 80/2022

Regularização de Dívidas Feira Semanal Espinho

Presente a informação n.º 1009/2022 da Divisão de Serviços Bási-

cos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câ-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, viabilizar 

entre o Município e os feirantes os acordos estipulados. 

O Sr. Presidente da Câmara informou que o ponto 4: Regularização 

de dívidas da água, foi retirado da Ordem de Trabalhos para aperfei-

çoamento na sua redação. 

Deliberação Nº 81/2022

Celebração de “Protocolo de colaboração entre o Município 

de Espinho e A2D Consulting, Lda.”

Presente a informação n.º 1120/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

seologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o docu-

mento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo 

presente o exposto na informação acima e a proposta de minuta de 

protocolo em anexo, com a qual concordou, deliberou, por unanimi-

dade, aprovar a presente minuta e celebrar protocolo de colabora-

ção com a “A2D Consulting, Lda.”, de acordo com os considerandos 

e termos nele fixados.  

Deliberação Nº 82/2022

Proposta de composição do Conselho Municipal de Educa-

ção de Espinho para o quadriénio 2021-2025 a apresentar 

à Assembleia Municipal para efeitos da respetiva nomeação

Presente a informação n.º 1083/2022 da Divisão de Educação e Ju-

ventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara to-

mou conhecimento e, concordando com a informação da Divisão de 

Educação e Juventude, deliberou, por unanimidade, o seguinte: a) 

Solicitar à Assembleia Municipal de Espinho que proceda à eleição 

do presidente da junta de freguesia em representação das fregue-

sias do concelho para integrar o Conselho Municipal de Educação de 

Espinho para o quadriénio 2021-2025, conforme o disposto na alí-

nea d) do n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro, na redação em vigor. b) Em sequência, propor à Assembleia 

Municipal de Espinho que, nos termos do previsto no artigo 58.º do 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, proceda à nomeação 

do Conselho Municipal de Educação de Espinho para o quadriénio 

2021-2025 com a seguinte constituição: i. O Presidente da Câmara 

Municipal de Espinho, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, que preside; 

ii. O Presidente da Assembleia Municipal, José Emanuel Teixeira Car-

valhinho; iii. A vereadora responsável pela educação, Maria Manuel 

Barbosa Cruz; iv. O Presidente da Junta de Freguesia eleito pela As-

sembleia Municipal de Espinho em representação das freguesias do 

concelho, com nome a indicar, na sequência da deliberação da As-

sembleia prévia para o efeito; v. O representante do departamento 

governamental responsável pela área da Educação, Delegado Re-

gional de Educação do Norte, Sérgio Afonso; vi. O representante 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional respe-

tiva – CCDR Norte, Raquel Meira; vii. O Diretor do Agrupamento de 

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, José Ilídio Alves de Sá; viii. O 

Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Vítor Ma-

nuel Fernandes de Oliveira; ix. O representante do pessoal docente 

do ensino secundário público, Ana Paula Costa Vasconcelos; x. O 

representante do pessoal docente do ensino básico público, Dulce 
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Maria Fernandes Adrêgo; xi. O representante do pessoal docente 

da educação pré-escolar pública, Liliana Almeida do Carmo Fernan-

des; xii. O representante do conselho pedagógico do agrupamento 

de escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, Maria Isabel Nobre. xiii. 

O representante do conselho pedagógico do agrupamento de es-

colas Dr. Manuel Laranjeira, Teresa Isabel Gonçalves Brandão de 

Jesus; xiv. O representante dos estabelecimentos de educação e 

de ensino básico e secundário privados, Alexandre Santos; xv. Dois 

representantes das associações de pais e encarregados de edu-

cação, Fernando Madureira e Dino Silva; xvi. O representante das 

associações de estudantes, o aluno Tomás Resende; xvii. O repre-

sentante das instituições particulares de solidariedade social que 

desenvolvam atividade na área da educação, Rosa Couto; xviii. O 

representante dos serviços públicos de saúde, António Manuel Pe-

reira Oliveira; xix. O representante dos serviços da segurança social, 

Maria Luísa Almeida Neves; xx. O representante dos serviços de 

emprego e formação profissional, Maria do Rosário Ferreira Sem-

blano Galhardo; xxi. O representante dos serviços públicos da área 

da juventude e do desporto, Olívia Alves; xxii. O representante das 

forças de segurança, Paulo Sérgio Coelho. 

Deliberação Nº 83/2022

Doação ao Museu Municipal de Espinho

Presente a informação n.º 1107/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

seologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o docu-

mento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da 

obra intitulada “Caligrafia 2020”, efetuada por Joana Pitta, reco-

nhecendo o seu valor no enriquecimento do espólio de arte con-

temporânea do Museu Municipal de Espinho.  

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 25 de março de 2022 

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

– (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhentos e 

quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros e oitenta e dois cên-

timos). Cinco milhões trezentos e onze mil quatrocentos e quarenta 

e um euros e oitenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-

TAIS – Um milhão trezentos e dezanove mil e cinquenta e cinco 

euros e noventa e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 25 de março do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e cinco milhões cento e vinte e um mil 

quinhentos e vinte e seis euros e setenta e seis cêntimos, tendo 

sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de cinco 

milhões trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e dois 

euros e quarenta e seis cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deli-

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente decla-

rou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATA N. 10/2022
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPINHO DE DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos dez dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se, em reunião extraordinária, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a presença do 

Sr. Vice-Presidente, Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e dos 

Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cris-

tina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes Santos 

Ganicho, João Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas 

Leitão Rodrigues. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente de-

clarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-

nica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turis-

mo. 

Deliberação Nº 84/2022

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

cias no Domínio da Educação do Município de Espinho no 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida

Presente a informação n.º 1193/2022 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maio-

ria e 3 abstenções dos vereadores do PSD, submeter à apro-

vação da Assembleia Municipal de Espinho a autorização da 

celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências no Domínio da Educação entre a Câmara Munici-

pal de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 

de Almeida, nos termos da minuta anexa à informação acima 

referida, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 
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Mais deliberou solicitar à assembleia municipal a convocação 

de uma reunião em sessão extraordinária ao abrigo da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

bro (com as retificações n.os 46-C e 50-A de 01/11/2013 e 

11/11/2013, alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 

pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e pela Lei n.º 66/2020, de 04 

de novembro). Os Vereadores do PSD protestaram apresentar 

declaração de voto. Tendo a mesma entrado fora do prazo re-

gimental, não foi aceite.  

Deliberação Nº 85/2022

Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências no Domínio da Educação do Município de Es-

pinho no Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira

Presente a informação n.º 1194/2022 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

maioria e 3 abstenções dos vereadores do PSD, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal de Espinho a autorização 

da celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências no Domínio da Educação entre a Câmara 

Municipal de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Laranjeira, nos termos da minuta anexa à informação acima 

referida, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

Mais deliberou solicitar à assembleia municipal a convocação 

de uma reunião em sessão extraordinária ao abrigo da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

bro (com as retificações n.os 46-C e 50-A de 01/11/2013 e 

11/11/2013, alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 

pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e pela Lei n.º 66/2020, de 04 

de novembro). Os Vereadores do PSD protestaram apresentar 

declaração de voto. Tendo a mesma entrado fora do prazo re-

gimental, não foi aceite. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica 

 ATA N. 11/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE DEZASSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

Aos dezasseis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e 

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Muni-

cipal, reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a presença do 

Sr. Vice-Presidente, Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e dos 

Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cris-

tina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes Santos 

Ganicho, João Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas 

Leitão Rodrigues. Pelas 18.30 horas, o Senhor Presidente de-

clarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-

nica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turis-

mo. 

Deliberação Nº 86/2022

Aprovação da ata n.º 9/2022 de 2 de maio

Em virtude da ata n.º 9/2022 de 2 de maio ter sido entregue 

em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da lei-

tura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto 

no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação em vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação 

sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 

do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação por unani-

midade. Participaram na votação apenas os membros do órgão 

executivo que estiveram presentes na reunião a que se repor-

ta a ata em apreciação.  

Deliberação Nº 87/2022

Pedido de isenção de taxas – CERCIESPINHO

Presente a informação n.º 1146/2022 da Divisão de Obras 

Particulares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arqui-

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das 

taxas referentes à operação urbanística de obras de ampliação 

e alteração de um estabelecimento de Apoio Social, no valor 

estimado de 3.123,73€, apresentado pela CERCIESPINHO – 

Cooperativa de educação e reabilitação do cidadão inadaptado, 

CRL. 

Deliberação Nº 88/2022

Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de 

Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 

do Concelho de Espinho
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Presente a informação n.º 1268/2022 do Serviço de Proteção 

Civil Municipal, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

dade, aprovar a “Adenda do Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. – Associação Humanitária 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para a manu-

tenção dos serviços operacionais mínimos do Corpo de Bom-

beiros no período de 2020 a 2024” nos termos do cabimento 

da despesa anexo à informação acima referida, corrigindo-se 

o montante da comparticipação financeira anual que o muni-

cípio de Espinho tem de entregar à A.H.B.V.C.E. – ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE 

ESPINHO, uma vez que é de 536.210,00 € (quinhentos e trin-

ta e seis mil duzentos e dez euros) e não de 530.000,00 € 

(quinhentos e trinta mil euros) conforme consta na adenda ao 

Protocolo acima referido. 

Deliberação Nº 89/2022:

Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e a 

Federação Portuguesa de Voleibol para efeitos da realiza-

ção da Etapa do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, 

da Etapa Challenge do Circuito Beach Pro Tour e da Final do 

Gira Praia:

Presente a informação n.º 1230/2022 da Divisão de Despor-

to, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 

e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câ-

mara, tendo presente o considerado na informação acima e a 

proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 

concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente mi-

nuta e celebrar com a Federação Portuguesa de Voleibol o re-

ferido “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho 

e a Federação Portuguesa de Voleibol para efeitos da realiza-

ção da Etapa do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, da 

Etapa Challenge do Circuito Beach Pro Tour e da Final do Gira 

Praia”. 

Deliberação Nº 90/2022

“REABILITAÇÃO DA RUA 19 - PEDONAL” – Fundamentos de-

cisórios para a decisão de revogação da decisão de contra-

tar tomada em 25 de setembro de 2020

Presente a informação n.º 1245/2022 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores 

do PSD, para os efeitos do estatuído no artigo 76.º, devida-

mente conjugado com o n.º 1 do artigo 36.º do CCP: I. Proferir 

a decisão de não adjudicação da empreitada de obras públicas, 

tramitada por procedimento de concurso público, designada de 

“REABILITAÇÃO DA RUA 19 – PEDONAL”, com fundamento na 

existência de circunstâncias supervenientes que alteraram os 

pressupostos da decisão de contratar, designadamente orça-

mentais e financeiros, da decisão de contratar e que, agora, 

justificam a sua revogação, conforme o previsto na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 79.º do CCP, não havendo lugar à adjudicação e 

extinguindo-se o procedimento, para os efeitos determinados 

no n.º 1 do artigo 80.º do CCP. II. Indemnizar os concorrentes 

cujas propostas não tenham sido excluídas, pelos encargos 

que comprovadamente incorreram com a elaboração das mes-

mas, para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 79.º do CCP, 

tendo em conta que custos desrazoáveis ou não comprovados, 

não devem ser reconhecidos como indemnizáveis. III. Proceder 

a todas as formalidades administrativas necessárias para a re-

vogação e conclusão do procedimento de “REABILITAÇÃO DA 

RUA 19 – PEDONAL”. Os Vereadores do PSD protestaram apre-

sentar declaração de voto no prazo regimental de 24 horas, 

contudo a mesma não foi apresentada. 

Deliberação Nº 91/2022

Empreitada de obras públicas de “REABILITAÇÃO DA ZONA 

NORTE DO CONCELHO, ENTRE A ÁREA REQUALIFICADA DO 

RECAFE E A RUA 20” – Terceira proposta de trabalhos com-

plementares

Presente a informação n.º 1226/2022 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-

to e enquanto órgão competente para a decisão de contratar, 

de acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 

36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, 

por maioria e abstenção dos vereadores do PSD, a modificação 

objetiva ao contrato de empreitada de obras públicas acima 

identificado, ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes 

do CCP, nos seguintes termos: i. Aprovar a informação presta-

da pela DOM em 08/03/2022 (cf. Registo 2022,EXP,I,I,716) e 

respetivo documento anexo, enquanto peças procedimentais 

desta modificação objetiva do contrato, bem como aprovar as 

propostas de modificações objetivas do contrato nelas cons-

tantes. ii. Aprovar a realização da despesa correspondente 

à modificação objetiva deste contrato referente à execução 

de trabalhos, no valor de 2.406,62€ (dois mil, quatrocentos 

e seis euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido do Im-

posto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, nos 

termos propostos. iii. Ordenar a execução dos trabalhos com-

plementares, identificados na informação prestada pela DOM 

em 08/03/2022 e do documento anexo. iv. Determinar que o 

empreiteiro preste caução, nos termos do artigo 89.º do CCP, 

no valor de 120,33€ (cento e vinte euros e trinta e três cên-
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timos), correspondente a 5% do preço dos trabalhos comple-

mentares deste 3.º contrato adicional a celebrar, por força de 

ser tramitado com as mesmas formalidades decorrentes do 

contrato inicial. v. Aprovar a minuta do contrato adicional N.º 

3 ao contrato inicial desta empreitada, para efeitos da forma-

lização das modificações objetivas aqui em causa (em anexo). 

Os Vereadores do PSD protestaram apresentar declaração de 

voto no prazo regimental de 24 horas, contudo a mesma não 

foi apresentada. 

Deliberação Nº 92/2022

Empreitada de obras públicas de “REABILITAÇÃO DA ZONA 

NORTE DO CONCELHO, ENTRE A ÁREA REQUALIFICADA DO 

RECAFE E A RUA 20” - Quarta proposta de trabalhos com-

plementares

Presente a informação n.º 1235/2022 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-

to e enquanto órgão competente para a decisão de contratar, 

de acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 

36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, 

por maioria e abstenção dos vereadores do PSD, a modificação 

objetiva ao contrato de empreitada de obras públicas acima 

identificado, ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes 

do CCP, nos seguintes termos: i. Aprovar a informação presta-

da pela DOM em 06/05/2022 (cf. Registo 2022,EXP,I,I,1204) e 

respetivo documento anexo, enquanto peças procedimentais 

desta modificação objetiva do contrato, bem como aprovar as 

propostas de modificações objetivas do contrato nelas cons-

tantes. ii. Aprovar a realização da despesa correspondente à 

modificação objetiva deste contrato referente à execução de 

trabalhos, no valor de 21.045,23€ (vinte e um mil e quarenta 

e cinco euros e vinte e três cêntimos), acrescido do Imposto 

sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, nos termos 

propostos. iii. Ordenar a execução dos trabalhos complemen-

tares, identificados na informação prestada pela DOM em 

06/05/2022 e do documento anexo. iv. Determinar que o em-

preiteiro preste caução, nos termos do artigo 89.º do CCP, no 

valor de 1.052,26€ (mil e cinquenta e dois euros e vinte e seis 

cêntimos), correspondente a 5% do preço dos trabalhos com-

plementares deste 4.º contrato adicional a celebrar, por força 

de ser tramitado com as mesmas formalidades decorrentes do 

contrato inicial. v. Aprovar a minuta do contrato adicional N.º 

4 ao contrato inicial desta empreitada, para efeitos da forma-

lização das modificações objetivas aqui em causa (em anexo). 

Os Vereadores do PSD protestaram apresentar declaração de 

voto no prazo regimental de 24 horas, contudo a mesma não 

foi apresentada. 

Deliberação Nº 93/2022

Cedência gratuita do Auditório do Centro Multimeios de Es-

pinho à Banda de Música da Cidade de Espinho - 183º ani-

versário

Presente a informação n.º 1179/2022 da Divisão de Apoio às 

Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-

nimidade, autorizar o pedido da Banda de Música da Cidade de 

Espinho para utilização do Grande Auditório do Centro Multi-

meios para efeitos de realização do espetáculo para a come-

moração do 183º aniversário, no dia 21 de maio de 2022. Mais 

deliberou a Câmara isentar do pagamento do aluguer, (nos ter-

mos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5) das Normas Internas de Funciona-

mento do Centro Multimeios de Espinho, do Grande Auditório 

(Sala António Gaio), no dia anteriormente referido. 

Deliberação Nº 94/2022

Regulamento das condições de participação para apoio ao 

concurso “A História do Frutecas”

Presente a informação n.º 1244/2022 da Divisão de Educação 

e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Regulamento do Concurso “A História do Frutecas”, a 

implementar nos estabelecimentos de ensino do Concelho de 

Espinho. 

Deliberação Nº 95/2022

Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Presente a informação n.º 1149/2022 da Divisão de Cultura 

e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 

A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca 

Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de março e abril de 

2022 e deliberou, por unanimidade aceitar as respetivas libe-

ralidades. 

Deliberação Nº 96/2022

Atribuição de Apoio à “Associação Desportiva Escola de 

Formação de Espinho Os Tigres” para pagamento de caução 

à Federação Europeia de Andebol

Presente a informação n.º 1280/2022 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e, concordando, deliberou, por unanimidade, ao abrigo da com-

petência prevista na parte final da alínea u) do n.º 1 do artigo 
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33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado 

em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua re-

dação em vigor, atribuir um apoio financeiro no montante de 

€ 1800,00 à “Associação Desportiva Escola de Formação de 

Espinho - Os Tigres”, para pagamento, à Federação Europeia 

de Andebol, da caução necessária à participação na Fase Fi-

nal do Circuito Europeu de Clubes de Andebol de Praia 2022 

(European Beach Handball Tour FINALS 2022), valor que, de-

pois de devolvido, será restituído à Câmara Municipal de Espi-

nho. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 06 de maio de 

2022 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões 

quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros e 

oitenta e dois cêntimos). Quatro milhões setecentos e sessen-

ta e seis mil e setenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos. 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão cento e sessen-

ta e nove mil setecentos e treze euros e cinquenta cêntimos. 

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 06 de maio do 

corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta 

e cinco milhões setecentos e nove mil trezentos e setenta e 

quatro euros e dois cêntimos, tendo sido efetuados pagamen-

tos até ao mesmo dia no valor de oito milhões cento e noventa 

e um mil quatrocentos e noventa e nove euros e noventa e 

três cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas no âmbito das competências que lhe estão confiadas.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica
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// INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
RESULTADOS FINANCEIROS A 31 DE MAIO’22



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de maio de 2022 é apresentada no quadro seguinte, o qual 
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classifi-
cação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos – 
despesa – conforme definido na contabilidade pública.
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Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 29 418 429 9 224 768 31,36%
Receitas de Capital 10 359 890 2 221 131 21,44%
Outras Receitas 3 543 381 3 549 200 100,16%

Total da Receita 43 321 700 14 995 100 34,61%

Própria
58%

Alheia
42%

Receita Cobrada 2022

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 4 305 129 4 387 184 8 733 639 8 687 108

Impostos Diretos 1 246 431 1 206 551 1 617 362 1 571 179
Taxas, Multas e Outras Penalidades 509 793 512 291 824 253 827 667
Rendimentos de Propriedade 151 224 292 421 152 520 152 520
Venda de Bens e Serviços Correntes 2 369 689 2 355 713 2 567 914 2 567 520
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 27 034 19 251 22 390 19 022
Reposições não abatidas no Pagamento 958 958 7 320 7 320
Saldo da Gerência Anterior 0 0 3 541 881 3 541 881

Alheia 12 530 103 12 533 796 6 307 992 6 307 992
Passivos Financeiros 4 479 941 4 479 941 0 0
Fundos Municipais 3 193 400 3 193 400 3 193 400 3 193 400
Outras Transferências 4 856 763 4 860 455 3 114 592 3 114 592

Total da Receita 16 835 232 16 920 980 15 041 631 14 995 100

RECEITA Maio - 2021 Maio - 2022
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Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 27 503 509 8 054 194 29,28%
Despesas de Capital 15 818 191 3 300 591 20,87%

Total da Despesa 43 321 700 11 354 785 26,21%

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 8 076 162 6 933 094 7 431 882 7 135 457

Pessoal 3 910 692 3 799 548 4 086 036 3 962 208
Aquisição de Bens e Serviços 3 894 260 2 904 214 3 160 611 3 000 444
Outras Despesas Correntes 271 209 229 332 185 234 172 804

Serviço da Dívida 604 529 589 892 608 981 608 310
Juros e Outros Encargos 93 075 92 504 83 543 82 872
Passivos Financeiros 511 454 497 388 525 438 525 438

Investimento Global 7 955 474 6 246 925 2 851 894 2 775 153
Aquisição de Bens de Capital 7 737 523 6 076 063 2 750 101 2 673 361
Transferências de Capital 191 124 170 862 101 792 101 792
Ativos Financeiros 26 827 0 0 0

Restantes Despesas 776 212 766 279 841 391 835 865
Transferências Correntes 776 212 766 279 841 391 835 865
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 17 412 376 14 536 190 11 734 147 11 354 785

DESPESA Maio - 2021 Maio - 2022

63%

5%

25%

7%
Despesa Paga 2022 

Encargos Funcionamento Serviço da Dívida

Investimento Global Restantes Despesas
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DÍVIDA Maio 2021 Maio 2022
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 18 236 983,07 23 092 077,12

1. Empréstimos 17 071 362,17 21 940 526,45
2. Outros Credores 1 165 620,90 1 151 550,67

Outros - Médio e Longo Prazos 1 165 620,90 1 151 550,67

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 5 784 595,79 2 417 205,86

1. Empréstimos 1 696 779,34 615 739,70
2. Fornecedores e Credores 2 785 440,69 409 007,00

2.1. Fornecedores c/c 672 070,25 112 191,73
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 354 304,05 24 343,18
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 1 673 715,23 107 098,42
2.4. Estado e outros entes públicos 50 630,50 75 396,05
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 34 720,66 89 977,62

3. Operações de tesouraria 1 302 375,76 1 392 459,16
3.1. Estado e outros entes públicos 109 380,73 119 522,82
3.2. Clientes e utentes com caução 50 274,83 50 592,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1 105 829,36 1 131 723,69
3.4. Outros Credores 36 890,84 90 619,70

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

TOTAL 24 021 578,86 25 509 282,98
* Dados provisórios à data de 31/05/2022.
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Dívida

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2 769 324,01 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661 030,00 €          0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299 350,00 €          0,20%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181 361 680,00 €          0,90%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 2 095 315,90 €       3,82%
LIPOR 501394192 1 076 123,33 €       3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140 237,58 €          2,98%
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TERRAS DE SANTA MARIA 501651888 878 954,99 €          16,67%
ANMP 501627413 -  €                       0,32%

PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 12 978,11 €            1,16%
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 12 978,11 €            1,16%

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 7 200,00 €              4,80%
ENERGAIA 504454536 7 200,00 €              4,80%

QUOTIZAÇÕES 50 008,55 €            
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114 72,00 €                   
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250 240,00 €                 
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769 100,00 €                 
ENERGAIA 504454536 2 604,49 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 1 500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 5 003,06 €              
ADSE 600000303 860,00 €                 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202 1 425,00 €              
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 7 500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28 704,00 €            
FÓRUM OCEANO 509072763 2 000,00 €              

TOTAL 2 826 532,56 €       0,82%



(*) Dados Provisórios
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projeto / Acão Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 3 791 245 851 707 22,47%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3 211 496 618 679 19,26%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 211 496 618 679 19,26%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 579 748 233 028 40,19%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 579 748 233 028 40,19%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 19 709 037 5 170 608 26,23%
EDUCAÇÃO 3 858 403 1 138 192 29,50%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2 252 325 694 024 30,81%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1 606 078 444 168 27,66%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 147 668 59 115 40,03%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 147 668 59 115 40,03%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 12 075 633 3 688 994 30,55%
HABITAÇÃO 966 788 14 134 1,46%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 5 143 477 1 545 466 30,05%
SANEAMENTO 1 923 989 741 023 38,51%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1 592 958 567 516 35,63%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1 134 475 373 192 32,90%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1 313 946 447 663 34,07%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 3 627 334 284 307 7,84%
CULTURA 302 691 114 221 37,74%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 3 324 643 170 086 5,12%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 2 790 106 408 367 14,64%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2 034 955 301 967 14,84%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 0 n.a.

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 467 006 86 995 18,63%
MERCADOS E FEIRAS 0 0 n.a.
TURISMO 467 006 86 995 18,63%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 288 144 19 406 6,73%
4 OUTRAS FUNÇÕES 2 207 781 374 375 16,96%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 2 207 781 374 375 16,96%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 0 0 n.a.

* Dados provisórios à data de 31/05/2022.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022 - Maio

Total Geral 28 498 168 6 805 057 23,88%
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Afetos por telefone
Se tem mais de 65 anos, não perca a oportunidade de ouvir 
uma história, contar as suas vivências de infância e receber o 
nosso afeto.
Organização:
Serviços Educativos da Divisão de Cultura e Museologia
Divisão de Ação Social Intergeracional e Saúde
Divisão de Desporto
42 participantes

Entrega de prémios aos vencedores da Fase 
Municipal de Espinho do CNL
Dia Internacional do Livro Infantil
No âmbito da 15.ª edição do Concurso Nacional de Leitura - 
CNL, promovido pelo Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 
2027), a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, através do 
SABE, realizou a Fase Municipal, em formato online, no passa-
do dia 26 de fevereiro, onde foram apurados três vencedores 
por cada nível de ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário) do 
Município de Espinho. 
A entrega de prémios decorreu no dia 2 de abril, Dia Internacio-
nal do Livro Infantil, pelas 10h30, na sala polivalente da Biblio-
teca Municipal José Marmelo e Silva.
80 participantes

Dia Nacional dos Moinhos
Dia dos moinhos abertos
No dia 7 de abril assinalou-se o “Dia Nacional dos moinhos | 
Dia dos moinhos abertos”.  Assim, o Município de Espinho atra-
vés da Biblioteca Municipal, integrou a Rede Portuguesa de 
Moinhos que anualmente comemora este dia com a intenção 
de chamar a atenção para o “inestimável valor patrimonial dos 
moinhos tradicionais”. 
Para assinalar este dia a Biblioteca Municipal organizou um 
programa que incidiu na abertura do Moinho João dos Bigodes, 
localizado na Travessa dos Moinhos, freguesia de Paramos, na 
parte da manhã. Apesar de não se encontrar a funcionar, as 
crianças do 4.º ano da Escola Básica de Paramos, convidados e 
público em geral, ainda conseguiram vislumbrar toda a sua es-
trutura, nomeadamente os três casais de mós e os diferentes 

artefactos ligados a esse ofício.
Na parte da tarde inaugurou-se a exposição, em formato físi-
co, “Do grão à mó: moinhos do concelho de Espinho”, contando 
com a presença de duas turmas da Escola Básica de Espinho 
3. Nos dois momentos culturais contamos com a atuação do 
rancho “Recordar é Viver”.
140 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Criativo por natureza, improvisador por vocação, contador por 
paixão e formador por sentido de dever e prazer pela partilha 
de conhecimento.
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, concei-
tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos 
quer para graúdos.
Inscrições prévias, destinadas a crianças com idades com-
preendidas entre os 2 aos 5 anos.
20 participantes

“Oficinas: Literatura & Arte”
As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento 
da expressão pessoal, social e cultural das crianças. São for-
mas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas 
trazem novas perspetivas, formas e densidades ao ambiente e 
à sociedade em que vivemos. A vivência artística influência o 
modo como se aprende, como se comunica e como se interpre-
tam os significados do dia a dia. Contribui para o desenvolvi-
mento de diferentes competências e reflete-se no modo como 
se pensa. 
Desta forma, iremos promover nas férias da Páscoa uma se-
mana de Oficinas artísticas para crianças, que parta da leitura 
e exploração de uma história, recorrendo aos livros da Biblio-
teca, encorajando o desenvolvimento de novas perspetivas de 
aproximação à arte, fidelizando também novos públicos.
Público-alvo: crianças dos 6 aos 12 anos | 10 crianças por ati-
vidade
Atividade gratuita.
42 participantes

CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, durante os meses de abril e maio, promoveu uma grande diver-
sidade de atividades culturais destinadas a diferentes faixas etárias.
A destacar a integração do Município de Espinho nas comemorações da Rede Portuguesa de Moinhos que 
anualmente comemora o “Dia Nacional dos moinhos – Dia dos Moinhos abertos”, com a intenção de chamar 
a atenção para o “inestimável valor patrimonial dos moinhos tradicionais”. 
Para assinalar esta efeméride a Biblioteca Municipal organizou um programa que incidiu na abertura do 
Moinho “João dos Bigodes”, localizado na Travessa dos Moinhos, freguesia de Paramos e inaugurou a ex-
posição, em formato físico, “Do grão à mó: moinhos do concelho de Espinho”.

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

  AM ESPINHO  N.º 3        JUNHO  2022       26



“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras e memórias.
31 participantes

“MoMa e as suas dramaturgias
Mostra Mandrágora” | “Histórias da velha Aldeia”
Ao visitar esta exposição ficaram a conhecer as “Histórias da 
velha Aldeia”, criadas a partir de um conto tradicional romeno 
pela
Companhia de Teatro e Marionetas de Mandrágora em 2004.
“Stoicea saltou para a sela de um cavalo. Ao cair da noite, che-
garam ao castelo... E foi assim que Stoicea, o guardador de re-
banhos, se tornou em poucos anos o chefe de todas as terras 
de Rovin. A sorte sorriu-lhe, pois a princesa Tecla apaixonara-
-se por ele; Rovin deu-a em casamento a Stoicea, que recebeu 
a maior das suas terras.
Em breve, é tornado nobre, respeitado por todos, amado pela 
princesa, como num conto de fadas! e os dias de Stoicea eram 
felizes, mas também rápidos como as águas de uma corrente 
de montanha, tão rápidos como num sonho.
Um dia um criado entrou no pátio do castelo, ... fora enviado 
por Rovin. O criado ainda não tinha acabado de falar quando as 
gentes do castelo, os guardas, os pastores, surgiram de todo 
o lado a gritar: Os tártaros! Os tártaros! Estavam a ser ataca-
dos...”
Também tiveram oportunidade de usufruir de uma seleção de 
livros que versam sobre lendas do mundo.
1447 visitantes

Onda Poética
Pelo coletivo da “Onda Poética”.
68 participantes

1, 2, 3… Read & Play with Me!
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), 
através da exploração de histórias em inglês, das artes, da mú-
sica, da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Periodicidade: um sábado por mês
52 participantes

25 de abril – Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
No âmbito das comemorações do Dia da Liberdade, o Municí-
pio de Espinho evocou e celebrou o 25 de abril com um vasto 

programa.
A Biblioteca Municipal foi envolvida nesta iniciativa e preten-
deu acolher um concerto e declamação de poesia, através da 
participação do grupo RitMar e alguns elementos da “Onda 
Poética” e teve patente ao público uma exposição de ilustra-
ção “Traz outro amigo também” de Marta Nunes.
Estas iniciativas foram importantes para sensibilizar os nossos 
utilizadores para a importância da liberdade, da democracia e 
da solidariedade, honrando o legado do 25 de Abril.
111 participantes

Art&Yoga com Susana Pessoa Neves
Descobrir quem somos brincando com elementos da natureza.
Art&Yoga é uma atividade para exploração da natureza de 
uma forma lúdica e criativa.  
O objetivo é criar arte com o que a natureza nos oferece. 
Uma atividade divertida e criativa. Pouco é necessário, apenas 
olhos curiosos e mãos criativas. 
Sempre que o tempo permitir a atividade desenvolve-se no 
exterior. Nos dias em que o tempo não permitir a atividade 
desenvolve-se na Biblioteca. 
Atividade mensal, para crianças maiores de 5 anos.
8 participantes

Concurso de cartazes
“NÃO ESCOLHAM A EXTINÇÃO – CONSERVAR A NA-
TUREZA. PRESERVAR O PLANETA”
Com o objetivo de sensibilizar para o facto de que o Planeta é 
um bem a preservar e que o seu futuro se encontra nas nossas 
mãos, foi promovido este concurso pela Comissão Nacional da 
UNESCO e co-organizado pela Biblioteca Municipal José Sara-
mago – Beja. A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, es-
tando integrada na Rede de Bibliotecas associadas à Comissão 
Nacional da UNESCO, associou-se a esta causa e aderiu a este 
concurso.
O tema para este ano foi “Não escolham a extinção - conservar 
a natureza, preservar o planeta”.

Categorias e temas
Entre os 6 e os 10 anos | Tema: Como podemos conservar a 
natureza e preservar o planeta?
Entre os 11 e aos 15 anos | Tema: Somos um Planeta, um ocea-
no!
Entre os 16 e os 21 | Tema: Ideias para a ação climática e para 
proteger a vida marinha.

Prazo de entrega dos trabalhos na BMJMS | 20 de maio 2022

Comunicação dos 4 trabalhos selecionados | 26 de maio 2022

Entrega dos prémios | 14 de outubro de 2022

9 participantes
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Moderador: Luís Diego (integrado no projeto de voluntariado do 
Município de Espinho)
Público Alvo: destina-se a todos que gostam de ler, de ouvir ler 
ou simplesmente gostam de livros
27 participantes

Todos a bordo no comboio da sustentabilidade
No âmbito do projeto “Bibliolab”, duas turmas do 3.º ano da Es-
cola Básica de Espinho 2 vieram à Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva ouvir a história “A Locomotiva” de Julian Tuwim. A 
exploração da história foi efetuada através da criação de novos 
vagões com material reciclado.
50 participantes

“Cuidados ao Recém-Nascido - o desafio do 1º mês” 
pela Enf.ª Paula Vieira, enfermeira especializada em 
Neonatologia.
No âmbito do Dia Internacional da Família (15 de maio)
As ações de promoção de saúde pertinentes e de qualidade, de-
senvolvidas no contexto dos cuidados de saúde primários, são 
fundamentais porque visam facultar aos Pais os conhecimen-
tos necessários ao melhor desempenho da sua função parental. 
Desta forma, torna-se imperioso conhecer as dificuldades dos 
Pais no cuidar do Recém-Nascido (RN) no período pós-parto, 
para que se possa promover uma melhor adaptação aos seus 
novos papéis e desenvolver competências parentais no âmbito 
da prestação de cuidados ao recém-nascido.
15 participantes

Art&Yoga com Susana Pessoa Neves
Descobrir quem somos brincando com elementos da natureza.
Art&Yoga é uma atividade para exploração da natureza de uma 
forma lúdica e criativa.  
O objetivo é criar arte com o que a natureza nos oferece. 
Uma atividade divertida e criativa. Pouco é necessário, apenas 
olhos curiosos e mãos criativas. 
Sempre que o tempo permitir a atividade desenvolve-se no ex-
terior. Nos dias em que o tempo não permitir a atividade desen-
volve-se na Biblioteca. 
Atividade mensal, para crianças maiores de 5 anos.
5 participantes

SERVIÇO DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimento 
cultural e preservação da memória coletiva da comunidade local 
através de duas exposições permanentes dedicadas a antiga 
Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte Xávega. 
Vem apostando, ano após ano, num conjunto de exposições 
temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao grande 
público os mais variados e conceituados trabalhos nas áreas da 
pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito da história 
e do património local o Museu Municipal já produziu vinte expo-

Crescer com histórias
A atividade “Crescer com histórias” consiste na narração de 
contos, fábulas e lendas. Poderá ser acompanhada de uma ati-
vidade prática relacionada com a história. Esta sessão pretende 
despertar e estimular a imaginação infantil, provocar e orientar 
a reflexão, bem como o desenvolvimento da linguagem e o en-
riquecimento do vocabulário, criando hábitos de leitura.
Público alvo: Pré-primária
47 participantes

José Marmelo e Silva | 111.º Aniversário do 
Nascimento
Reabertura da Sala Museu José Marmelo e Silva 
(remodelada por Professor Francisco Providência)
Apresentação do livro “Sobre Poemas da Ilha do Porto Santo de 
José Marmelo e Silva” pelo autor Professor Doutor Fernando de 
Castro Branco.
35 participantes

Apresentação do livro “Maria Archer e a partilha 
do sensível” de Elisabeth Battista e Maria Manuela 
Aguiar
Homenagem a Maria Archer no 40.º aniversário da sua morte
“ Há uma intensa movimentação nos centros envolvidos com 
a dinamização da Cultura, da Literatura, da Ciência e das Artes 
em torno da homenagem ao 40º aniversário da morte da autora 
e jornalista portuguesa Maria Archer (1899-1982). O Círculo de 
Culturas Lusófonas Maria Archer, se institui como espaço para 
a dinamização das culturas, literaturas e da produção de conhe-
cimentos dos países que se comunicam através da língua Por-
tuguesa promovendo as bases para um ambiente fecundo na 
valorização da vivência democrática, aproximação entre povos, 
de comunicação inter, trans, pluri e multicultural, muito em par-
ticular os do universo da lusofonia e suas diásporas. O Lança-
mento do referido Círculo deu-se em 11 de outubro de 2019, na 
sessão de lançamento do livro “Sem o direito de voltar a casa” 
Maria Archer – uma jornalista portuguesa no exílio”, de Elisabe-
th Battista, na Casa da Beira Alta, na cidade do Porto. Desde o 
seu lançamento, o círculo, em parceria com a Associação Mulher 
Migrante, deu início a um roteiro de reflexões, debates e uma 
série de jornadas e colóquios, que nesta coletânea temos a sa-
tisfação de disponibilizar no apêndice desta publicação. [...]
Participação do grupo dos cavaquinhos da Universidade Sénior 
de Espinho.
25 participantes

“Nós e os livros” | Clube de leitura para todos (ODS)
Ler não precisa de ser um ato solitário... Vamos partilhar leitu-
ras em voz alta!
Juntos, vamos ouvir, descobrir, partilhar reflexões e inquieta-
ções a partir de uma experiência de leitura.
Junta-te a nós e traz um livro!
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EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho exibiu durantes os meses de Abril e Maio de 2022 as exposições “Passas na Comida”, com textos 
de Rui Leitão e ilustrações de enVide neFelibata e “A Segunda Pele”, pintura de Balbina Mendes.
A exposição “Passas na Comida” é o resultado físico daquilo que um dia foi um blogue. Parte da ideia de criar uma rotina de 
escrita sobre coisas que Rui Leitão pensava/sentia/imaginava que não faziam sentido. Por muitas e diversas razões, sendo a 
principal a cumplicidade artística/amistosa-praticamente-familiar entre Rui Leitão e enVide neFelibata, este último juntou-se 
a esta maratona que durou um ano e gerou quarenta e um artigos ilustrados. O conceito para a exposição continua o mesmo 
“apesar de não servir para nada em concreto, pode sempre permitir uma discussão dicotómica se as murchas uvas passas fazem 
ou não sentido na comida”.
A série de pinturas “A Segunda Pele” resulta do fascínio pela máscara, símbolo do outro, ou dos inúmeros que habitam cada ser 
humano. Assim, a máscara pode ser percepcionada num ícone ancestral, num poema, nas camadas de tinta sobrepostas, ou no 
plexiglass que se sobrepõe a um rosto. A Segunda Pele são as múltiplas máscaras que ocultam e denunciam, obliteram e reve-
lam... No caso do plexiglass, camada exterior que se introduz nesta série, só por si funciona como dupla máscara. É como um 
filtro que, por um lado, distancia o espectador da superfície da tela; por outro, adiciona uma nova imagem e grafismo à pintura. 
Simultaneamente, o reflexo do plexiglass convoca o observador a interagir com a obra, ao ver a sua imagem projetada para além 
do rosto que observa, adicionando-lhe uma nova máscara, uma outra pele.

Dia Internacional dos Museus
Integrado na Rede Portuguesa de Museus, o Museu Municipal de Espinho assinalou este dia com um vasto programa de ativida-
des repartido pelos dias 18 a 21 de maio. O tema escolhido para este ano foi a “Arte-Xávega” e a sua salvaguarda. Nesse sentido, 
foram realizadas visitas orientadas à exposição permanente da “Arte-Xávega” e à Praia dos Pescadores, o “Roteiro à Volta da 
Arte-Xávega”, o espetáculo “Grãos de Areia” - Teatro de Sombras, a exibição do documentário “Carapau de Espinho”, de André 
Roseira, e o espetáculo “Canções da Beira-Mar”, com a participação do Grupo Ritmar e da Rusga de S. Pedro. O programa também 
contou com um espetáculo inserido no projeto “Mar Pedagógico - Inclusão é a condição” com a participação do Agrup. Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira, Coro Amigos dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Coro Amigos da Música, GAD-Giselle Acade-
mia de Dança e Academia de Dança de Espinho. 

SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL
O Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho realizou nos meses de Abril e Maio as atividades seguintes:

- Férias no Museu - 4 atividades;
30 participantes
-Um Museu que tem muito que contar - 4 atividades;
89 participantes
- O Museu fora de Portas - 5 atividades;
222 participantes
- Visitas guiadas à exposição permanente do Museu com atividade - 3 atividades;
76 participantes
- Dias especiais no Museu - 2 atividades;

sições, que foram fruto de um minucioso trabalho de investigação histórica. Compete ao 
MME promover a recolha, estudo e preservação da história e memória social no território 
que, em Espinho, teve como pilares fundamentais do desenvolvimento municipal e da 
identidade singular do concelho, fatores como a instalação de comunidades piscatórias 
e indústrias como a conserveira,  a emergência de uma colónia balnear de prestígio e o 
tipo de arquitetura e urbanismo a ela associados, sempre em paralelo com a implantação 
do caminho-de-ferro e o desenvolvimento económico, político e social que sempre lhe 
são inerentes. Assim, abarca o estudo de temas que vão desde a história local à arqueo-
logia, à etnografia, à inventariação e estudo do património industrial, náutico, entre 
outros relevantes para a caraterização da realidade cultural do município. 
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. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

ATIVIDADES DE CULTURA E AMBIENTE
ABRIL/MAIO l GOBY em Espinho #3- Itinerância l Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira
4 e 5 ABRIL: Palestras nas escolas sob orientação de técnicos Educadores-Ambientais da Lipor que complementam a itinerância do GOBY 
e pretendem alertar para a problemática do lixo marinho. Reforçam ainda o conhecimento sobre os diferentes tipos de resíduos e sua 
correta colocação nos respetivos contentores. (158 participantes)
AEAs BANDEIRA AZUL- Atividades de Educação Ambiental

5 a 18 ABRIL l Exposição de Arte Bruta “Insubmissos” l Galeria da Junta de Freguesia de Espinho
Articulação/Colaboração nas montagens/desmontagens da exposição que resulta de um conjunto de trabalhos artísticos em diversos 
suportes, que pretende dar visibilidade ao extraordinário fazer artístico de mais de sete dezenas de utentes do Hospital Magalhães 
Lemos, no Porto. Uma iniciativa da Sociedade Civil e curadoria de Richard Zimler.  
Exposições

2 MAIO l OFICINA A Natureza é uma Animação!- BioBlitz l Manhã l Jardins de Serralves
O Município de Espinho marcou presença neste evento com uma oficina muito animada destinada aos alunos de 1ºciclo das escolas: 
Construção de um taumatrópio- brinquedo ótico de animação de imagens, utilizando como recurso de imagens o guia de bolso ilustrado 
de Serralves: As Espécies do Parque (75 participantes)
BioBlitz Serralves 

20 MAIO l DIA Europeu do MAR l Vários locais
Em comemoração do Dia Europeu do Mar, o Município desenvolveu um conjunto de dinâmicas inseridas na programação das Atividades 
de Educação Ambiental (AEAs) do Programa Bandeira Azul em colaboração com outras Entidades envolvidas:

Desafio “O MAR começa AQUI” Intervenção Eco-Artística no interior e espaço envolvente da Escola Secundária do Dr. Manuel Laranjeira 
( Escola aderente ao programa Eco-Escolas), com os alunos finalistas de Artes. (25 participantes)
Este projeto de intervenção artística nos sumidouros/sarjetas pretende alertar para o facto de as nossas ações em Terra se refletirem 
no Mar.

-VISITA A UM “JARDIM DUNAR” para conhecer e cuidar: plantas dunares!+ BRIGADASemAÇÃO: de mão em mão, reCOOPERAR com o 
coração! I praia e Lagoa de Paramos em parceria com Nascente- Cooperativa de Acção Cultural e com Projeto Erasmus “Eco-Herit@ge 
Matters” do Agrupamento de Escolas Dr .Manuel Gomes de Almeida e Agrupamento de Escolas Ovar Sul. (67 participantes)
AEAs BANDEIRA AZUL- Atividades de Educação Ambiental

39 participantes
- Visitas guiadas às exposições temporárias - 4 atividades;
94 participantes

Algumas das atividades foram realizadas em parceria com o BiblioLab e com a Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira. O Ser-
viço Educativo do Museu ainda trabalhou na organização do Festival Internacional de Marionetas de Espinho e do Dia Interna-
cional dos Museus.

SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL
A equipa da Promoção Cultural programou, organizou e executou entre os dias 25 de abril e 15 de maio mais uma edição do Festival 
Internacional de Marionetas de Espinho. Foram realizados 10 espetáculos, uma grande exposição comemorativa dos 20 anos da Compa-
nhia Teatro de Marionetas de Mandrágora, e dois workshops de marionetas. 

- Atividades do Festival Mar-Marionetas |  Espetadores e participantes  3.841 pessoas
- Para lá do Festival de Marionetas, o Serviço de Promoção Cultural programou e preparou a organização do XXIV Encontro Internacional 
de Estátuas Vivas.
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CENTRO
MULTIMEIOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A programação cultural do Centro Multimeios, tem vindo a aumentar exponencialmente durante os últimos meses, fruto da 
maior procura de espaços para eventos externos/alugueres, o que se traduziu num aumento de visitantes/participantes.
Como programação própria destacamos as habituais sessões de cinema, desta vez com uma programação especial durante as 
férias da Páscoa, bem como as atividades realizadas no Planetário, tanto para público geral, como destinadas ao público escolar.
O Centro Multimeios foi o local escolhido para a realização de vários eventos. Destacamos a 3ª edição do “Labtalks - Ciclo de 
Conferências – Segurança, inovação e Qualidade em Laboratórios”, do “Simpósio “Desafios e Valores na Formação de Técnicos 
de Desporto”, da 15ª edição do Festival Mar-Marionetas (realização de 2 espetáculos, bem como a exposição comemorativa dos 
20 anos da Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora), do espetáculo Comemorativo do Dia Mundial da Dança, bem como 
dos espetáculos a cargo da Tuna Musical de Anta (inserido nas comemorações do 25 de Abril) e do concerto de comemoração 
do 183º aniversário da Banda de Música da Cidade de Espinho.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas pelo Centro Multimeios, entre os dias 1 abril e 31 de maio 
de 2022.

CINEMA

Encanto (reposição)
A história de uma família extraordinária, os Madrigais, que vivem escondidos numa casa mágica nas montanhas da Colômbia, 
numa cidade vibrante e maravilhosa chamada Encanto. A magia de Encanto abençoou todas as crianças da família com um dom 
único, de superforça ao poder de curar - todas, exceto uma, Mirabel.
Quando Mirabel descobre que a magia em torno do Encanto está em perigo, decide que ela, a única Madrigal comum, pode ser 
apenas a última esperança da sua família excepcional.
Exibição inserida nas atividades dedicadas às Férias da Páscoa.
Foram exibidas 3 sessões, num total de 198 espectadores.

Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore
O Professor Albus Dumbledore (Jude Law) descobre que o poderoso Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) pretende assumir o 
controlo do mundo da feitiçaria. Incapaz de o deter sozinho, confia ao Magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) a 
liderança de uma equipa composta de feiticeiros, bruxas e de um Muggle corajoso, numa perigosa missão, onde antigos e novos 
monstros colidem com a crescente legião de seguidores de Grindelwald.
Mas com tudo o que está em jogo, quanto tempo conseguirá Dumbledore ficar à margem?
Foram exibidas 6 sessões, num total de 80 espectadores.

Salgueiro Maia: O Implicado
Considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974, Fernando Salgueiro Maia, anti-herói não ocasional, produto 
da sua formação académica e militar, foi um homem que, apesar da morte prematura aos 47 anos, viveu uma vida cheia, alegre 
e fértil, solidária e sofrida.
“Salgueiro Maia - O Implicado” retrata as histórias que ainda não foram contadas sobre o capitão de abril. As pequenas revela-
ções que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresen-
tou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi.
Exibição inserida na programação comemorativa do 25 de Abril.
Foram exibidas 2 sessões, num total de 49 espectadores.

Especial Óscares 
O Centro Multimeios promoveu um programa ESPECIAL ÓSCARES, exibindo alguns dos filmes mais nomeados desta edição.
No período de 1 a 3 de Abril, foram exibidos alguns dos filmes vencedores, nomeadamente: “Duna” (6 Óscares), “West Side 
Story” (1 Óscar), “King Richard: Para Além do Jogo” (1 Óscar), “Belfast”(1 Óscar) e “O Poder do Cão” (1 Óscar).
Foram exibidas 6 sessões, num total de 93 espectadores.
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Notre-Dame em Chamas
Filme que reconstrói, hora a hora, os incríveis acontecimentos de 15 de abril de 2019, quando a catedral de Notre-Dame, 
em Paris, sofreu o maior desastre da sua história. É também um relato de como homens e mulheres arriscaram as suas vidas 

num salvamento heróico.Foram exibidas 6 sessões, num total de 27 espectadores.

Downton Abbey: Uma Nova Era
No tão esperado regresso ao grande ecrã deste fenómeno mundial de popularidade, os adorados aristocratas vão numa 
jornada até ao sul de França para descobrir o mistério da Villa herdada pela Condessa de Dowager. Aos personagens já 
conhecidos, juntam-se agora os atores Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. 

Foram exibidas 6 sessões, num total de 51 espectadores.

PLANETÁRIO

O Planetário de Espinho, graças ao seu sistema de projeção a 360º, rodeia por completo o espectador com imagem, numa 
verdadeira experiência imersiva.
Para além de conteúdos pré-gravados (filmes), permite a criação de uma imagem gerada em tempo real, graças ao simula-
dor que o integra, que permite ao espectador fazer uma viagem pelo Universo. Acompanhar o movimento de um planeta, 
viajar pela Terra, pelo Sistema Solar, ir ao encontro de um cometa, viajar até ao exterior da nossa galáxia e observar a sua 
estrutura, são alguns exemplos do que poderá ser observado.
Para além das sessões exibidas durante os fins de semana, dedicadas a um público geral, foram exibidas sessões, inseridas 
nas atividades dedicadas às Férias da Páscoa.
Foram realizadas 34 sessões neste período, num total de 440 espectadores.

Viagem pelos Planetas
Viagem pelos Planetas
O Sistema Solar é constituído pelo Sol e por um conjunto de mundos que se encontram e movem sob a sua influência. De 
entre esses muitos mundos – como cometas, asteroides ou as luas – destacamos os Planetas.
Nesta sessão visitamos cada um dos 8 planetas do nosso Sistema Solar para conhecer melhor estes nossos vizinhos cós-
micos.

Terra no Espaço
O Universo é um local imenso, onde apenas uma viagem nos permite realmente compreendê-lo. Esta sessão é um convite 
para realizar uma viagem, que partindo da superfície da Terra, se estende até aos limites do Universo observável. Acom-
panhados por um astrónomo, esta sessão mostra qual local que o nosso planeta, a Terra, ocupa neste imenso Universo, na 
sua vizinhança no sistema Terra – Lua, dentro do Sistema Solar, no espaço interestelar até ao espaço intergaláctico.

Sol, a nossa Estrela
O Sol já brilha no nosso mundo por quatro mil e quinhentos milhões de anos. A luz que hoje aquece a nossa pele foi sentida 
por todas as pessoas que já viveram.
É a nossa estrela mais próxima e a central energética do nosso planeta, a fonte da energia que impulsiona os nossos ven-
tos, o nosso clima e toda a vida.
Descubra os segredos da estrela mais importante das nossas vidas nesta sessão de planetário e deixe-se envolver por 
imagens nunca antes vistas da violenta superfície do Sol no formato de cinema imersivo.

Lá em Cima: A Busca de Mundos Extra-Solares
Durante milhares de anos, a humanidade pensou que a Terra fosse o centro do Universo. Graças à nossa curiosidade, ima-
ginação e necessidade de explorar, sabemos agora que planetas como a Terra não são nada de especial no nosso cosmos. 
O Sol é apenas uma estrela normal entre centenas de milhares de milhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Com 
os telescópios mais potentes do mundo, somos capazes de explorar cada vez mais do nosso Universo. O que encontramos 
até ao momento, superou todas as expectativas dos cientistas, bem como dos autores de ficção científica. 

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

 AM ESPINHO  N.º 3        JUNHO  2022        32



SERVIÇO EDUCATIVO
O serviço educativo do Centro Multimeios oferece um conjunto 
de atividades para os diferentes níveis escolares, e com dife-
rentes temáticas, durante os meses de abril e maio foram rea-
lizadas as seguintes atividades: 

Sessões de Planetário
As sessões de planetário são uma experiência imersiva e edu-
cativa, algumas das sessões são apresentadas inteiramente 
ao vivo, onde os visitantes são levados numa viagem pelo 
espaço, guiados por um astrónomo. Nas restantes, são pro-
jetados conteúdos pré-elaborados (filmes) com uma primeira 
parte ao vivo, introdutória do tema. A parte ao vivo pretende 
contribuir para uma interação entre os alunos e o astrónomo 
que apresenta a sessão. 
Foram realizadas 8 sessões de Planetário com um total de 244 
espectadores.

Astroatividades 
As astroatividades são um conjunto de oficinas, dedicadas 
sobretudo à construção de modelos que exploram um tema 
astronómico. O tema explorado tem relação direta com os te-
mas abordados em algumas das sessões de planetário, sendo a 
realização de cada astroatividade devidamente acompanhada 
e supervisionada. 
Foram realizadas 3 astroatividades com um total de 54 espec-
tadores.

Plano Nacional de Cinema – sessão do filme “Os 
Maias”
A 21 de abril, 150 alunos do 12 º ano, do Agrupamento de Es-
colas Dr. Manuel Gomes de Almeida, Agrupamento de Escolas 
Domingos Capela e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laran-
jeira, assistiram ao filme “Os Maias”, de João Botelho.
Esta iniciativa foi promovida pela equipa do PNC a nível de es-
cola, coordenada pela Dra. Isabel Ribeiro, em parceria com a 
equipa do projeto Aemg@smart, com a disciplina de Português 
e Biblioteca Escolar.
A atividade teve o apoio do Centro Multimeios de Espinho 
e integrou-se no dispositivo «O Cinema está à tua espera», 
promovido pelo Plano Nacional de Cinema. (Direção-Geral da 
Educação, Instituto do Cinema e do Audiovisual e Cinemateca 
Portuguesa-Museu do Cinema).
Total de 150 espectadores.

Atividades Visionarium
Decorreram durante os meses de abril e maio, 3 atividades de-
senvolvidas pelo Visionarium, destinadas ao público escolar, 

num total de 98 participantes.

TEATRO

Teatro “Patrulha Júnior”
A Ascendi, em parceria com a Autoridade Nacional de Seguran-
ça Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR), 
a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP), lança a 2ª edição da Patrulha Júnior - uma 
campanha de prevenção rodoviária dirigida às crianças, que 
pretende alertar para os perigos relacionados com o uso do 
telemóvel durante a condução. Contando com o apoio e envol-
vimento direto da Câmara Municipal de Espinho para passar a 
mensagem da campanha às crianças deste município, foi exi-
bida uma peça de teatro no dia 19 de abril às 10h00, 11h00 e 
14h30 no Centro Multimeios.
A campanha “Patrulha Júnior” procura sensibilizar os mais no-
vos para a segurança rodoviária e para a prevenção de com-
portamentos de risco na estrada, criando as condições neces-
sárias para garantir, a curto prazo, a divulgação da mensagem 
aos adultos através de um agente bastante persuasivo - as 
crianças - e, a longo prazo, gerações futuras de condutores 
mais responsáveis. 
Foram realizadas 3 sessões com um total de 843 espectado-
res.

EXPOSIÇÕES

A galeria do Centro Multimeios acolheu durante os meses de 
abril e maio, as seguintes exposições temporárias:

Exposição “ Olhar o Pormenor” 
Aguarelas de Sílvia Correia
Sílvia Correia nasceu no Porto, em 1976, numa família em que 
as artes estiveram sempre presentes. Cedo foi viver para Espi-
nho, num ambiente de pura alegria e amigos inesquecíveis. A 
arte de pintar e desenhar foi uma paixão que surgiu bastante 
sendo, tendo obtido com 8 anos, o 2º lugar de criação de uma 
banda desenhada para o Cinanima - Festival internacional de 
Cinema e Animação de Espinho. Cada vez mais, sentia uma 
grande vontade de desenhar, pintar, esculpir, enveredando 
pela área de Artes. No Ensino Secundário tirou o Curso Tec-
nológico de Artes e Ofícios, na variante de Fotografia e Vídeo, 
que se tornou uma ferramenta essencial para desenvolver os 
seus trabalhos artísticos. Seguiu-se o Curso de Professores do 
2º Ciclo do Ensino Básico, na variante de Educação Visual e 
Tecnológica.
O desejo de expor em Espinho culminou nesta sua primeira ex-
posição a título individual.
Estiveram presentes na inauguração 30 pessoas. Não existe 
forma de efetuar o controlo de todas os visitantes da galeria, 
pelo facto de ser um espaço aberto e livre para os visitantes.
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Exposição 20 Anos Mandrágora
Inserida no Festival Mar-Marionetas, a exposição patente na 
galeria do Centro Multimeios pretende comemorar os 20 anos 
da Companhia de Teatro e Marionetas de Mandrágora.
A exposição foi inaugurada no dia 25 de Abril e está patente 
até 12 de junho, mesmo após o término do Festival, que decor-
reu entre os dias 25 de Abril e 15 de Maio.
Estiveram presentes na inauguração 60 pessoas. Não existe 
forma de efetuar o controlo de todas os visitantes da galeria, 
pelo facto de ser um espaço aberto e livre para os visitantes.

ALUGUERES
O Centro Multimeios acolheu durante os meses de abril e maio, 
os seguintes eventos mediante aluguer de espaços:

Espetáculo Giselle Pés Descalços 2022
O Centro Multimeios teve lotação esgotada nas 2 sessões do 
espetáculo onde foram apresentadas coreografias das moda-
lidades: dança contemporânea, jazz, teatro musical, Hip Hop, 
dance fusion, tik tok, comercial, funky styles, dancehall e 
breaking. 
Organização GAD – Giselle Academia de Dança.
Total de 562 espectadores.

Espetáculo da Escola de Bailado Isabel Lourenço
 A Escola de Bailado Isabel Lourenço realizou um espetácu-
lo alusivo ao Dia Mundial da Dança, no dia 28 de abril, pelas 
21:30. 
Total de 263 espectadores.

IEMD 22 – 13th Industrial Engineering and 
Management Symposium
O Centro Multimeios foi o local escolhido para a 13ª edição do 
Simpósio de Engenharia e Gestão Industrial (IEMS’22).
O IEMS foi criado em 2010, pelo Departamento de Engenharia 
e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da Universida-
de do Porto  (DEGI).
O IEMS pretende ser uma plataforma relevante para os douto-
randos apresentarem as suas propostas de investigação, parti-
lharem os seus trabalhos em curso, discutirem as suas ideias e 
recolherem feedback de colegas, professores e investigadores 
experientes.
Desde 2012, o IEMS abriu as portas para a indústria focando 
no impacto das pesquisas realizadas pelos pesquisadores do 
DEGI na sociedade. As empresas são convidadas para partici-
par no evento e conhecer de perto os projetos em curso.
Total de 84 participantes.

Gala Musical Oceanus
Após mais de 2 anos sem pisar um palco, o Colégio Oceanus 
voltou ao Centro Multimeios de Espinho para mais um espe-

táculo com os Pequenos Grandes Artistas, que cantaram e en-
cantaram a plateia no dia 14 de Maio.
Total de 281 espectadores.

GetSales
Evento empresarial realizado no Grande Auditório 
Total de 75 participantes

Stand Up Comedy – Nando de La Gente
O humorista venezuelano NANDO DE LA GENTE apresentou-se 
pela primeira vez ao vivo em Portugal, com o seu espetáculo 
de Stand Up Comedy “AGORA É A MINHA VEZ”.
Um espetáculo de comédia cheio de gargalhadas, onde o artis-
ta interpretou os personagens que o tornaram popular, como 
BALMIRO e a CODORNIZ, que assumiu o controle da noite, para 
se vingar finalmente de todas as travessuras que seu marido 
NANDO lhe fez.
Um espetáculo onde o riso foi garantido!
Total de 140 espectadores.

EVENTOS
O Centro Multimeios acolheu durante os meses de abril e maio, 
os seguintes eventos, com organização ou co-organização as-
segurada pelo Município de Espinho:

3ª Edição Labtalks
Ciclo de Conferências – Segurança, inovação e Qualidade em 
Laboratórios
Em parceria com a Câmara Municipal de Espinho, a Modus Com-
plete organiza a 3ª edição do Labtalks, entre os dias 6, 7 e 8 
de abril.
O evento foi um espaço de discussão e informação sobre os te-
mas mais atuais nas áreas Laboratorial e Hospitalar: eficiência, 
sustentabilidade, segurança, certificação e inovação.
O programa contou com sessões dinamizadas por especialistas 
que se irão debruçar sobre os temas de projeto, labplanning, 
metodologia BIM, acreditação de laboratórios, certificações, 
aplicação de metodologias de melhoria contínua em laborató-
rio, metrologia, laboratórios do futuro, microbiologia, seguran-
ça de dados, entre outros.
Paralelamente ao evento, a galeria e foyer do Centro Multi-
meios funcionou como uma zona de stands com empresas que 
operam nestes mercados, proporcionado um ambiente de inte-
ração entre convidados, expositores e oradores.
Total de 749 participantes.

Simpósio “Desafios e Valores na Formação de 
Técnicos de Desporto”
“Desafios e Valores na Formação de Técnicos de Desporto” é 
o tema do Simpósio de Formação CPTD que decorreu ao longo 
de três dias, no Centro Multimeios de Espinho.
Integrada nas comemorações municipais dos dias mundiais da 

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

 AM ESPINHO  N.º 3        JUNHO  2022       34



Atividade Física e da Saúde, a iniciativa do Município de Espi-
nho em conjunto com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida contou com a participação de algumas 
figuras ligadas ao desporto, nomeadamente, o selecionador 
nacional de andebol feminino, José António Silva; José Cacha-
da, professor da FADEUP; o treinador de voleibol, Alexandre 
Afonso; antigos atletas como João Brenha, Miguel Maia, Vítor 
Hugo, António Fidalgo, entre muitos outros.
Total de 410 participantes.

Concerto “Fado”
O Concerto de música portuguesa – FADO, que a Tuna Musi-
cal de Anta apresentou, foi inserido nas comemorações do 
Dia da Liberdade, uma iniciativa promovida pelo Município de 
Espinho. Tendo como artista convidado o Prof. Jorge Almei-
da, acompanhado pela Tuna Musical de Anta e o Solista da 
Orquestra Sinfónica Portuguesa do Teatro Nacional de São 
Carlos, prestam desta forma a sua homenagem à música por-
tuguesa, em particular ao fado.
Total de 240 espectadores.

Espetáculo Dia Mundial da Dança
O Município de Espinho em colaboração com a GAD – Giselle 
Academia de Dança, celebraram o Dia Mundial da Dança, com 
uma série de iniciativas que decorreram em vários pontos da 
cidade, culminando no espetáculo comemorativo, no dia 29 
de Abril, no Centro Multimeios.
Para além de alunos da GAD, o espetáculo contou com a par-
ticipação das escolas Attitude, Indance e Academia de Bai-
lado Paulo VI.
Total de 281 espectadores.

Espetáculo “Viajeros del Carrusel”
Inserido no Festival Mar-Marionetas, o espetáculo “Viajeros 
del Carrusel” foi uma oportunidade para rever mais uma vez, 
em Espinho, um dos espetáculos mais bonitos que já passa-
ram nas quinze edições do festival.
Neste delicioso espetáculo, para toda a família, um diverti-
do clown entra no fantástico mundo dos carrocéis. Com ele 
mais de uma dezena de coloridos personagens autómatos 
contam pequenas histórias cheias de humor e emoção. Um 
espetáculo onde nos poderemos deleitar com a música ao 
vivo e onde somos convidados a viajar num surpreendente 
mundo de fantasia.
Total de 281 espectadores.

Concerto de Abertura: Do Coreto para o Palco
A Banda Musical S. Tiago de Silvalde realizou o seu concerto 
de abertura, “Do Coreto para o Palco – Tradição em Movimen-
to”, no dia 7 de maio, pelas 21:30.
A direção esteve a cargo do Maestro J.P. Gonçalinho.
Total de 252 espectadores.

Espetáculo “BicimariOFOne”
Uma estranha e velha bicicleta, cheia de utensílios, é o veí-
culo para uma grande viagem sonora e intemporal. A cada 
pedalada um som. Toca o pé, soa a chaleira e até uma caixa 
de bolachas revela um doce ingrediente musical. No soar do 
trompete ecoam outras ideias e formas de ver o presente e 
imaginar o futuro.
Um trompetista, dois atores marionetistas, duas bicicletas 
e muitos objetos e instrumentos, juntam-se para ajudar a 
transformar um simples momento num dia especial. As suas 
brincadeiras e jogos musicais vão despertar sentimentos, re-
lembrando que mesmo separados devemos continuar a so-
nhar, brincar e maravilhar em conjunto.
Paródia especialmente criada para tempos de pandemia, inse-
rido no Festival Mar-Marionetas.
Total de 187 espectadores.

Concerto Comemorativo dos 30 anos da 
Geminação Espinho-Brunoy
O Centro Multimeios foi o local escolhido para o Concerto evo-
cativo dos 30 anos da assinatura do protocolo de geminação 
entre Espinho e Brunoy, pelos Coros do Orfeão e dos Amigos 
da Música de Espinho.
Um evento promovido pelo Municipio de Espinho.
Total de 260 espectadores.

Concerto 183º aniversário da Banda de Música 
da Cidade de Espinho
O Centro Multimeios foi o local escolhido para o Concerto de 
celebração do 183º Aniversário da Banda de Música da Cidade 
de Espinho, com direção do Maestro Helder Tavares.

Total de 144 espectadores.

OUTROS EVENTOS

Assembleia Municipal
Durante os meses de abril e maio realizaram-se cinco 
Assembleias Municipais, no Grande Auditório:
- 19 abril
- 26 abril
- 3 maio
- 11 maio

- 25 maio
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TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LOJA DE TURISMO

 ABRIL ’22
 Visitantes Nacionais: 115*
 Visitantes Estrangeiros: 106

FINS DE SEMANA GASTRONÓMICOS | 15, 16, 17 abril 
Espinho participou nos Fins-de-Semana Gastronómicos, uma iniciativa promovida pela Entidade de Turismo do Porto e Norte. Este 
evento visa essencialmente valorizar e promover a gastronomia e vinhos de cada município, privilegiando os seus produtos endó-
genos, pratos típicos e tradições, bem como alavancar a economia junto dos restaurantes locais.  
No âmbito da iniciativa, os alojamentos ofereceram aos clientes10% de desconto nas duas noites (sexta 15 e sábado 16 de abril).
Os Restaurantes aderentes, receberam os clientes com um copo de vinho da região e confecionaram com mestria peixe na brasa. 
Na mesa não faltou o famoso camarão de espinho e, para sobremesa o leite-creme. Os restaurantes aderentes ofereceram ainda, 
entradas na piscina Solário Atlântico. 

OPERADORES TURÍSTICOS DO REINO UNIDO VISITAM ESPINHO 
DESTINO DE SURF | 21 abril 
A ATP – Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal, em parceria com a equipa de Turismo no Reino Unido, organizou uma 
fam trip que decorreu durante o mês de abril.  
O grupo de cinco operadores, fazem parte da ATAS – Association of Touring & Adventure Suppliers e estiveram acompanhados por 
representantes do Turismo de Portugal no Reino Unido e de Portugal.   
Os operadores conheceram Espinho enquanto destino de surf. Visitaram duas escolas, GreenCoast e Academia do mar, que apre-
sentaram os seus serviços e oferta para pacotes turísticos a serem comercializados no Reino Unido, que incluem experiência e 
alojamento.   
No final houve oportunidade para troca de contactos e o grupo mostrou-se bastante interessado na oferta do destino.
  

COMEMORAÇÕES DO DIA DA MÃE 
O Dia da Mãe é uma data que se celebra no primeiro domingo do mês de maio. Para comemorar esta data, a Câmara Municipal de 
Espinho e vários agentes locais uniram-se para tornar este dia especial. Desde descontos e ofertas em produtos de perfumaria e 
cosmética, preços especiais em cabeleireiros, spas, unhas e óticas, passando por um menu especial proposto pelos restaurantes 
aderentes. 
A Running Espinho, parceiro habitual da iniciativa, organizou uma vez mais o Passeio do Dia da Mãe, promovendo uma manhã de 
atividade física e, simultaneamente, de convívio e de afetos. Nesta manhã não faltou o bolo comemorativo, música e dança e uma 
oferta a todas as mães. 

ESTAÇÃO NÁUTICA DE ESPINHO  
CORRENTE DO OCEANO DIA ESCOLA AZUL - CORDÃO HUMANO | 19 maio 
No dia 19 de maio celebrou-se o Dia da Escola Azul com uma Corrente do Oceano. As Escolas deram as mãos e construíram, em 
conjunto, um cordão humano pelo Oceano que juntou alunos, professores, famílias, entidades parceiras e comunidades locais.  
A iniciativa teve como objetivo envolver a comunidade de Espinho, pessoas e organizações, para a importância da preservação 
ambiental e dos ecossistemas do mar/oceano, enquanto bem comum e enquanto património que fornece um conjunto de bens e 
serviços à população. 
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 MAIO ’22
 Visitantes Nacionais: 56
 Visitantes Estrangeiros: 141
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AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL 
- Deu-se continuidade ao atendimento presencial em todos os espaços de atendimento dos serviços, nomeadamente para apoio 
ao preenchimento dos formulários de candidatura a habitação social, apoio na articulação e encaminhamento de situações para 
entidades de apoio na comunidade e informação para esclarecimento de dúvidas.
- Foi assegurada a receção e análise de todas as candidaturas a habitação social, apresentadas junto do Município, cumprindo o 
disposto no Concurso por Inscrição previsto no “Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”. Foram analisadas 21 
candidaturas, das quais 3 foram indeferidas, 9 admitidas, 6 atualizadas e 3 encontram-se em procedimento.

HABITAÇÃO SOCIAL 
- Manteve-se a realização dos atendimentos presenciais em todos os espaços de atendimento dos serviços, com marcação  e sem 
marcação, assim como retoma das visitas domiciliárias para registo de necessidades e para acompanhamento de maior proximi-
dade.
- Efetuou-se na manhã de 20 de maio (online) reunião de acompanhamento do Projeto “Horta à Porta”, com a LIPOR, de forma a 
manter uma gestão de proximidade às Hortas Comunitárias de Paramos.
- Manteve-se a articulação com os serviços da comunidade, no sentido de levar a cabo um trabalho multidisciplinar, sinérgico, que 
conduz a respostas mais céleres e eficientes.
- Os serviços mantiveram o acompanhamento regular das situações de incumprimento do pagamento da renda mensal, informan-
do as pessoas arrendatárias do ponto de situação e articulando com as equipas dos Serviços de Atendimento e Acompanhamento 
Social (SAAS) e do Protocolo de RSI, no âmbito do acompanhamento das situações de Ação Social e de RSI. Neste âmbito, foram 
remetidos 57 ofícios relativos ao mês de março, e estão a ser efetuados os ofícios relativos ao incumprimento de abril.
- Manteve-se o apoio psicossocial aos residentes, nomeadamente na mediação de conflitos familiares e de vizinhança, assim 
como apoio numa apreciação mais ponderada e refletida das situações com que têm de lidar no seu dia-a-dia.

ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO - PROGRAMA 1.º DIREITO 
- No âmbito da implementação da ELH, foi mantida a presença nas reuniões periódicas do Grupo de Trabalho, e participou-se na 
apresentação do pedido de financiamento do Bloco F - Reabilitação de 12 fogos, ao IHRU.
- Sempre que foi solicitado, foram prestadas todas as informações sobre o Programa 1º Direito.
- Foram notificados todos os arrendatários residentes nos complexos habitacionais municipais, num total de 209 ofícios reme-
tidos, para procederem à atualização de informação sobre a composição dos agregados familiares e rendimentos, entre outros 
elementos necessários para uma eventual realização de obras no âmbito do Programa 1.º Direito.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
- Foi assegurada a presença nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) de Espinho e deu-se continuidade às sessões com a 
presença das pessoas que beneficiam desta medida, com o objetivo de prestar informações sobre a medida e esclarecer dúvidas.

TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O CHVNG/E
- No período em análise, foram registadas 37 (trinta e sete) utilizações no âmbito do transporte municipal para o CHVNG/E.  

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE 
“Cheque Bebé - Nascer em Espinho” 
- Manteve-se a preparação dos processos que foram dando entrada, respeitantes aos bebés nascidos até 31/12/2021 ou que 
tenham feito o seu primeiro ano de vida até essa mesma data, tendo sido remetidas para pagamento 6 candidaturas aprovadas 
relativos a processos de 2021, no valor total de 2.000€, mais especificamente candidaturas relativas ao 1º ano de apoio (2 can-
didaturas - 1.000€) e candidaturas relativas ao 2º ano de vida (4 candidaturas – 1.000€).
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VOLUNTARIADO | PROJETO VOAHR MUNICÍPIOS
 Projeto Metropolitano de Voluntariado (V17)
- Tem sido mantida a receção, entrevista e encaminhamento de novos/as voluntário/as nos perfis disponíveis, e tem sido 
articulada com as entidades promotoras de voluntariado as necessidades sentidas.
- Manteve-se a participação regular no Projeto Metropolitano de Voluntariado, denominado V17 – Voluntariado Sem Frontei-
ras, tendo a Divisão iniciado trabalho no âmbito da primeira ação do programa: voluntariado de proximidade no combate ao 
isolamento.
- Participou-se na reunião do projeto, online, que tive lugar a 16 de maio, assim como na Oficina de “Gestão de Voluntariado 
de Emergência Social” desenvolvida a 5 de maio, no período da manhã.

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE 
- Manteve-se o atendimento presencial aos emigrantes que procuraram o nosso serviço, sendo os assuntos mais relevantes 
os que dizem respeito à resolução de problemas com reformas do estrangeiro.

BOLSA DE PSICÓLOGOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA (AMTSM) 
- Manteve-se a participação regular na Bolsa de Psicólogos da AMTSM, com o apoio a um procedimento concursal. 

PROGRAMA REDE SOCIAL
- Realização de uma reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, na manhã do dia 11 de abril;
- Realização de uma reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Espinho, na manhã do dia 19 de abril;
- Participação da Reunião Geral do NPISAE, realizada na tarde do dia 19 de maio (online).

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DESCRIMINAÇÃO (PMIND) - 
- Após a elaboração do Diagnóstico encontramo-nos na fase de conclusão da elaboração do Plano Municipal para a Igualdade 
e Não Discriminação.
- Foi adjudicado à empresa APLIXAR - EXPERTISE IN APPLIED RESEARCH, INTERVENÇÃO, INOVAÇÃO E IMPACTO, LDA., o pro-
cesso de divulgação e avaliação do PMIND de Espinho.

VIDEOCONFERÊNCIAS / WEBINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
- Participação no webinar “Portugal for Ukraine – Setor Social”, que decorreu na tarde do dia 6 de abril;
- Participação no Encontro Regional Centro “A Dimensão Social no Poder Local”, que decorreu na tarde do dia 11 de abril (on-
line);
- Presença na reunião da Rede Nacional Housing First, realizada nas tardes dos dias 6 de abril e 11 de maio (online);
- Presença no webinar “Estatuto do Cuidador Informal”, que decorreu na manhã do dia 10 de maio;
- Participação de dois técnicos superiores na Formação “Aquisição de Equipamentos e Serviços”, que decorreu durante o mês 
de abril, num total de 25 horas;
- Participação na Tertúlia “Envelhecer com Dignidade”, promovida pela Associação de Enfermagem “O Toque”/Ginásio da Men-
te, na tarde do dia 7 de maio;
- Participação na reunião do projeto “Cuidar de Quem Cuida” que decorreu na manhã do dia 16 de maio (online).
 
MISSÃO UCRÃNIA  
- Foi assegurada a coordenação do Centro de Recolha de Bens, a serem enviados para a Ucrânia, em articulação com a Paróquia 
de Espinho;
- Mantém-se a Plataforma MISSÃO Ucrânia, no site do Município de Espinho;
- Foram realizadas diligencias diversas de apoio às famílias que foram chegando e se mantiveram em Espinho nas últimas 
semanas;
- Foi articulada com a Paróquia de Espinho a receção das famílias vindas da Ucrânia, nomeadamente o apoio na integração 
em escola, equipamento pré-escolar e transporte (em articulação com os agrupamentos de escolas e a DEJ); articulação para 
o emprego com o IEFP; disponibilização de bens alimentares, de produtos de higiene e roupas; articulação com a Unidade de 
Saúde Pública (USP) do ACES Espinho/Gaia para acompanhamento na saúde; aulas de português, em articulação com a paró-
quia; encontros sociais entre os chegados e os residentes.
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SAÚDE
- Colaboração na preparação e participação no 1.º Encontro do Plano Municipal de Saúde de Espinho, que decorreu 
no dia 7 de abril, no FACE;
- Ainda no âmbito do Plano Municipal de Saúde de Espinho, foi prestado apoio à elaboração e divulgação do ques-
tionário dirigido à população.

COLETIVIDADES
- Na tarde do dia 25 de maio foi realizada uma reunião para passagem de informação sobre o trabalho desenvolvido 
e a desenvolver com as coletividades do concelho.

- Deu-se continuidade à receção e atualização dos dados das coletividades, que se mantêm em atividade. 

OUTRAS AÇÕES
- Deu-se continuidade às sessões de mentoria no âmbito do Programa de Mentoria promovido pelo Instituto Nacio-
nal de Administração (INA, IP), no qual participam dois elementos da divisão.

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PATRULHA JÚNIOR 2022
O Município de Espinho, em parceria com as entidades Ascendi, ANSR (Autoridade Nacional de Seguran-

ça Rodoviária), GNR (Guarda Nacional Republicana), PSP (Polícia de Segurança Publica) e LBP (Liga dos 

Bombeiros Portugueses) organizaram no passado dia 19 de abril, no auditório do Centro Multimeios de 

Espinho, uma peça de teatro designada por Patrulha Júnior.

Esta atividade, com duração de cerca de 30/40 minutos, foi uma ação de campanha de prevenção rodo-

viária dirigida às crianças, que pretendeu alertar para os perigos relacionados com o uso do telemóvel 

durante a condução.

Tendo como constrangimento o número de sessões disponibilizadas e a lotação da sala, foram contem-

plados todos os alunos do 2.º ao 4.º ano do 1.º ciclo do ensino básico das escolas publicas do concelho 

de Espinho.

PROJETO ERASMUS+ “ECO-HERIT@GE MATTERS”
A última mobilidade do projeto Erasmus+ “Eco-Herit@ge Matters” aconteceu em Portugal (Espinho e 

Ovar), e trouxe 19 alunos e 9 professores dos quatro países estrangeiros envolvidos no projeto. 

Entre 15 e 22 de maio, o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e o Agrupamento de 

Escolas de Ovar Sul receberam os seus parceiros da Croácia, Grécia, Itália e Roménia. 

A professora Marisa Rocha, coordenadora do projeto, contou com o apoio por parte da Câmara Municipal 

de Espinho, na ajuda prestada em toda a logística que um evento desta envergadura implica, contri-

buindo, nomeadamente, com transportes, lembranças, espaços, panfletos informativos, comida, entre 

outros. 

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Miguel Reis, da Vereadora da 

Educação e Cultura, Maria Manuel Cruz, e de outros representantes da instituição, em várias ocasiões ao 

longo da semana, nomeadamente, na sessão de boas-vindas, que decorreu na sede do agrupamento de 

Espinho, e na festa de encerramento, no FACE. 
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 AEMGA DEU PEDALADA A ESPINHO
O Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida promoveu a iniciativa de divulgação dos cursos 

profissionais — Rumos 2022.

Neste âmbito decorreu na manhã de sexta-feira (20 maio) a atividade “AEMGA Tem Pedal” direcionada aos 

alunos do 3.º ciclo e professores, que visou promover a saúde e a sustentabilidade ambiental.

A atividade terminou no largo da Câmara Municipal com a realização de uma aula de ginástica e caminhada, 

dirigidas à população sénior do concelho.

Participaram mais de uma centena de elementos integrantes do projeto municipal “Espinho em Forma”, 

Centro Social de Paramos, Centro Social de Silvalde, CLDS 4G-Espinho Vivo-Eixo 3, CerciEspinho, Associa-

ção de Enfermagem O Toque - Ginásio da Mente e ainda da Associação de Socorros Mútuos de São Fran-

cisco de Assis de Anta.

Esta iniciativa contou com o apoio do Município de Espinho, da Padaria Aipal e da Decathlon-V.N. Gaia.

MUNICÍPIO DE ESPINHO CELEBROU O DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A OBESIDADE
No dia 21 de maio comemorou-se o Dia Mundial da Luta Contra a Obesidade, assinalado nas Escolas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Espinho, com atividade “A minha Lancheira”, como forma de promo-

ver a qualidade nutricional dos lanches escolares.

Considerando que os alunos passam a maioria do dia na escola e sendo o meio escolar, por excelência, 

um local ideal para implementar e modificar os comportamentos alimentares, a ACES Espinho/Gaia e o 

Restaurante Terra Viva associaram-se à Câmara Municipal de Espinho com uma ação de sensibilização de 

promoção e educação para a saúde.

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito do Programa “Regime de Fruta Escolar” e pretendeu sensibilizar as 

crianças e pais para a importância dos lanches, enquanto a alimentação saudável contribui para a saúde 

em geral, melhora a concentração e o rendimento escolar.

“A Minha Lancheira” decorreu durante os dias 16 e 20 de maio de 2022, e envolveu as turmas do 1.º ano 

ao 4.º ano de escolaridade dos dois Agrupamentos de Escolas do Concelho, abrangendo um total de 250 

crianças.

Após uma breve abordagem à importância de respeitar a hora do lanche e os seus benefícios, de forma 

lúdica, as nutricionistas Ana Prata e Ana Mota partilharam junto dos alunos várias sugestões e regras sim-

ples para a constituição de uma lancheira saudável. 

Esta iniciativa incluiu ainda uma componente prática, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 

uma receita simples, saborosa e nutricionalmente equilibrada, confecionada pela Sofia Ramos do restau-

rante Terra Viva, facilmente replicada em casa e partilhada com a família.

No sentido de sensibilizar e capacitar as crianças desta faixa etária, compreendida entre os 6 e os 10 anos, 

e os encarregados de educação para a importância da alimentação na saúde e para o consumo de lanches 

saudáveis, foram entregues aos alunos um folheto com recomendações sobre os alimentos a incluir no 

lanche escolar, bem como a receita confecionada, permitindo assim a reprodução da mesma, em conjunto 

com as suas famílias.

O Programa “Regime de Fruta Escolar” resulta de uma iniciativa de âmbito europeu de distribuição de 

frutas nas escolas e visa capacitar as crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico e famílias para adoção de prá-

ticas alimentares mais saudáveis que levem a um aumento, de forma sustentável, do consumo de fruta e 

legumes.
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ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA | 
ANO LETIVO 2021/2022
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e de Componente de 

Apoio à Família (CAF), o município de Espinho promoveu, de 11 a 18 de abril, um plano de atividades 

para todas as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas públicas do concelho.

Inscreveram-se neste serviço 248 crianças do ensino pré-escolar (AAAF) e 1.º ciclo (CAF), perten-

centes ao Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Laranjeira.

Com este tipo de atividades, o município tem como principal objetivo proporcionar às crianças expe-

riências lúdicas diferenciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curricular letivo e que 

sejam, essencialmente, fonte de prazer e de bem-estar.

Procura-se, igualmente, favorecer uma relação entre a família, a escola e a comunidade no sentido de 

uma valorização e rentabilização do meio.

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS – FÉRIAS DA PÁSCOA 2022 PRÉ-ESCOLAR E 
1.ºCICLO

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
Escola Básica de Paramos: 33

Escola Básica n.º 2 de Espinho: 59

Escola Básica de Silvalde: 30

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Escola Básica de Anta: 44

Escola Básica n.º 3 de Espinho: 55

Escola Básica de Guetim: 27

ANO LETIVO 2021/2022
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2021/2022 | 

diariamente

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 234

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 544

Refeições Servidas: 664

Alunos inscritos na AAAF: 116

Alunos inscritos na CAF: 192

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 348

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 528

Refeições Servidas: 757

Alunos inscritos na AAAF: 151

Alunos inscritos na CAF: 218
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PISCINA MUNICIPAL

Regime Livre
Durante o referido período a Piscina Municipal contabilizou 941 utentes afetos ao regime Livre, dos quais 410 são referentes ao 
mês de Abril e 531 ao mês de Maio.

Escola de Natação
No que respeita á Escola de Natação, a Piscina Municipal contou com 560 utentes inscritos no mês de Abril e 563 no mês de Maio.

Ativivades
-  “XVIII Torneio Cidade de Espinho”, que contou com a participação de 151 atletas e 15 clubes;
- “XV Torneio Vila de Anta - XVII Memorial Napoleão Guerra” onde competiram 241 nadadores de 16 clubes;
- “2º Encontro de Natação Nível 1 - NEES - Desporto Escolar” (Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida);
- Pentatlo Militar - Fase 2, organizado pelo Regimento de Engenharia nrº 3,

Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho 
Realizou-se 92 unidades de treino de natação pura e 22 de natação artística. Já no mês de Maio efetuou 90 sessões de treino de 
natação pura e 21 de natação artística. 

Associação de Karate Shotokan de Espinho 
Realizaou-se no ginásio 8 aulas em Maio e 8 em Abril.

BALNEÁRIO MARINHO

BALNEOTERAPIA | TOTAL UTILIZADORES
Abril  – 72
Maio – 65

PISCINA  | TOTAL UTILIZADORES
Abril  – 2875
Maio – 3239

ATIVIDADES REALIZADAS
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica;
- Aluguer de bicicleta de água;
- Todos os serviços prestados pelo balneário marinho estão em funcionamento. 
- Os serviços do setor tratamentos foram reabertos no dia 21 de Março de 2022, dando seguimento ao plano de contingência elaborado em 
articulação com a unidade de saúde pública Gaia/Espinho, nomeadamente os banhos de imersão, hidromassagens e aplicação de cataplasmas 
de algas, bem como, a hidroterapia; 
-A caldeira do balneário marinho está em avaria, aguardando reparação; 
-Foram realizadas intervenções/manutenções do âmbito da pichelaria e eletricidade, por parte dos funcionários deste equipamento municipal 
de forma a manter a instalação em funcionamento;
-Foi prestado apoio ao serviço de medicina no trabalho, que decorre no primeiro piso desta instalação municipal;
-Foi prestado apoio ao núcleo de surf e bodyboard do desporto escolar da escola secundário a Dr. Manuel Laranjeira, no que refere a armaze-
namento de material desportivo e cedência/higienização de balneários;
-Esta instalação municipal está envolvida na elaboração da carta desportiva municipal, através da afetação de funcionários a tempo parcial 
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ao projeto em questão;
- Organização e implementação da atividade dia mundial da atividade física, em articulação com os colegas da divisão de desporto;
- Finalização do mapa de férias dos trabalhadores afetos ao balneário marinho/piscina solário atlântico;
- Finalização das peças procedimentais para aquisição de hipoclorito e tricloro (tratamento da água das piscinas municipais), em articu-
lação com as colegas da contratação pública;
- Apoio ao evento organizado pelo ginásio LS fitness, nomeadamente com cedência de instalações da piscina solário atlântico;
- Organização e realização do evento (H)á conversa com – SNID, apoios e financiamentos no desporto, em articulação com os restantes 
colegas da divisão de desporto e juventude;
- Elaboração e envio da hasta pública da cafetaria da piscina solário atlântico;
- Preparação da abertura da piscina solário atlântico;
- Foi aposentada mais uma funcionária afeta ao balneário marinho/piscina solário atlântico, neste caso afeta ao serviço de higienização 
e limpeza.

NAVE POLIVALENTE

Clubes utilizadores da Nave Polivalente

S. C. Espinho

- Voleibol

- Andebol

- Atletismo

A. A. Espinho

- Ginástica Rítmica

- Voleibol

Desporto Adaptado C.M. Espinho

- Boccia

Núcleo Montanha Espinho

- Escalada

NovaSemente Grupo Desportivo

- Badminton

- Esgrima

Escola de Formação “Os Tigres”

- Andebol

Clube Amigos Ténis de Mesa de Espinho

- Ténis de Mesa

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 15 jogos

Voleibol - 28 jogos

Futsal - 0 jogos

Encontro de Minis Masculino - SCE Andebol
10 de abril
O nosso encontro de Minis Masculino é relativo ao plano do Quadro Competitivo Manitas,Bambis e Minis da Associação Andebol 
de Aveiro. Em relação ao escalão Minis Masculino tem sido realizado Poules com o juntamente de 4/5 clubes já pré-estabelecidos. 
E neste encontro (“Poule 4”) estava a convocados os seguintes clubes: 
- AA Coimbra, participou com 7 atletas 
- CD S. Bernardo, não compareceu ao encontro 
- CD Feirense, participou com 18 atletas em duas equipas - SC Espinho, participamos com 12 atletas. 
Devido as condições da Nave Desportiva de Espinho, em ter dois campos paralelos, é nos possível realizar estes eventos com as 
dimensões de campo superiores promovendo mais espaço para os atletas jogarem. Normalmente é utilizado metade de um campo 
para a realização destes jogos.

Circuito Regional de Infantis, Esgrima - 2.ª etapa
23 de abril
A secção de esgrima da Novasemente Grupo desportivo organizou no passado dia 23 de abril de 2022 a 2ª etapa do “Circuito 
regional de infantis. 
Neste evento participaram 25 atletas dos 4 clubes da região norte 
- Sport Club do Porto, 
- Clube de Esgrima de Braga, 
- Escola Desportiva de Viana do Castelo
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- Novasemente Grupo Desportivo.
Uma vez que a última competição organizada pela Federação Portuguesa de Esgrima para o escalão de infantil data de outubro de 
2021, os clubes da região norte decidiram realizar um conjunto de 4 provas entre janeiro e junho de 2022, a realizar por cada um 
dos clubes envolvidos. 
Estas competições têm o objetivo de motivar os atletas para a modalidade e para a competição, o que é essencial para cativar os 
jovens atletas para o treino da modalidade. É previsível que este circuito regional se mantenha nos próximos anos, dado o sucesso 
que temos observado.
Por último gostaríamos de agradecer todo o apoio da equipa da Nave que, para além da disponibilidade, deram-nos as condições 
necessárias para a realização de uma prova elogiada por todos os envolvidos, apesar da organização em tempo recorde.

Encontro de Minis Femininos e Masculinos - SCE Andebol
24 de abril
O nosso Encontro de Minis Masculino é relativo ao plano do Quadro Competitivo Manitas, Bambis e Minis da Associação Andebol 
de Aveiro. 
Em relação ao escalão Minis Masculino tem sido realizado Poules com o juntamente de 4/5 clubes já pré-estabelecidos. E neste 
encontro (“Poule 5”) estava a convocados os seguintes clubes: 
- SC Espinho, participamos com 10 atletas 
 AA Avanca, participou com 13 atletas em 2 equipas 
- GIC Águeda, participou com 5 atletas 
- CD Feirense, participou com 11 atletas 
- AEFE Os Tigres, não compareceu ao encontro. 
Utilizamos o campo 1/3 Central Poente para a realização do Encontro de Minis Masculino enquanto em simultâneo utilizamos o 
campo 1/3 Central Nascente para a realização do Encontro de Minis Feminino 

O Encontro de Minis Feminino também é relativo ao plano do Quadro Competitivo Manitas, Bambis e Minis da Associação Andebol 
de Aveiro. Infelizmente é verificado um número reduzido de clubes a participar nestes escalões para o Feminino, estando só os 
seguintes clubes inscritos:
 - Alavarium AC, não compareceu ao encontro 
- ACD Monte, não compareceu ao encontro 
- Salreu, não compareceu ao encontro 
- CP Valongo Vouga, participou com 14 atletas 
- SC Espinho, participamos com 10 atletas em 2 equipas 
- LAAC (Liga Amigos Aguada de Cima), não compareceu ao encontro

E com um número reduzido de clubes inscritos, mesmo assim só tivemos a participação de um dos clubes. Temos já outro encontro 
agendado, em que esperamos a participação de todos estes clubes.
Com a realização destes dois eventos em simultâneo, mesmo com um número reduzido de equipas, demonstra a capacidade de 
ser possível organizar e realizar encontros com maior número de equipas e atletas, trazendo mais visitantes para a nossa cidade.

Desporto para todos, Futsal
18 de maio de 2022
No âmbito do projeto desporto para todos promovido pelo Município de Espinho, está a ser promovida uma série de experiências 
de diferentes modalidades desportivas dirigidas para pessoas com deficiência. Atendendo a que a CerciEspinho, ainda tem im-
plementadas algumas restrições relacionadas com os COVID 19, as mesmas foram direcionadas exclusivamente para utentes da 
Cerciespinho. Esta atividade, organizada e dinamizada pelos técnicos superiores da divisão de desporto e juventude André Tavares 
e Delfim Ribeiro, contou com a presença de 14 (utentes da Cerciespinho). Para além dos técnicos municipais, contamos com a cola-
boração do técnico de desporto da Cerciespinho Januário e estagiário Rui. Para a realização da mesma contou-se com o empréstimo 
de bolas por parte da Novasemente.

FestAnd – SCE Andebol
22 de maio de 2022

Encontro de Minis Masculinos e Femininos – SCE Andebol
29 de maio de 2022

Desporto para todos, Voleibol
31 de maio de 2022
No âmbito do projeto desporto para todos promovido pelo Município de Espinho, está a ser promovida uma série de experiências 
de diferentes modalidades desportivas dirigidas para pessoas com deficiência. Atendendo a que a CerciEspinho, ainda tem imple-



SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .

45      AM ESPINHO  N.º 3        JUNHO  2022

mentadas algumas restrições relacionadas com os COVID 19, as mesmas foram direcionadas exclusivamente para utentes da 
Cerciespinho.
Assim os técnicos superiores da divisão de desporto e juventude André Tavares e João Paulo Lemos, organizaram mais uma 
inicitambém com a colaboração do técnico de desporto da Cerciespinho Januário e estagiário Rui. Para a realização da mesma 

contou-se com o empréstimo da bolas por parte do Sporting Clube de Espinho

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.

NovaSemente G.D.

- Futsal

- Jiu Jit Su

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Futsal - 26 jogos

Andebol - 1 jogo

Torneio Quadrangular de Futsal – Forças Vivas
23 de abril
O Centro Social, Cultural e Desportivo dos trabalhadores da Câmara Municipal de Espinho organizou o Torneio quadrangular de 
futsal forças vivas. Esta atividade contou com a presença de 48 participantes, que ocuparam da seguinte forma o pódio final:
1° classificado: Regimento Engenharia N.°3 Espinho;
2° classificado: P.S.P.;
3° classificado: CCD Espinho;
4° classificado: Bombeiros do Concelho de Espinho;

2º Torneio de Clubes Seniores – NGD Badminton
21 e 22 de maio de 2022
A Federação Portuguesa de Badminton (FPB) e a Novasemente Grupo Desportivo, organizaram nos dias 21 e 22 de maio o 2º 
Torneio de Clubes Seniores em Badminton.
Neste evento foram montados 7 campos e marcaram presença 4 atletas do top Nacional, 2 atletas do Ciclo Olímpico Tóquio 
2020, num total de 121 atletas.
Este evento contou com os habituais patrocinadores oficiais YougMinton e JMA Sport.

ATENDIMENTO 
MUNICIPAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ABRIL’ 22

Nº de atendimentos gerais | 1819

Nº de atendimentos Urbanismo | 312

Nº de atendimento ARU’S / BUPI | 22

MAIO’ 22

Nº de atendimentos gerais | 2158

Nº de atendimentos Urbanismo | 360

Nº de atendimento ARU’S / BUPI | 51



PROMOÇÃO E EVENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Páscoa em Espinho
Entre os dias 8 e 16 de abril de 2022, Espinho celebrou a Páscoa com um programa repleto de iniciativas de forma a 
envolver toda a comunidade e quem nos visita nesta quadra festiva, sem nunca esquecer a tradição.

Este ano contamos com o Mercadinho de Páscoa, onde estiveram representadas algumas das doçarias conventuais, 
alusivas a esta época pascal, com especial destaque para os Ovos de Páscoa e tablets de chocolate artesanais.

No dia 10 de abril, no Parque João de Deus, Espinho foi presenteado com um Concerto de Gospel ao ar livre, pelo grupo 
GoGospel, que envolveu todos os presentes, tornando-se um momento único de partilha de emoções e união. Com 
uma atuação contagiante, este foi sem dúvida um espetáculo que ficará gravado na memória de todos os presentes 
que não queriam que aquele momento terminasse.

No dia 12 de abril decorreu o tradicional Concerto de Páscoa na Igreja Matriz de Espinho, este ano a cargo da Orques-
tra Clássica de Espinho e Coro Sinfónico Inês de Castro. Uma vez mais a igreja estava repleta de pessoas, que não 
quiseram deixar de assistir a este momento musical.

Para terminar, durante o dia 16 de abril, decorreu a Caça ao Tesouro “Ovos de Páscoa”, tendo participado um elevado 
número de famílias, que no final receberam um prémio de participação. Esta iniciativa envolveu o comércio local, 
tendo sido assim uma forma de o promover e dinamizar.

Para além desta programação, Espinho contou ainda com o regresso dos Fins de Semana Gastronómicos do Turismo 
Porto e Norte, de forma a promover e impulsionar o setor de turismo. Os alojamentos aderentes ofereceram aos clien-
tes 10% de desconto nas duas noites (sexta e sábado, (15 e 16 abril respetivamente) e os restaurantes aderentes, 
ofereceram uma bebida como boas-vindas.

Com toda a certeza a celebração da Páscoa em Espinho ficará na memória de todos que participaram e vivenciaram 
connosco esta época festiva.

OBRAS PARTICULARES E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, destacam-se as seguintes atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 

Licenciamento Zero

 Estabelecimento: 4

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 8

 Alojamento Local: 1

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 91

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 70

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 103

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 320

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 162

N. DE OFÍCIOS: 232

 Atendimentos: 27

 Obras Particulares: 205

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 33

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 40
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SERVIÇO MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ABRIL
- Frequência do curso de contratação pública por 2 técnicos 
superiores e 1 assistente técnico;

- Visita técnica ao FACE no âmbito da Task-Force para a reabertura do parque de estacionamento;

- Reunião DOM / DPPE / SMPC para analise das condicionantes decorrentes do novo diploma legal SGIFR;

- Frequência do curso de Emergências Radiológicas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pelo Coordena-
dor Municipal de Proteção Civil e 1 técnico superior; 

- Participação de 1 técnico superior e 1 assistente técnico nas ações de treino operacional de posto de comando organizadas pela 
ANEPC;

- Contributos para a instalação de estação meteorológica no município;

- Proposta para a criação de uma base de dados com vista à implementação de um sistema de aviso e alerta à população; 

- Reuniões com a equipa de contratação e assessoria jurídica externa para a constituição de um procedimento destinado à limpeza 
e reposição do estado de circulação das vias municipais;

- Desenvolvimento do Plano de Emergência Externo da Eurospuma;

- Participação na Comissão da Sub-Regional da AMP do Sistema Integrado de Fogos Rurais;

- Tramitação dos processos de limpeza de terrenos;

- Revisão e encerramento do Relatório de Atividade de Combate à Vespa Velutina no Município de Espinho;
 
MAIO 

- Desenvolvimento do II capítulo do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil;

- Desenvolvimento do Plano de Emergência Externo da Eurospuma; 

- Participação na Comissão da Sub-Regional da AMP do Sistema Integrado de Fogos Rurais;

- Tramitação dos processos de limpeza de terrenos;

- Representação no 6º Encontro Nacional das Vilas e Cidades Resilientes;

- Realização da proposta de regimento para a Comissão Municipal do Sistema Integrado de Fogos Rurais;

- Carregamento em plataforma SIG de todas as ocorrências de proteção e socorro referentes ao ano de 2021;

- Atualização da informação do separador do SMPC no site da CME; 

- Procedimento de aquisição de monitores videowall para o Centro de Coordenação Operacional Municipal;

- Procedimento de aquisição de equipamentos rádio VHF, rede SIRESP e rede satélite;

- Procedimento da adenda ao protocolo AHBVCE;

- Desativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil;

- Desenvolvimento do formulário de avaliação de risco dos eventos municipais;

- Desenvolvimento do Plano Municipal de Desfibrilhação Automática Externa - início;

- Revisão do quadro de pessoal do SMPC e elaboração da respetiva proposta;

- Divulgação do projeto “Raposa Chama” pelas escolas e infantários do município;

- Atualização de todos os registos de combate à vespa asiática na plataforma STOP Vespas do ICNF e em registo interno;

- Participação e acompanhamento de dois eventos municipais: 
AEMGA Tem Pedal, Escola Azul, corrente do Oceano;

- Acompanhamento do simulacro externo da Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira;

- Inicio da elaboração da proposta de regulamento de funcionamento do SMPC.



// PROCESSOS JUDICIAIS
ACTUALIZADA EM 31 DE MAIO ‘22

Informação à Assembleia Municipal, de acordo com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais  

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro



Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 953/19.5BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por Augusto Ribeiro dos Santos e mulher, Maria de 
Fátima Silva Lopes Fernandes, José Joaquim Ribeiro de Castro 
e mulher, Rosa Maria Dias Salvador Ribeiro de Castro e Helder 
Domingues Magalhães Ferreira e mulher, Tânia Marta Fonse-
ca Santos
Objecto: a anulação da ordem de realização de obras coer-
civas ordenadas ao Autores por ofício de 01/07/2019, nº 
153/2019, que transmitiu o despacho de 27/06/2019 da 
Senhora Vereadora Eng.ª Maria de Lurdes Santos Ganicho, 
determinando se procedesse nos termos da informação dos 
serviços municipais de 26/06/2019.
Decorre do Processo administrativo: OP-FIS-23/FIS/2017 - 
Local da obra: Rua 20, n.ºs 1263 a 1287 -Espinho - reposição 
da legalidade urbanística.
Foi proferida sentença que absolveu o Município de Espinho 
da instância.
O tribunal entendeu que, como se defendeu na contestação, 
não estar provada a adopção de nova decisão administrativa, 
especificamente reguladora da realidade de facto que os AU-
TORES vieram narrar nos autos.
E considerou estarem os AUTORES cientes da necessidade 
de efectivação das obras em causa, indicando mesmo as da-
tas de início e termo da sua concreta realização pelo que se 
conformaram com a situação jurídica que para si resultava do 
acto administrativo que vieram impugnar.
Por tal, concluiu pela inimpugnabilidade do acto impugnado, 
à vista da sua concreta aceitação pelos respectivos destina-
tários.
Assim, sendo julgada procedente a excepção de inimpugnabi-
lidade do acto impugnado, foi o Município de Espinho absol-
vido da instância.

Procº nº 1037/19.1BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por SEVERINO BASTOS REBELO

Objecto: a anulação dos actos administrativos praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Espinho, e pelo Presidente 
da Câmara de Espinho, datados, respectivamente, de 21 e 22 
de Outubro de 2019, no segmento decisório em que lhe de-
termina, enquanto proprietário do imóvel em referência nos 
autos, a execução dos trabalhos indicados no Auto de Vistoria 
de Salubridade de 11-10-2019.
Decorre do Processo administrativo: OP-VSA 1/2019 - Pré-
dio sito à Rua 2, nºs 1185-1189-1193, freguesia de Espinho, 
onde ocorreu desabamento parcial em 19/20-10-2019, e de 

a) Objecto: a declaração de nulidade ou a anulação dos despa-
chos da Vereadora do Pelouro da Câmara Municipal de Espinho, 
de deferimento do pedido de licenciamento de construção for-
mulado no processo de licenciamento LE-ARUNCC 10/20, e de 
deferimento da emissão do correspondente alvará de licença 
de construção.
O Município e a Contra-interessada apresentaram as suas Con-
testações, tendo sido apresentados requerimentos comple-
mentares, fidnando a fase dos articulados.
O processo aguarda o saneamento.

onde foram realojados os inquilinos.
Apresentada a Contestação e tendo Ministério Público também 
defendido a improcedência da acção, o Autor requereu que fos-
se efectuada uma vistoria ao estado actual do prédio, o que se 
entendeu não ter justificação.
O processo continua a aguardar esta decisão interlocutória.

Procº nº 665/21.0BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA que SUSANA MARIA MARQUES ATAÍ-
DE XUFRE move ao MUNICÍPIO DE ESPINHO, impugnando o o 
despacho de 22 de Junho de 2021 do Snr. Presidente da Câma-
ra Municipal de Espinho, que indeferiu a pretensão de licencia-
mento de construção do Equipamento com funções de Apoio de 
Praia. 
Decorre do Processo administrativo: processo LE-EDI-72/08 
– pretensão já anteriormente objecto de indeferimento, por 
despacho de 28-07-2010 do Presidente da Câmara Municipal 
de Espinho,  revogada por sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Aveiro, procº nº 1228/10.0BEAVR, emitida em 5 de 
Maio de 2017.
O juiz do processo proferiu despacho dispensando a audiência 
previa, entendendo que o mesmo se encontra instruído com a 
prova necessária para a decisão.
Assente esta fase processual, o processo seguirá para emissão 
de sentença.

PROCESSO nº 934/21.9BEAVR
Unidade Orgânica 1 
ACÇÃO ADMINISTRATIVA para anulação de acto administrativo.
Autor: ANDRÉ JOÃO MOURA FERNANDES DA SILVA GONÇALVES 
e ANA CLÁUDIA TEIXEIRA OLIVEIRA COSTA GONÇALVES
Réu: MUNICÍPIO DE ESPINHO
Valor: €=30.001,00
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PROCº nº 371_22.8BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA para anulação de acto administrativo.
Autor: PALMIRA ALVES OLIVEIRA TAVARES
Réus: MUNICÍPIO DE ESPINHO e FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
Valor: €=53.682,40

a) Objecto: a condenação do MUNICÍPIO DE ESPINHO ou da FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., no pagamento de 
uma indemnização por danos patrimoniais de €=23.682,40, por danos não patrimoniais de €=30.000,00, mais juos vincendos.
Decorre de um acidente pessoal da Autora, ocorrido na via pública, em Espinho, em 30 de Maio de 2019.
O Município foi citado para contestar, decorrendo o prazo para o efeito.

TRIBUNAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Juízo da Propriedade Intelectual – Juiz 3

Processo n.º 365/21.0YHLSB
ACÇÃO COMUM DE CONDENAÇÃO interposta contra o MUNICÍPIO DE ESPINHO e VEIRABAR, LDA., por LARUS – ARTIGOS PARA 
CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTOS, LDA.-

 Objecto: a condenação do Município a abster-se de adquirir a terceiros os modelos de equipamento urbano que identifica – 
abrigos para passageiros – de design idêntico ao registado pela Autora, e a indemnizar esta, conjuntamente com a 2ª Ré, por 
prejuízos patrimoniais e não patrimoniais. Valor: 112.462,50 €.
 O Município e a Co-Ré apresentaram Contestação, esta formulando pedido reconvencional de declaração de invalidade dos 
registos de direitos de autor da Autora.
A Autora apesentou Réplica, e concluiu-se a fase dos articulados.
Foi designado o dia 2 de Junho próximo para a realização de uma audiência prévia, para discussão de facto e de direito, deli-
mitação dos termos do litígio, e programação dos actos a realizar na audiência final, precedida de uma tentativa de concilia-
ção.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO
Juízo Central Cível de Santa Maria da Feira - Juiz 2

Processo nº 3934/21.5T8AVR
ACÇÃO DECLARATIVA DE CONDENAÇÃO

Autor:: LUIS FILIPE CUNHA LUCAS e LUCIA MARGARIDA LOUREIRO DA SILVA
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO e outros
Valor: €=83.000,00
Objecto: I- a condenação do Município e demais Réus a reconhecer que a alteração de um Loteamento constitui um acto que 
não produz qualquer efeito na ordem jurídica, e que os lotes n.ºs 3 e 4, pertença dos Autores, têm as exactas medidas, áreas e 
configurações, que constam do Alvará de Loteamento inicial, e o pedido de declaração pelo tribunal que a Alteração ao Alvará 
em nada pode afectar o legitimo direito de propriedade dos Autores.
II- A Condenação do Município e primeiros Réus a pagar aos Autores, de forma solidaria, a título de compensação pelos danos 
Patrimoniais e não Patrimoniais por estes sofridos, a quantia de 83.000 euros, a actualizar em execução de sentença, e a as-
sumir todas as custas do processo e demais encargos.
O Município e os Réus apresentaram as suas Contestações., e concluiu-se a fase dos articulados.
O processo aguarda saneamento e passos sequentes.
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Raquel Dias da Silva
Advogada

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO N.º 1228/10.0BEAVR-A
Ação Executiva;
Exequente: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Executado: Município de Espinho;
Aguarda remessa da conta de custas.

PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Foi pro-
ferida sentença que julgou a ação parcialmente proceden-
te, condenando o Município a pagar ao Autor a quantia de 
€10.000,00, a título de indemnização por danos patrimoniais, 
acrescida de juros de mora nos termos legais. O Município in-
terpôs recurso de apelação para o Tribunal Central Adminis-
trativo – Norte. Aguarda a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
Autor e Réu aceitaram pôr termo ao litígio através de tran-
sação, nos termos da qual o Autor reduziu o seu pedido para 
a quantia de € 1.500,00, a qual já foi paga pelo Município. 
Aguarda conta de custas.

PROCESSO Nº 1022/14.0BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda 
prolação da sentença.

PROCESSO Nº 1129/14.3BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
Foi o Município notificado da conta, com a consignação de 
que, nos termos do n.º 1 do art.º 29.º do RCP, por não exis-
tirem quaisquer quantias em dívida, se verificam os pressu-
postos da al. a) do citado preceito, havendo, portanto, lugar à 
dispensa da realização do ato de contagem.
Resulta ainda da referida conta um crédito a favor do Muni-
cípio relativo à taxa de justiça liquidada em excesso, no va-
lor de €306,00. Deu entrada nos autos requerimento com a 
indicação do IBAN do Município para restituição do valor em 
referência.

PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
O Município apresentou a nota discriminativa e justificativa das 
custas de parte e aguarda liquidação/pagamento da mesma.

PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho;
A Autora, na sequência do incidente de intervenção principal 
provocada suscitado, veio indicar aos autos a morada correta 
do seu irmão, Sr. Marco Paulo Oliveira de Sá, requerendo a cita-
ção daquele nessa nova morada. Todavia, ainda não se mostrou 
possível concretizar a citação. Aguarda-se ulterior tramitação 
processual.

PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para, em 10 (dez) dias, se pronun-
ciar sobre a matéria de exceção suscitada e que se refere à 
inimpugnabilidade do ato impugnado pelo Autor em 13 de abril 
de 2018, inimpugnabilidade essa que constitui uma exceção 
dilatória prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 89.º do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos e que determina a 
absolvição da instância. O Município pronunciou-se pela inim-
pugnabilidade do referido ato.
O Autor pronunciou-se alegando que não impugnou só o ato 
de 13 de abril de 2018, mas também o ato de 11 de janeiro de 
2018. Foi apresentada pela mandatária do autor renúncia ao 
mandato, tendo o autor constituído novo mandatário judicial. 
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho;
O autor recorreu da sentença para o Tribunal Central Adminis-
trativo Norte. O Município apresentou as contra alegações. O 
Ministério Público proferiu parecer segundo o qual a sentença 
recorrida não merece censura, concluindo a final que deve o 
recurso ser julgado improcedente. Aguarda ulterior tramitação 
processual..

PROCESSO N.º 806/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias 
e Afins;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência julgamento, finda a qual as partes fo-
ram notificadas para apresentar alegações escritas. O que o 
Município fez. Aguarda prolação de sentença.
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PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessioná-
rias e Afins;
Réu: Município de Espinho;
Foi proferida sentença que anulou os atos administrati-
vos impugnados, datados de 09.01.2019, 12.02.2019, e 
11.03.2019, praticados pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho. Ora, os atos objeto de impugnação ver-
savam sobre diversas questões, pelo que apesar da funda-
mentação da sentença deixar claro que apenas se anulam os 
atos impugnados por padeceram de erro nos pressupostos de 
facto, exclusivamente por a ficha de avaliação curricular do 
ano de 2009 padecer de erro ao consignar, no ponto 3 (con-

PROCESSO N.º559/20.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Severino Bastos Rebelo;
Réus: Município de Espinho;
O Autor intentou a presente ação administrativa com vista à impugnação do ato administrativo, pugnando pela 
nulidade do despacho impugnado de realização de obras no prédio sito na Rua 2, ou pela sua anulação por viola-
ção de lei. O Município apresentou contestação. Foi proferido parecer pelo Ministério Público que se manifestou 
pela improcedência da ação. Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 743/20.2BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passagem de Certidões;
Requerente: José de Almeida Martins;
Requerido: Município de Espinho;
O Requerente instaurou a presente intimação para prestação de informações contra o Município, requerendo, 
para o efeito, que lhe fossem prestadas as informações ínsitas no requerimento, por si apresentado, em 15 
de outubro de 2020. O Município, na sua resposta, prestou as informações solicitadas e o processo foi julgado 
extinto, por inutilidade superveniente da lide. O Requerente apresentou nota discriminativa e justificativa de 
custas de parte, da qual o Município, por intempestividade, reclamou. Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 211/21.5BEAVR-A
Ação Administrativa – Impugnação de atos administrativos;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Autor intentou a presente ação administrativa contra o Município, pedindo a anulação da decisão de aplicação 
da sanção de despedimento disciplinar por vícios do processo administrativo, invocando assim a ilicitude do 
despedimento. O Autor pede ainda a sua reintegração e o pagamento dos vencimentos, suplementos e sub-
sídios que deixou de auferir em função da sanção aplicada e o pagamento de uma indemnização no valor de 
€75.000,00 (setenta e cinco mil euros), a título de danos morais, bem como uma indemnização pelos danos pa-
trimoniais sofridos cuja liquidação relegou para execução de sentença. Citado, o Município apresentou contesta-
ção. A mandatária do autor deu entrada de renúncia ao mandato, tendo o autor já constituído novo mandatário. 
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 515/19.7BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Maria Manuela Sousa Fernandes;
Réu: Município de Espinho;
Foi o Município notificado da dispensa de realização da audiência prévia e do despacho sanea-
dor, o qual fixou, designadamente, o objeto do litígio e os temas da prova.

teúdo funcional), campo CF2, a menção de 3 (por alegada au-
sência de classificação em sede de SIADAP em 2008), quando 
deveria ter considerado a pontuação de 4,3 (precisamente a 
avaliação quantitativa obtida pela Autora, nos termos do SIA-
DAP, no ano de 2008), foi pedida a retificação do dispositivo 
da sentença para passar a ter a seguinte redação: “Nestes 
termos, e com os fundamentos de facto e de direito supra 
expostos, anulam-se os atos administrativos impugnados, 
datados de 09.01.2019, 12.02.2019 e 11.03.2019, pratica-
dos pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
estritamente, na parte afetada pelo vício ora julgado proce-
dente”. Aguarda despacho.
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PROCESSO N.º 556/21.4BEAVR
Ação Administrativa – Condenação à prática de ato adminis-
trativo devido;
Autor: Maria Gorete Afonso Claro;
Réu: Município de Espinho e Octávio Fernandes de Pinho;
A Autora intentou contra o Município e contra Octávio Fer-
nandes de Pinho a presente ação administrativa, por enten-
der que não foi praticado um ato administrativo de embargo 
de obra. Em consequência, a Autora pede a condenação do 
Município no pagamento da quantia de €6.000,00 (seis mil 

PROCESSOS JUDICIAIS .

euros) em sede de responsabilidade civil, nomeadamente em 
razão da devassa /violação da privacidade/servidão de vistas, 
emissão de fumos e cheiros, passagem forçada e invasão do 
espaço aéreo. Peticiona ainda a condenação do Município no 
pagamento de uma indemnização, no valor de €4.000,00 
(quatro mil euros), a título de danos morais, bem como na 
condenação da demolição da obra ilegal. Citado, o Município 
apresentou contestação. O Réu Octávio Fernandes de Pinho 
também apresentou contestação. Aguarda-se a ulterior tra-
mitação processual.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

PROCESSO Nº 3411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua resposta escrita.

PROC. N.º 00255/2019
Agência Portuguesa do Ambiente – APA;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua defesa escrita e já se procedeu à inquirição das testemunhas arroladas pelo Município.

PROCEDIMENTOS/PROCESSOS VÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Aveiro;

PROCESSO Nº 11/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua 
pronúncia quanto à imputação dos factos.

Processo nº 54/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua 
pronúncia.

Processo nº 54/2019;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronún-
cia quanto à denúncia anónima registada com o n.º 1121/18.
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// PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES

ACTUALIZADA EM 31 DE MAIO ‘22



REUNIÕES E VISITAS PRESENCIAIS

- Inauguração da nova unidade de Cardiologia de intervenção e cuidados intensivos cardíacos do Centro hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho pelo Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa

- Comemorações Dia Mundial da Atividade Física nas escolas

- Entrega dos prémios do Concurso Nacional de Leitura - Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

- Abril - Mês Prevenção Maus tratos assinalado com a iluminação do laço azul

- Participação na 3ª edição do Labtalks

- 1º encontro do Plano Municipal de saúde

- Dia Nacional dos Moinhos | Dia dos Moinhos Abertos | Espinho

- Atividades de Páscoa em Espinho - Concerto de Gospel // Concerto de Páscoa na Igreja Matriz de Espinho

- Assinatura Protocolo com a Patinhas sem Lar – Associação de Proteção dos Animais

- Reunião de preparação de implementação do Plano Municipal Igualdade

-  Participação no Simpósio do Desporto.

- Assinatura protocolo Comunidades Desfavorecidas com o Município de Gaia

- Reunião com a Associação de Pais- Espinho 3

- Realização de acção de campanha de sensibilização com a PSP Espinho e a Ascendi – Patrulha Júnior

- Assinado protocolo com Associação Moto Clube Espinho

- Assinado protocolo com a Grupo Recreativo Estrelas Ponte Anta

- Apresentação Caderno de Espinho n.º 10, dedicado ao tema do comércio do Mário Augusto.

- Comemorações 25 abril

- Reunião de trabalho com os presidentes de Câmara que integram AMTSM – tema: Criação interface da Linha do Vale do 
Vouga em Espinho.

- Em associação com a ATP – Associação Turismo Porto e norte recebemos em Espinho 5 operadores turísticos do Reino 
Unido que vieram conhecer o potencial do nosso território

- Participação nas comemorações do 25.º Aniversário da ADCE

- Reunião com AFDPDM- Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho

- Comemorações Dia da Mãe

- Comemorações Dia Mundial Dança

- Receção da viatura de recolha de bio resíduos entregue pela Lipor

- Semana Espinho Habita’22 – com a participação da secretária de Estado da Habitação Dra. Marina Gonçalves

- Participação no Dia da Unidade do Regimento de Engenharia 3

- Reunião da Comissão Acompanhamento Delegação Competências Educação

- Reunião com a Associação Mulher Migrante

- Participação na Tertúlia - Envelhecer com dignidade - Associação de Enfermagem “O Toque”

- Reunião com a Banda de Paramos para apresentação nova direção.

- Participação no encontro BeVolunteer4Hope- iniciativa promovida pela Sociedade Promotora de Estabelecimentos de 
Ensino (SPEL)

- Participação na Reabertura da Sala Museu José Marmelo e Silva na Biblioteca Municipal de Espinho no 111.º aniversário do 
nascimento do escritor Marmelo e Silva

- Participação no XV torneio de natação da Vila de Anta // VII Memorial Napoleão Guerra

- Participação no Festival Internacional de Marionetas de Espinho

- PROJETO “Mar Pedagógico - Inclusão é a condição”

- Participação nas Promessas do Agrupamento de Escuteiros 1114 – Anta.

- Entrega da Taça de Campeão da 1ª Divisão da Lista RSTAR AFPCE aos Leões Bairristas

- Comemorações dos 30 anos de Geminação entre Espinho e Brunoy
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- Participação nas celebrações dos 25 anos do Complexo de Ténis de Espinho

- Visita à Bi-silque

- Participação na reunião de trabalho entre AMP e CCDRN sobres os desafios e novas exigências do programa Norte 2030

- Visita Escola Sá Couto com DGEST

- Celebração do Dia da Escola Azul com a realização de um cordão humano em associação com a Estação Náutica de Espinho.

- Participação na iniciativa do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida – “A AEMGA Tem Pedal”

- Participação na Tomada Posse novos Adjuntos do Corpo de Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho

- Comemoração de aniversario da Associação Desportiva da Vila de Anta

- Presença na Final da Taça da Associação Figura Versátil promovida pela Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho.

- Participação no 133º aniversário da Junta Freguesia Espinho Aniversário

- Participação no Conselho Metropolitano de Vereadores da Cultura realizado em Arouca.

- Reunião com a Cooperativa Nascente para apresentação nova direção.

- Participação nas comemorações do 49º aniversário da Nascente

- Participação no encerramento do Dia Nacional do Mutualismo

- Participação na Inauguração da Exposição coletiva “Arte na Maré” na Junta de Freguesia de Espinho.

- Inauguração da exposição PETMANIA – da autoria dos alunos da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida.

- Participação nos festejos do 29º aniversário da Elevação de Anta a Vila.

- Entrega da Taça Campeão da 2ª divisão da LIGA RSTAR - promovida pela Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho.

- Participação no Dia Internacional dos Museus – Face

- Visita à IFAT Munich com a LIPOR – Feira cujas principais áreas são a prestação de serviços municipais (utilitários), limpeza, 
Hidrotecnia, eliminação, meio ambiente, relacionado com as questões da água, águas residuais, resíduos e matérias-primas 
secundárias.

ATENDIMENTOS MUNICIPES

- Agendado e Livre.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Praça Dr. José Oliveira Salvador
Apartado 700
4501-901 Espinho

geral@cm-espinho.pt
www.cm-espinho.pt


