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RELATÓRIO SINTÉTICO 
DO PRIMEIRO ANO DO 
MANDATO AUTÁRQUICO 
2021-2025
No ano transato, contra as expectativas de muita 
gente, a mega coligação Juntos Somos Coimbra for-
mou-se para dar esperança a Coimbra. Oito forças 
políticas, muito diversificadas, juntaram-se perante 
a urgência de devolver a Coimbra a ambição de se 
transformar num polo de cultura e desenvolvimen-
to sustentável, definindo um caminho que permi-
tisse criar empregos, para que os conimbricenses, 
principalmente os jovens, não fossem obrigados a 
abandonar Coimbra por falta de oportunidades.

VISÃO ESTRATÉGICA

A ideia estratégica nuclear, a que chamámos 
“CulTec”, assentava, e assenta, numa fusão entre a 
Cultura e o Conhecimento, de que Coimbra dispõe 
destacadamente em Portugal, e a Tecnologia, que 
igualmente floresce em Coimbra e abre aos cen-
tros urbanos da nossa dimensão a hipótese de se 
projetarem para todo o planeta. É uma fervilhante 
filosofia proativa e cosmopolita, aberta ao mundo, 
às pessoas, às artes, à cultura, à inovação, às novas 
ideias, ao investimento e ao empreendedorismo.

No dia 26 de setembro de 2021 a população de 
Coimbra concedeu-nos o benefício da dúvida com 
uma maioria de 43,92%, superior à percentagem da 
maioria absoluta obtida pelo partido socialista nas 
legislativas de 2022, que foi de 41,37%, e que con-
duziu ao XXIII Governo constitucional.

Tomámos posse a 18 de outubro, em ambiente de 
grandes expectativas e enormes responsabilidades.

O nosso primeiro embate, no dia 19/10, foi de sur-
presa, pois, chegados ao Gabinete da presidência 
não encontrámos ninguém para nos receber. Todos 
os processos em trânsito tinham sido devolvidos 
aos serviços. Estava tudo vazio, mantendo-se ape-
nas a mobília. Foi necessário começar do zero, para 
o que contámos com a colaboração ativa de mui-
tos e bons dirigentes e trabalhadores camarários, 
o que ainda mais nos estimulou e abriu desde logo 
a via para um dos objetivos traçados: uma Câmara 
sem papel. Esta foi uma das grandes mudanças na 
Câmara de Coimbra, o presidente da Câmara come-
çou imediatamente a despachar apenas por via in-
formática, com aceleração do ritmo de trabalho e 
das respostas da Câmara, induzindo repercussões 
positivas a todos os níveis. 

Pouco tempo depois foi lançada uma nova platafor-
ma de Serviços Online, com uma clara aposta no re-
forço de valências, que permite aos cidadãos a con-
sulta dos seus processos, bem como a submissão de 
requerimentos através da internet e o processo de 
despesa totalmente desmaterializado com a entra-
da em vigor do orçamento para 2022

Hoje, um ano depois, posso dizer que, no sistema de 
gestão documental da Câmara, o programa MyDoc, 
já dei 12.052 despachos e, no somatório de todos 
os vereadores com pelouro, nos quais me incluo, 
foram dados, num único ano, excluindo os despa-
chos em papel, que são cada vez mais residuais e 
não se contabilizaram, 48.897 despachos, soman-
do os programas MyDoc e SPO. É muito trabalho 
feito para e pelo desenvolvimento e afirmação de 
Coimbra, modernizando e desburocratizando a 
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Câmara Municipal.

Posso hoje dizer, com satisfação e orgulho, que não 
tenho no meu computador um único processo em 
atraso à espera da minha decisão ou despacho.

Uma outra das nossas promessas começou imedia-
tamente a ser materializada, a democratização e 
transparência da Câmara de Coimbra. As reuniões 
do executivo e da Assembleia Municipal passaram a 
ser integralmente transmitidas online nos meios de 
comunicação da Câmara, onde permanecem para 
poderem ser visualizadas posteriormente (nunca o 
executivo socialista o fez!), o momento do público 
passou a ser usado sem restrições, sendo agora fre-
quente a presença de munícipes nas reuniões pú-
blicas do executivo, e o presidente da Câmara pas-
sou a reunir com todas as pessoas e entidades que 
o solicitavam, ao ponto de, em apenas um ano, ter 
efetuado cerca de 1300 reuniões com entidades ex-
ternas e presenças em eventos, sem contabilizar as 
reuniões internas e dos órgãos camarários. Um rit-
mo incessante.

Nesse mesmo âmbito e espírito, dentro das limitadas 
possibilidades de tempo, o presidente da Câmara 
dialoga frequentemente e sem barreiras com os 
munícipes através das redes sociais, algo absoluta-
mente original. A criação do Provedor do Munícipe 
é uma manifestação evidente da vontade de melho-
ria contínua da CMC, ouvindo os seus munícipes. A 
disponibilização online da lista de bens imóveis que 
corresponde ao património da autarquia e a dina-
mização do Gabinete de Auditoria constituiu outra 
medida de transparência.

Esta abertura ao mundo da Câmara de Coimbra le-
vou a que, por exemplo, se tenham assinado proto-
colos de cooperação com várias escolas superiores 
de Coimbra, num inédito estreitamento de relações 
institucionais, e tenham sido realizadas já duas ci-
meiras entre a CIM de Coimbra e a CIM de Leira, 
que nunca se tinham efetivado, reforçando a coe-
são e capacidade reivindicativa da região Centro. 
Até a noite de Serenatas do VII Boticários foi às es-
cadarias da Câmara de Coimbra, por sinal com uma 
belíssima acústica. Por todo o lado, vamos ouvindo 
frequentemente a expressão ‘finalmente Coimbra 
aparece’, tanto a nível nacional como internacional, 
nas várias redes em que Coimbra participa e even-
tos para que é convidada. A solidariedade com o 
povo ucraniano, que se materializou de várias for-
mas, com a inexcedível colaboração de várias enti-
dades, nomeadamente com a disponibilidade para 
a criação do Centro de Acolhimento de Refugiados 
nas instalações do antigo Hospital Militar, é uma 

dessas manifestações. Igualmente pela primeira vez, 
a Câmara de Coimbra hasteou a bandeira arco-íris, 
em nome da fraternidade e da não discriminação, 
assinalando o Dia Internacional contra a Homofobia, 
a Transfobia e a Bifobia. A todos os níveis, é Coimbra 
que beneficia com esta nova postura aberta, tole-
rante, inclusiva e participativa.

A Câmara Municipal (CM) de Coimbra, o Senado 
Federal do Brasil, a Universidade de Coimbra (UC) 
e a Associação Portugal Brasil 200 anos (Apbra) as-
sinaram em abril, um protocolo de cooperação in-
ternacional no âmbito das comemorações oficiais 
do bicentenário da independência do Brasil, ten-
do o Presidente do Senado federal convidado o 
Presidente da Câmara de Coimbra para assistir à 
sessão oficial do Senado alusiva à independência do 
Brasil.

Neste âmbito, criámos o Gabinete de relações in-
ternacionais e institucionais e o presidente da 
Câmara está a cumprir um dos compromissos elei-
torais, assumindo-se como um embaixador cultu-
ral e económico e um promotor da marca Coimbra, 
divulgando-a mediaticamente no mundo e promo-
vendo ativamente a atração de investimento e o de-
senvolvimento do concelho.

Outro compromisso, o de afirmar Coimbra como ci-
dade fundadora de Portugal, começou rapidamen-
te a ser cumprido, com a nomeação da mais bela 
sala do Convento São Francisco como Sala D. Afonso 
Henriques, na presença do Chefe do Estado-Maior 
do Exército, General José Nunes da Fonseca. Outras 
ações se seguirão, nomeadamente no âmbito da es-
tratégia turística. Coimbra é a cidade onde se locali-
za  um dos palácios mais antigos de Portugal, atual-
mente o mais emblemático edifício de Coimbra, 
que serviu de Paço Real desde D. Afonso Henriques 
até D. João III, e que albergou posteriormente a 
Universidade com a sua transferência definitiva 
para Coimbra em 1537. A Guarda de Honra a D. 
Afonso Henriques e D. Sancho I, na Igreja de Santa 
Cruz, primeiro Panteão Nacional, durante as festas 
da cidade, representou um período particularmente 
solene. Pela primeira vez, a 5 de Outubro, comemo-
rou-se em Coimbra a implantação da República e a 
Fundação de Portugal.

A filosofia de meritocracia que trouxemos para a 
Câmara de Coimbra é um dos pilares chave de su-
cesso. Muitos esperavam que tivéssemos procedi-
do a uma “limpeza” política da Câmara. Não o fize-
mos, porque acima de tudo cultivamos a qualidade, 
empenho e lealdade das pessoas e não as suas op-
ções ou militância política. Coimbra constrói-se 
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com tod@s aquel@s que querem contribuir para 
o desenvolvimento sustentável de Coimbra e para 
uma Câmara Municipal cada vez mais proficiente, 
algo que está muito acima da política partidária. 
Continuamos sempre à procura dos melhores, sem 
valorizar cartões partidários.

Todavia, o primeiro ano de mandato, que agora se 
procura resumir, foi condicionado por três fatores 
de grande impacto:

1 – A pandemia COVID-19 e as suas consequências, 
agravadas por decisões erradas e sem fundamenta-
ção científica por parte da DGS/Governo, que se re-
percutiu no fecho das contas de 2021 da CMC com 
um resultado líquido negativo.

2 – A inesperada guerra na Ucrânia, invadida crimi-
nosamente pela Federação Russa, com um enorme 
aumento do preço dos materiais, energia e combus-
tíveis, que consumiu 9 milhões de euros do orça-
mento de 2022, impedindo o cumprimento das GOP. 
Continuamos a exigir e a esperar que o Governo, 
que está a faturar mais impostos também à custa 
das autarquias, pelo menos devolva às autarquias 
esse montante que lhes está a cobrar a mais, fruto 
da inflação e do aumento dos custos dos materiais, 
energia e combustíveis.

3 – O facto de se estar num período de transição en-
tre quadros comunitários de financiamento, o que 
adia o lançamento de novos grandes projetos, que 
fazem parte do nosso programa eleitoral, pois ain-
da nem sequer começou o diálogo sobre o PT 2030. 
Muitos perguntam-nos pelas ‘nossas’ obras, algumas 
das quais já estão a decorrer, mas as grandes obras 
têm de aguardar pelo financiamento europeu.

De qualquer modo, convém referir que enquanto ao 
PT 2020 a Câmara apresentou projetos no valor de 
cerca de 100 milhões, o atual executivo apresentou 
projetos no valor de cerca de 500 milhões ao PT 
2030. Em breve se iniciarão as negociações.

São necessários projetos diferenciadores e am-
biciosos, com impacto transformador, como re-
centemente eu próprio afirmei a um órgão de 
comunicação social. Um deles foi recentemente 
apresentado e aprovado na Câmara Municipal, com 
traço do arquiteto João Mendes Ribeiro, o mais ou-
sado Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, 
que vai transformar a Baixa de Coimbra. Um outro, 
também já anunciado mas cujo trabalho preparató-
rio está a ser desenvolvido com a tutela, é a Casa 
das Comunidades, um projeto social, cultural, artís-
tico, comunitário e intergeracional e concretizar no 
edifício do antigo Hospital Pediátrico, com partilha 

de instalações comuns.

A maior obra em curso em Coimbra é a do MetroBus, 
o primeiro BRT em Portugal, uma obra proposta e fi-
nanciada pelo Governo/IP. As recentes vicissitudes 
que têm sido artificialmente levantadas por alguns 
evidenciaram como foram importantes algumas 
modificações introduzidas pela atual executivo em 
vários pontos do projeto, sem se poder alterar o ca-
nal do MetroBus, pelas razões técnicas que também 
são públicas, e demonstraram que é a consistência 
técnica e política do presente executivo que tem 
permitido a prossecução da obra do MetroBus, 
que esperamos ver terminada nos prazos previstos 
e que coloca Coimbra no futuro da mobilidade sus-
tentável. Entretanto, quem no anterior executivo 
aprovou a obra, remeteu-se ao silêncio, pelo que 
podemos considerar que esta obra já é do atual exe-
cutivo e do Governo/IP.

A nossa preocupação com o ambiente é uma cons-
tante. Neste âmbito não podemos deixar de dizer 
que desde sempre analisámos o projeto MetroBus 
com uma atenção ecológica, analisando-o árvore a 
árvore, por obrigação e por convicção, respeitado, 
por exemplo, o DCAPE do Sistema de Mobilidade 
do Mondego - Adaptação a uma solução BRT 
- Metrobus - Linha do Hospital, onde está escrito: 
“Para cada exemplar arbóreo/indivíduo deve ser 
realizada uma avaliação quanto à possibilidade de 
serem preservados no âmbito da integração paisa-
gística do projeto”, que data de 2020. Dando como 
exemplo a Avenida Emídio Navarro, vai passar a ter 
muito mais sombra e refrescamento do que tinha 
presentemente. 

Pela nossa parte, prosseguiremos no caminho do 
desenvolvimento sustentável e de uma cidade com 
um futuro cada vez mais verde e mais ecológico, que 
são os objetivos de uma verdadeira defesa do am-
biente. Cumprimos as orientações do Departamento 
de Ciências da Vida da UC, mesmo antes de as rece-
bermos, plantando pelo menos três novas árvores 
por cada árvore cortada. Na rua General Humberto 
Delgado, o corte de 8 árvores adultas foi também 
compensado com a plantação de 68 novas árvores; 
nesta mesma avenida reduzimos uma via de tráfe-
go rodoviário, no sentido de diminuir o impacte nos 
espaços verdes aí existentes. O Plano Municipal de 
Arborização 2022 é a garantia de que Coimbra, que 
é uma cidade verde, será uma cidade cada vez mais 
verde e ecológica.

Coimbra criou a Rede Municipal de Micro-Reservas 
para a Conservação da Natureza e Biodiversidade, 
para a qual convidou organizações públicas e 
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ambientalistas, como a MilVoz, e aderiu ao Pacto de 
Autarcas, em matéria de clima e energia. O muni-
cípio assume o compromisso de elaborar um Plano 
de Ação de Coimbra para a Energia Sustentável e o 
Clima.

CULTURA E ARTES

A cultura é uma das nossas paixões e está em gran-
des mudanças, com novos protagonistas, de grande 
qualidade, vindos do exterior de Coimbra, para rom-
per com a excessiva endogamia que tem enclausu-
rado a cidade sobre si mesma, sem desprimor para 
ninguém. Para além dos habituais apoios às associa-
ções culturais, vários são os sinais dessa mudança, 
cada vez mais evidentes aos olhos de tod@s, com o 
desenvolvimento de um novo ecossistema cultural 
que visa projetar Coimbra para além das fronteiras 
do seu concelho. Um desses sinais é a presença do 
presidente da Câmara em inúmeros eventos cultu-
rais em todo o concelho.

Uma das promessas em fase final de cumprimento é 
a transformação do Conselho Municipal da Cultura 
num órgão que realmente funciona, elevando-o a 
um parlamento da cultura de Coimbra, com um 
Presidente eleito interpares.

A nível da cultura, além de todas as iniciativas e 
apoios a eventos culturais (aumentámos em cerca 
de 100.000,00 €, relativamente a 2021, o apoio à 
atividade permanente das estruturas associativas 
do concelho), não podemos deixar de mencionar 
que fizemos o que alguns diziam ser impossível. O 
preço dos bilhetes dos espetáculos no Convento São 
Francisco deixou de vir à Câmara para ser definido! 
A divulgação dos eventos de organização camarária 
de forma organizada é antecipada nas redes sociais, 
na ‘Coimbra Agenda’, que constituiu um assinalável 
êxito. A capacidade de fazer a diferença também se 
traduziu na mudança de percurso do cortejo dos 
carros alegóricos da Queima das Fitas, que pela pri-
meira vez seguiram pela rua da Sofia, evitando os 
habituais acidentes na praça 8 de Maio e levando 
mais cor à rua do conhecimento.

Um momento alto foi igualmente a aquisição das 
duas salas de cinema do Edifício Avenida, com o 
objetivo de assegurar a continuidade da dinamiza-
ção de atividades sócio-cinéfilo-culturais já exis-
tentes naquele edifício histórico, nomeadamente 
do Centro de Estudos Cinematográficos da AAC, 
da Caminhos do Cinema Português – Associação 
de Artes Cinematográficas e do Fila K Cineclube. A 

“Casa do Cinema de Coimbra” tem futuro.

Muitos poderiam ser os eventos a salientar, opta-
mos, sem desprimor para qualquer um, por recor-
dar os Encontros Mágicos, já com 26 edições, os 
Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra, há 
20 anos a rasgar, o Ciclo de Concertos de Coimbra, 
o Festival das Artes QuebraJazz, e que, em Julho, 
Coimbra foi o epicentro da arte contemporânea 
em Portugal dando o mote ao arranque do PARTE 
- Portugal Art Encounters, um projeto inédito e 
ambicioso em torno das artes visuais e da sua 
internacionalização.

Nas artes performativas destaque-se o facto de 
Coimbra ser, atualmente, o concelho do país com 
mais equipamentos culturais credenciados (4) 
e apoiados (3) no âmbito da Rede de Teatros e 
Cineteatros Portugueses, o que atesta a dinâmica, 
vitalidade e consistência do ecossistema cultural de 
Coimbra. Em 2023, concorreremos com o Convento 
São Francisco ao programa de apoio desta rede 
(candidatura já em preparação), para que haja tam-
bém financiamento da administração central à pro-
gramação deste equipamento de referência, sendo 
que já estão a ser feitas várias démarches, junto de 
potenciais patrocinadores, para diversificar as fon-
tes de financiamento do referido espaço.

A autarquia está ainda a proceder a uma revisão 
da sua política de eventos, no sentido de potenciar 
mais a sua programação, bem como à criação, na 
área cultural, de projetos-âncora transversais em 
que várias áreas orgânicas da câmara trabalham em 
conjunto e de modo articulado. Também nesse sen-
tido, procedeu-se já a uma reorganização interna na 
área da cultura, quer ao nível dos recursos humanos 
e suas funções, quer dos espaços que estão a ocu-
par, fazendo agora do Convento São Francisco o seu 
epicentro de intervenção.

Ainda no campo cultural, por iniciativa camarária 
foram criados vários grupos de trabalho, compos-
tos sobretudo por membros independentes (da so-
ciedade civil, associações e outros), para trabalhar 
questões como a arte contemporânea, a música in-
dependente, a dança e as artes e ofícios tradicio-
nais e o património cultural imaterial, isto de modo 
a identificar problemas e propor linhas de ação que 
permitam, de um modo dialogado e concertado, 
transformar positivamente o panorama atual. 

A aposta na Baixa de Coimbra, a vários níveis, co-
meça a dar alguns frutos. A Feira do Livro e as 
Noites de Verão na praça do Comércio foram enor-
mes sucessos.
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Apresentámos ao PT2030 o Plano Marshall, no va-
lor de 60 milhões de euros, para recuperação de 
edifícios, e chegámos já a acordo para aquisição do 
primeiro. A extensão do projeto dependerá do valor 
que for financiado e da resposta da iniciativa priva-
da. Não entraremos em exageros de aquisição.

A iniciativa inovadora a “Baixa vai ao Fórum” re-
vestiu-se de um notável êxito comercial, comunica-
cional e simbiótico. Que o digam as tecedeiras de 
Almalaguês, a Coola-Boola – Colab, as IPSS que par-
ticiparam, a A de Amor e a Trouxa Mocha. 

A estratégia de inovação e de afirmação da marca 
Coimbra teve vários episódios. Seguramente, o cor-
rente ano foi um dos anos em que mais se falou de 
Coimbra, fora de portas. Um desses episódios foi a 
realização em Coimbra da primeira Super Especial 
Urbana da 55ª edição do Rally de Portugal; pela pri-
meira vez, Coimbra acolheu uma classificativa do 
Rally de Portugal. Outro momento inédito foi a rea-
lização da quarta ronda do Campeonato do Mundo 
de Enduro, em Souselas e localidades circundantes 
a norte de Coimbra, que trouxe a Coimbra mais de 
100 pilotos e respetivo staff de apoio. A parceria da 
Câmara Municipal de Coimbra, a Universidade de 
Coimbra, Instituto Pedro Nunes e o Jornal Público 
deu corpo à segunda edição do Startup Capital 
Summit (SCS), no Convento de São Francisco, que 
reuniu mais de 100 especialistas nacionais e inter-
nacionais e atraiu mais de 1000 participantes. Os 
quatro concertos dos Coldplay em Coimbra proje-
taram o nome de Coimbra no mundo e darão um 
impulso ao turismo, à hotelaria e à restauração. A 
organização do evento desportivo Europe Triathlon 
Cup (Copa da Europa de Triatlo) ou a realização do 
JNation, o maior evento nacional de Java, uma orga-
nização do Coimbra JUG (Java User Group), ficaram 
igualmente na retina neste ano de 2022. 

Também a adesão a redes temáticas de cidades 
é muito importante, como, por exemplo, a ade-
são à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de 
Cerâmica, bem como a participação em fóruns euro-
peus, como o “2nd European Forum on City Center”, 
em Estrasburgo, o Fórum das Cidades Madrid 2022 
e ainda a participação na “European Network of 
University Towns”.

O Convento São Francisco afirma-se cada vez mais 
como uma referência nacional para a realização de 
eventos corporativos. Refira-se, por exemplo, o pro-
tocolo assinado com o Ministério da Administração 
Interna para realização das “Conferências de 
Coimbra”, no âmbito da segurança urbana. Por 
outro lado, está a ser ultimada uma programação 

artística para 2023 (a anunciar no próximo mês) que 
permitirá ao Convento adquirir uma escala nacional, 
diferenciação e referencialidade que o posicionem 
claramente como um dos principais espaços cultu-
rais autárquicos a nível nacional.

EM TERMOS POLÍTICOS 
E ESTRATÉGICOS, 
MUITA COISA MUDOU 
E ESTÁ A MUDAR EM 
COIMBRA:
• Em primeiro lugar, salienta-se a rápida decisão 

sobre a localização da nova maternidade, fi-
nalmente permitindo o avanço do projeto, pelo 
qual Coimbra esperou tantos anos, que está a 
decorrer segundo o cronograma previsto.

• A pedonalização da avenida de Aeminuim, pre-
cedida de discussão pública, devolvendo as mar-
gens do rio Mondego às pessoas, o que fará nas-
cer um novo espaço de fruição e convívio entre a 
Portagem e o Choupal, é uma opção que integra 
a estratégia de redução de veículos automóveis 
individuais no núcleo urbano da cidade, promo-
vendo os meios de mobilidade suave e transpor-
tes públicos. 

• A participação ativa na luta por um adequado 
financiamento da descentralização, exercen-
do pressão sobre a ANMP e o Governo, conse-
guindo-se, assim, reduzir os enormes prejuízos 
financeiros que a descentralização estava a cau-
sar à Câmara de Coimbra. A luta contra os pa-
gamentos para a ADSE, que roubam à Câmara 
de Coimbra quase 1,5 milhões de euros por ano, 
exercendo pressão sobre a ANMP e o Governo.

• Finalmente Coimbra está a trabalhar com a CIM-
RC pela afirmação da ÁREA METROPOLITANA 
de COIMBRA. Este é o caminho que Coimbra 
há muito tempo devia ter desenvolvido, sem 
receios nem complexos, como alavanca para o 
crescimento e afirmação regional. Um passo im-
portante foi a apresentação ao Governo do re-
latório sobre a criação de uma entidade inter-
modal de transportes, a Entidade Gestora do 
Sistema Intermodal de Transportes (AGIT).

• Recuperámos o Plano Busquets para a futura 
Estação Central Intermodal de Coimbra, em acor-
do com a IP/Governo. A velha estação de Coimbra 
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B não sofrerá um mero arranjo, como previsto no 
plano aprovado pelo anterior executivo, mas será 
uma estação de nível internacional, com a assina-
tura de um dos mais renomados arquitetos mun-
diais, incluindo a linha de alta velocidade.

• O desenvolvimento da estratégia “Coimbra, the 
right place to be”, nomeadamente criando, pela 
primeira vez, um folheto que ‘vende’ as caracte-
rísticas e potencialidades de Coimbra aos inves-
tidores e com um forte investimento na presen-
ça no Portugal Smart Cities Summit. Coimbra é o 
quarto município do país com mais investimento 
em investigação e desenvolvimento (I&D), es-
sencialmente graças às suas instituições de ensi-
no superior e às suas empresas, tendo assim um 
enorme potencial de crescimento sustentável. 

• Criação, ainda de forma informal, da Via Verde 
para o Investimento e receção formal dos inves-
tidores na Câmara pelo Presidente e Vereadores, 
em conjunto com a UC, o IPC, o Instituto Pedro 
Nunes, o INOPOL, o iParque, ou o IEFP, valorizan-
do o talento produzido em Coimbra. A vinda para 
Coimbra da AIRBUS já é o resultado desta nova 
postura da Câmara. Outras marcas se seguirão. A 
aposta na redução da derrama é mais um sinal 
que damos aos grandes investidores, como tam-
bém o é a Estratégia de Reabilitação Urbana que 
enquadra o projeto de ORU simples desenvolvido 
na ARU da área empresarial de Cernache.

• A modernização tecnológica está permanente-
mente no horizonte, sendo exemplo disso mes-
mo a adesão ao programa “Waze for Cities”, 
promovido pela Waze Mobile Ldt., uma empresa 
subsidiária da Google que fornece software de 
navegação por satélite, permitindo melhorar a 
informação de trânsito em tempo real, o que vai 
contribuir para a redução de congestionamen-
tos de tráfego e respetivas emissões de dióxido 
de carbono.

Iniciou-se recentemente o processo de regulamen-
tação pela CMC das candidaturas de projetos ino-
vadores no âmbito do #CoimbraCityLab, que te-
nham por base ideias inovadoras que permitam a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o de-
senvolvimento sustentável do município, utilizando 
para o efeito as novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação.

Submeteu-se a Manifestação de Interesse ao Aviso 
“Bairros Comerciais Digitais”, do PRR, através do pro-
jeto @Baixa Coimbra, em consórcio liderado pelo 
Município de Coimbra (com a Agência para a Promoção 
da Baixa de Coimbra e a Coimbra MaisFuturo), com 
aprovação da passagem à segunda fase.

• Uma palavra sobre as Freguesias, que vão ter 
o maior apoio de sempre por parte da Câmara 
Municipal e com as quais se está a profundar 
o processo de descentralização. Demos novas 
condições e reforçámos o Gabinete de Apoio às 
Freguesias (GAF), que está a recuperar as obras 
atrasadas que herdámos, e também estamos 
a cumprir a promessa de levar as reuniões da 
Câmara a todas as freguesias, com a livre parti-
cipação popular.

• A grande reforma da Câmara é no entanto a 
sua reestruturação, já aprovada na Assembleia 
Municipal, que vai permitir preparar a Câmara 
para os desafios do futuro, quer no âmbito da 
descentralização, quer na área ambiental, do in-
vestimento e da mobilidade.

• Não podemos deixar de mencionar a rejeição pela 
AM da fusão dos SMTUC com a CMC. Quando, 
pela primeira vez, um executivo apresenta uma 
solução corajosa para resolver os problemas dos 
SMTUC, que têm dezenas de anos, a oposição 
impede a solução sem apresentar nenhuma re-
solução alternativa, afirmando apenas que ‘tudo 
deve continuar na mesma’, mesmo sabendo que 
menos de 7% das Câmara têm serviços municipa-
lizados, de vária natureza (não apenas de trans-
portes), exatamente por ser uma má solução de 
gestão. A política do contra da oposição está as-
sim a impedir uma boa evolução para um grave 
problema. Afirmam que é precisa ‘melhor ges-
tão’, mas não foram capazes de a implementar no 
passado. Os SMTUC foram herdados com graves 
problemas, exponenciados pelo aumento do nú-
mero de linhas sem meios suficientes para tal.

• Completam esta sinóptica prolusão da 
nossa atividade camarária durante o pri-
meiro ano de responsabilidade à frente da 
Câmara de Coimbra, as exposições de todos 
os vereadores com pelouro e os relatórios 
de atividades enviados a cada reunião da 
Assembleia Municipal. Naturalmente, não 
fazemos referências aquelas que são as ati-
vidades rotineiras e à prolixa distribuição 
de apoios, aos mais diversos setores, de 
qualquer Câmara Municipal, em geral, e da 
Câmara de Coimbra, em particular, que fo-
ram sendo noticiadas ao longo do ano.

Já se faz sentir a mudança de postura, de estratégia, 
de ritmo de trabalho e de resultados da atual maio-
ria camarária.

Vamos continuar a afirmar Coimbra como um polo 
de Cultura e Desenvolvimento sustentável de refe-
rência nacional e internacional!
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ENQUADRAMENTO

A antiga igreja do Convento São Francisco, atualmente designada por Sala D. Afonso 
Henriques, encheu-se, na tarde de 18 de outubro de 2021, para a cerimónia de ins-
talação dos novos órgãos autárquicos do Município de Coimbra para os quatro 
anos subsequentes. 

José Manuel Silva tomou posse como novo presidente da Câmara Municipal de 
Coimbra e referiu algumas das ações prioritárias do seu Executivo, nomeadamen-
te, trabalhar em conjunto com as principais instituições do concelho, tornar a au-
tarquia eficiente e mais digital, desburocratizar e abrir portas ao investimento na 
cidade. 

Um ano após esta eleição, que se comemora no próximo dia 18 de outubro de 
2022, importa, agora, fazer um balanço reflexivo das ações e concretizações deste 
primeiro ano de mandato, bem como propor algumas linhas de orientação para o 
futuro.

Neste sentido, foi elaborado o presente relatório, focando as iniciativas desen-
volvidas nos pelouros delegados no vereador Francisco Veiga: Saúde; Turismo; 
Sistemas de Informação; Modernização Administrativa; Património Histórico e 
Museus; Ensino Superior; Julgados de Paz e Centro de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo da Região de Coimbra.
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SAÚDE

A ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EMS) 
DE COIMBRA 2021-2025

A Estratégia Municipal de Saúde (EMS) de Coimbra 
2021-2025 é um instrumento estratégico, orienta-
dor e de governança, que auxilia a gestão e apoia a 
tomada de decisão municipal em saúde. Encontra-
se materializado em dois documentos: 
a. Perfil Municipal de Saúde (Volume I), passível 

de ser consultado AQUI
b. Plano Municipal de Saúde (Volume II), passível 

de ser consultado AQUI

Os referidos documentos foram desenvolvidos en-
tre março de 2020 e julho de 2021 por uma equipa 
de investigação do Centro de Estudos de Geografia 
e Ordenamento do Território da Universidade de 
Coimbra, a quem a autarquia encomendou o servi-
ço, sob a coordenação científica da Doutora Paula 
Santana. 

O Perfil Municipal de Saúde de Coimbra, concluído 
em dezembro de 2020, constitui o primeiro volume 
da Estratégia Municipal de Saúde 2021-2025, e tem 
como objetivo fornecer um diagnóstico da situação 
de saúde e dos seus determinantes no território 
municipal, servindo de suporte à identificação de 
problemas e à definição das estratégias de interven-
ção mais adequadas à promoção da equidade em 
saúde. 

O Plano Municipal de Saúde de Coimbra, elabora-
do a partir do Perfil Municipal de Saúde e concluí-
do em julho de 2021, constitui o segundo volume 
da Estratégia Municipal de Saúde 2021-2025. Este 

segundo documento corresponde a um instrumen-
to de planeamento estratégico no domínio da saú-
de, tendo por objetivo geral definir prioridades com 
vista a (i) promover a saúde, bem-estar e qualidade 
de vida da população residente no município e a (ii) 
diminuir as desigualdades injustas e evitáveis asso-
ciadas às características dos locais de residência/tra-
balho/ensino, onde as populações nascem, vivem, 
trabalham e envelhecem (e.g., socioeconómicas, da 
educação, do ambiente físico e construído, da mo-
bilidade e acesso a bens, serviços e equipamentos). 
Neste instrumento de planeamento encontram-se 
definidos os eixos, objetivos estratégicos e respeti-
vas linhas de ação e medidas de intervenção muni-
cipal, tendo por base uma abordagem intersectorial 
da saúde e a otimização dos recursos municipais, 
com impactos positivos na saúde. 

No Plano Municipal de Saúde de Coimbra encon-
tram-se definidas as prioridades de atuação para 
2021-2025 no domínio da saúde, partindo de um 
entendimento intersectorial e holístico. Nessa pers-
petiva, foram definidos 6 eixos de atuação e 16 ob-
jetivos estratégicos, materializados em 41 linhas de 
ação estratégica e 94 ações de intervenção muni-
cipal, tendo por base uma abordagem intersectorial 
da saúde, a otimização dos recursos municipais e o 
estabelecimento de parcerias. 

O Plano encontra-se estruturado e organizado em 
torno dos seguintes 6 Eixos Estratégicos e respeti-
vos Objetivos: 
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EIXO 1 - MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL E ESPAÇO PÚBLICO

Objetivos Estratégicos: 
1.1. promover a utilização de transportes públi-

cos nas deslocações diárias; 
1.2. promover a mobilidade ativa, inclusiva e 

segura; 
1.3. promover espaços públicos acessíveis, inclu-

sivos, limpos e verdes. 

EIXO 2 - HABITAÇÃO SEGURA E 
ADEQUADA 

Objetivos Estratégicos: 
2.1. promover habitação acessível; 
2.2. melhorar as condições de habitabilidade; 

EIXO 3 – CUIDADOS DE SAÚDE DE 
PROXIMIDADE 

Objetivos Estratégicos: 
3.1. reforçar e diferenciar a oferta de cuidados de 

saúde de proximidade; 
3.2. melhorar as condições de acesso aos cuida-

dos de saúde primários; 
3.3. melhorar a articulação municipal com os cui-

dados de saúde. 

EIXO 4 – COESÃO SOCIAL E 
PARTICIPAÇÃO ATIVA 

Objetivos Estratégicos: 
4.1. mitigar situações de pobreza e de exclusão 

social; 
4.2. favorecer a inclusão social dos idosos; 
4.3. reforçar o apoio à família e comunidade; 
4.4. promover a participação ativa e desenvolvi-

mento comunitário. 

EIXO 5 – EDUCAÇÃO E LITERACIA 
PARA A SAÚDE 

Objetivos Estratégicos:
5.1. promover a adoção de estilos de vida saudá-

veis e a prevenção de comportamentos de 
risco; 

5.2. promover a comunicação, capacitação e a li-
teracia em saúde na comunidade. 

EIXO 6 – LIDERANÇA 
COLABORATIVA E INTERSECTORIAL 

Objetivos Estratégicos: 
6.1. promover a saúde em todas as políticas 

municipais; 
6.2. reforçar a colaboração intersectorial em 

saúde. 

O Plano Municipal de Saúde, cuja plano de ação se 
encontra em vigor desde 01.01.2022 encontra-se 
em plena fase de implementação. Destacamos as 
ações prioritárias que têm sido trabalhadas:

AÇÃO 6.2 - CRIAÇÃO DA PÁGINA 
WEB DEDICADA À EMS

A ação 6.2 da EMS prevê a adequação e atualiza-
ção da página da saúde do site da Câmara Municipal 
de Coimbra (CMC), nomeadamente com as infor-
mações sobre a transferência de competências e a 
própria EMS. Todos os conteúdos foram recolhidos, 
tratados e organizados pelo grupo de trabalho da 
Saúde, de modo a que a informação a apresentar 
aos utilizadores seja atual e user friendly. 

AÇÃO 5.14 - CRIAÇÃO DO “SELO 
SAUDÁVEL” PARA A RESTAURAÇÃO

A ação 5.14 da EMS prevê a criação de uma distin-
ção a distribuir pela restauração ou outras entidades 
(pastelarias, cafés, instituições, etc.) que possuam 
boas regras na confeção dos alimentos, seguindo o 
exemplo já implementado no Município de Lisboa. 
Solicitou-se a colaboração da Divisão de Protocolo e 
Comunicação (DPCo) para a elaboração do logotipo 

16

https://www.cm-coimbra.pt/areas/viver/saude


a atribuir aos estabelecimentos (Figura 1), sendo 
que o objetivo é que o mesmo seja colocado nas 
suas montras, de forma visível. Atualmente, o grupo 
de trabalho da Saúde encontra-se a elaborar a pro-
posta do regulamento da atribuição do Selo e a pre-
parar o evento de lançamento do “Selo Saudável”.

AÇÃO 5.13 - CRIAÇÃO DO STAND 
“COIMBRA SAUDÁVEL”

O stand, renomeado com a catchphrase “+Saúde, 
+Coimbra” é um dispositivo móvel, articulado e com 
uma lona personalizada do tipo Pop-Up que acom-
panhará o grupo de trabalho da Saúde da CMC nas 
várias iniciativas do Município que se considerem 
pertinentes para o efeito. Prevê-se a colaboração 
com várias entidades de relevo no âmbito da saúde 
para as iniciativas a desenvolver no stand, nomea-
damente rastreios, formações simples e sensibi-
lizações. A imagem da lona, elaborada pela DPCo, 
encontra-se identificada na Figura 1 e o stand (es-
trutura e lona impressa) encontra-se em processo 
de aquisição pela Divisão de Compras e Logística 
(DCL), prevendo-se que esteja na posse do grupo de 
trabalho de Saúde brevemente.

AÇÃO 5.10 - ADESÃO DA CMC AO 
“PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE 
DINAMIZADORES LOCAIS” 

A ação 5.10 da EMS indica claramente a ade-
são do Município de Coimbra ao programa de 
Capacitação dos Dinamizadores Locais da asso-
ciação ManifestaMente. Após contacto com esta 
associação e a informação de que o projeto não 
avançaria durante o corrente ano civil, o grupo de 
trabalho da Saúde reuniu com diversas entidades 
com trabalho no âmbito da Saúde Mental, nomea-
damente: as Unidades de Cuidados da Comunidade 
(UCC), a Delegação Regional do Centro da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses (OPP) e Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra (FPCE/UC). Dados os pro-
jetos apresentados, o grupo de trabalho da Saúde 
encontra-se a elaborar propostas de parceria com a 
OPP no âmbito da divulgação de conteúdos digitais 
sobre Saúde Mental, com o projeto “Mais Contigo” 
da Administração Regional de Saúde do Centro, 
I.P. (ARSC) e da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra (ESEnfC) e com a UCC Celas, na pessoa da 
Enf.ª Cristina Crespo, para a formação sobre saúde 
mental em âmbito escolar.

 Figura 1 - Imagem da lona do stand “+Saúde, +Coimbra”
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AÇÃO 5.12 - CRIAÇÃO DA 
PUBLICAÇÃO “SAÚDE DA 
COMUNIDADE EM FOCO”

A ação 5.12 da EMS prevê a criação de uma publi-
cação para divulgação de informação em saúde dos 
projetos e iniciativas desenvolvidas no Município de 
Coimbra. Numa perspetiva digital e ambiental, a pu-
blicação foi idealizada como integralmente digital, 
assumindo as características de uma newsletter. O 
grupo de trabalho da Saúde elaborou uma estrutu-
ra base da newsletter e organizou os conteúdos da 
mesma para várias edições, por forma a garantir a 
periodicidade trimestral com a colaboração de vá-
rias entidades.

AÇÃO 5.11 REALIZAÇÃO DE 
CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO 
ASSOCIADAS À PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E PREVENÇÃO DA DOENÇA

A sensibilização para a promoção da saúde e preven-
ção da doença pode assumir diversos meios, desde 
o digital, até ao presencial. Por forma a abranger o 
maior público-alvo possível, o grupo de trabalho da 
Saúde tem estruturado atividades diversas neste 
âmbito.

Dia Mundial da Saúde

O Dia Mundial da Saúde celebra-se a 7 de abril. Em 
2022, o Município de Coimbra, em colaboração 
com a Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) 
– Delegação Centro, realizou uma atividade de ras-
treios cardiovasculares e sensibilização à população 
para a prática de hábitos/estilos de vida saudável. 
Esta iniciativa decorreu no Mercado D. Pedro V, en-
tre as 9h30 e as 13h00. 

Pneumolight

No âmbito da consciencialização para a pneumonia, 
a NEUMOAI (Associação de Apoio aos Utentes com 
Pneumonia e os seus Familiares) organiza, mun-
dialmente, a iniciativa “PneumoLight - Luz para a 
Educação e Prevenção da Pneumonia”, um proje-
to colaborativo sem fins lucrativos, comprometido 
em aumentar a visibilidade da pneumonia em todo 
o mundo e consciencializar a população sobre seus 

riscos. Através da iluminação de edifícios emblemá-
ticos com luz azul no Dia Mundial da Pneumonia (12 
de novembro), almeja-se aumentar a visibilidade da 
pneumonia, permitindo consciencializar e educar a 
população, bem como divulgar dados científicos so-
bre esta doença. O Município de Coimbra aderiu a 
esta iniciativa, que conta com mais de 350 edifícios 
iluminados de azul em todo o mundo, através da ilu-
minação dos Paços do Concelho com a cor azul, a 
decorrer no dia 12 de novembro de 2022, entre as 
21h e as 22h.

Fibromialgia

A CMC associou-se à Associação Portuguesa de 
Fibromialgia para a divulgação e sensibilização da 
Fibromialgia, enquanto doença reumática crônica que 
afeta cerca de 1% da população portuguesa e 83 pes-
soas no distrito de Coimbra. A iniciativa decorreu no dia 
12 de maio de 2022, através da iluminação dos Paços 
do Concelho com a cor roxa, entre as 18h e as 00h. 

Doenças Raras

A RD-Portugal (União das Associações das Doenças 
Raras de Portugal) é uma federação sem fins lucrati-
vos que promove a defesa e a promoção dos direitos 
e interesses das pessoas afetadas por doença rara. 
A CMC associou-se à campanha de sensibilização 
desta organização através da iluminação dos Paços 
do Concelho, no dia 28 de fevereiro de 2022, com as 
cores rosa, verde e azul, cores oficiais da campanha 
internacional. 

Shine Green for 22q13

A Síndrome de Phelan-Mcdermid é uma doença rara 
com 30 casos reportados em Portugal. Por forma 
a sensibilizar e dar mais visibilidade à doença, aos 
seus portadores e às necessidades destes, o grupo 
de trabalho da Saúde propôs a iluminação dos Paços 
do Concelho com a cor verde no dia 22 de outubro 
de 2022, entre as 20:00h e as 24:00h.
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AÇÃO 5.3 - REFORÇO DA PARCERIA 
COM AS EQUIPAS DE UNIDADES DE 
CUIDADOS NA COMUNIDADE (UCC)

As UCC são uma das unidades funcionais dos 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), ten-
do sido estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 28/2008. 
O Município de Coimbra está afeto ao ACES Baixo 
Mondego (ACES BM), sendo que as UCC que desen-
volvem a sua atividade no âmbito geográfico do con-
celho são a UCC Celas, a UCC Coimbra Saúde, a UCC 
Norton de Matos e a UCC São Martinho do Bispo. 
Dada a ação 5.3 da EMS, o grupo de trabalho da Saúde 
reuniu com todas as UCC, de modo a compreender as 
suas atividades já em desenvolvimento e/ou previs-
tas, as suas principais dificuldades e os seus ramos de 
atuação major. O Município de Coimbra está em pro-
cesso de análise de algumas atividades para colabo-
ração mútua, nomeadamente: Projeto Mais Contigo 
(todas as UCC), Projeto Gota Vermelha (todas as 
UCC), Divulgação das Consultas de Cessação Tabágica 
(UCC Coimbra Saúde), Capacitação de Dinamizadores 
Locais (UCC Celas) e Projeto Anos de Vida Q(ualidade) 
(UCC Norton de Matos). Apesar de a EMS referenciar 
que a parceria das UCC com o Município assenta na 
Linha Estratégica 5.1.1. “Reforçar a promoção da saú-
de em meio escolar”, o grupo de trabalho da Saúde 
almeja a ampliação desta ação para todos os campos 
de atuação, nomeadamente, envelhecimento ativo, 
saúde materno-infantil, prevenção de substâncias 
indutoras de dependências, entre outros, objetivan-
do a exponenciação dos projetos já idealizados pe-
las UCC para toda a população, independentemente 
do estádio no ciclo de vida, nomeadamente através 
da ampliação dos mesmos a todas as freguesias do 
concelho.

Participação da Equipa da Saúde da Câmara 
Municipal de Coimbra em Iniciativas do âmbito da 
Saúde, realizadas pela Câmara Municipal ou por 
Entidades Externas

Os Desafios da Autonomia

No dia 29 de abril de 2022, no Auditório do Instituto 
Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), decorreu a 
atividade “Os Desafios da Autonomia”. Esta iniciativa 
de formação e consciencialização foi organizada pelo 
Grupo de Trabalho das Pessoas com Deficiência da 
Câmara Municipal de Coimbra, através da Rede Social, 
por forma a elencar dificuldades, oportunidades e de-
safios nas pessoas portadoras de deficiência. O grupo 
de trabalho da Saúde marcou presença, uma vez que a 
acessibilidade, a mobilidade em segurança, a inclusão 
e a equidade são tópicos de enorme relevo na EMS, 
nomeadamente no Eixo 1 - Mobilidade Sustentável e 
Espaço Público, Objetivos Estratégicos 1.2. - Promover 
a mobilidade ativa, inclusiva e segura e 1.3. - Promover 
espaços públicos acessíveis, inclusivos, limpos e verdes.

Webinar “A Participação dos Jovens”

A Oficina de Planeamento e Participação dinami-
zou, no dia 8 de junho de 2022, o webinar digital 
“A Participação dos Jovens”. Nesta iniciativa foram 
apresentados dois estudos, sobre os jovens de hoje, 
onde foram abordadas as suas perspetivas, re-
ceios, contextualização e futuro. O grupo de traba-
lho da Saúde esteve presente nesta atividade, que 
foi também preparatória do 5º Encontro Ibérico de 
Orçamentos Participativos, agendado para os dias 
19 a 21 de outubro, em Cascais.
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XI Encontro Nacional Mais Contigo 
- Prevenção de Comportamentos 
Suicidários em Meio Escolar

No dia 28 de setembro de 2022, na ESEnfC, o gru-
po de trabalho da Saúde participou no XI Encontro 
Nacional Mais Contigo, iniciativa que serviu de 
análise aos dados das últimas intervenções a nível 
nacional. Uma vez que este projeto teve início em 
Coimbra e que, atualmente, tem expressão a nível 
nacional e internacional, o grupo de trabalho da 
Saúde encontra-se a desenvolver uma proposta de 
parceria com o Mais Contigo, enquanto uma das 
ações da EMS.

PARCERIAS E PROTOCOLOS 

InovaJuntos

O InovaJuntos é um projeto de cooperação urbana 
triangular para a Inovação e Sustentabilidade entre 
cidades portuguesas, brasileiras e latino-america-
nas. É constituído por quatro clusters, sendo que 
o Município de Coimbra está inserido no Cluster 
2: Desenvolvimento Territorial e Consórcios e no 
Cluster 4: Espaços inclusivos e inovação Cultural e 
Social. O grupo de trabalho da Saúde tem estado 
presente, não só nas várias reuniões de trabalho do 
projeto, como também nas iniciativas promovidas 
pelo mesmo.

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 
(RPMS)

A RPMS é uma parceria da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) criada em 1997 para apoiar a divulga-
ção, implementação e desenvolvimento do projeto 
Cidades Saudáveis, apoiar e promover a definição 
de estratégias locais suscetíveis de favorecer a ob-
tenção de ganhos em saúde e promover e intensi-
ficar a cooperação e a comunicação entre os mu-
nicípios que integram a Rede e entre as restantes 
redes nacionais participantes no projeto Cidades 
Saudáveis da OMS. O Município de Coimbra integra 
a RPMS desde outubro de 2018, tendo o grupo de 
trabalho da Saúde participado nas várias reuniões 
de trabalho dinamizadas, no Encontro Técnico sobre 
a Transferência de Competências na área da Saúde 
e nas celebrações do XXV Aniversário da Rede que 
se comemora a 10 de outubro de 2022.

Dia Internacional da Literacia

No âmbito das comemorações do Dia Internacional 
da Literacia, a 8 de setembro 2022, a CMC foi parcei-
ra na iniciativa conjunta entre o Grupo de Literacia 
em Saúde do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra e a Sociedade Portuguesa de Literacia em 
Saúde (SPLS), que decorreu no auditório do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). O 
Município de Coimbra não só esteve presente na ini-
ciativa como, na pessoa do Senhor Vice-Presidente 
da CMC e Vereador com o pelouro da Saúde, parti-
cipou na sessão de abertura do evento. A CMC con-
tribuiu ainda para os kits do participante, através da 
cedência de merchandising alusivo ao turismo e pa-
trimónio da cidade.
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Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) 
– Delegação Centro

Após o sucesso da atividade comemorativa do Dia 
Mundial da Saúde e considerando o projeto Coimbra 
Unida pelo Coração, que une a FPC, o CHUC, o ACES 
BM, a ESEnfC e a Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde de Coimbra (ESTeSC), a CMC oficializou a par-
ceria com as várias instituições que integram o pro-
jeto, através da assinatura de um protocolo, em ce-
rimónia pública, a 1 de setembro de 2022. 

No seguimento deste projeto, foram realizadas duas 
iniciativas:

Dia Internacional do Yoga 

A CMC associou-se à FPC – Delegação Centro e ao 
projeto Coração Unida pelo Coração para comemo-
rar o Dia Internacional do Yoga, que se assinalou no 
dia 21 de junho de 2022. A iniciativa decorreu no 
Parque Verde, contando com 25 participantes que 
puderam avaliar o seu risco cardiovascular e partici-
par, em grupo, numa aula de yoga adaptada a cada 
nível de conhecimento. 

Gincana do Coração

A Gincana do Coração é uma iniciativa do projeto 
“Coimbra Unida pelo Coração” do qual a CMC faz 
parte. Esta atividade decorreu no dia 25 de outu-
bro de 2022, tendo sido constituída por cinco pos-
tos: Cessação Tabágica (Café Santa Cruz), Stress, 
Ansiedade e Prescrição de exercício físico (Parque 
Verde - Expo Desporto #Coimbra), Alimentação 
Saudável (Casa de Chá no Jardim da Sereia), 
Perturbações do Sono (Mosteiro de Santa Clara-a-
Velha) e Doenças Vasculares no Cérebro, Coração e 
Membros Inferiores (Alma Shopping). Em todos os 
postos, os participantes puderam avaliar o seu ris-
co cardiovascular e aprender mais sobre os temas 
de cada posto, sendo que todos os dados foram re-
gistados no seu registo clínico. Os participantes que 
apresentassem a pulseira do evento puderam ainda 
utilizar, gratuitamente, os transportes públicos da 
rede dos Serviços Municipalizados de Transportes 
Urbanos de Coimbra (SMTUC).

OUTRAS INICIATIVAS

Rede Informal de Saúde

O grupo de trabalho da Saúde encontra-se, nes-
te momento, a estabelecer a Rede Informal das 
Instituições da Saúde de Coimbra, uma linha de pro-
ximidade entre a CMC e os vários stakeholders da 
área da Saúde da região, para comunicação, esta-
belecimento de parcerias e atividade colaborativa. 

Conselho Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde de Coimbra surge na 
sequência da transferência de competências na área da 
saúde para as autarquias, concretizada no Decreto-Lei 
n.º 23/2019, revestindo-se da maior importância para 
o desenvolvimento da atuação da Câmara Municipal 
de Coimbra no domínio da Saúde. Face ao exposto no 
artigo 9º do referido Decreto-Lei, o grupo de trabalho 
da Saúde dinamizou uma reunião com as várias asso-
ciações de doentes do Concelho, por forma a eleger o 
seu representante nesta estrutura consultiva.
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Urso Verde

O projeto “Urso Verde” surgiu da iniciativa “Future 
City Coimbra Challenge”, promovida pelo Fikalab da 
Critical Software. A CMC associou-se a esta dinâmi-
ca, que pretende intervir na comunidade, baseando-
-se na digitalização através da “Internet of Things”. 
O “Urso Verde” consiste numa aplicação móvel, que 
permite aos utilizadores receber pontos pela prática 
de boas iniciativas, sejam ao nível da saúde (como 
por exemplo, utilizar um espaço verde da cidade), 
seja ao nível da cidadania (alertar para um caixote 
do lixo cheio). Estes pontos podem ser trocados por 
serviços na cidade, como entradas em museus ou 
viagens nos SMTUC. O grupo de trabalho da Saúde 
tem acompanhado o desenvolvimento dos traba-
lhos, tendo estado presente nas várias reuniões 
entre os tutores do projeto e o Departamento de 
Sistemas de Informação e Inovação, apresentando 
sugestões e propostas.

Distribuição Gratuita de Produtos de 
Higiene Menstrual

Após sugestão da iniciativa em reunião de CMC, as 
áreas da Ação Social, da Saúde e da Educação ela-
boraram as suas informações técnicas favoráveis à 
distribuição gratuita de produtos de higiene mens-
trual reutilizáveis nas escolas do Concelho. O gru-
po de trabalho da Saúde dinamizou várias reuniões 
para aprofundar o tema e a sua pertinência, nomea-
damente com o Departamento para a Igualdade da 

Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do projeto-
-piloto realizado neste Município, com as UCC, para 
averiguar a possibilidade de ministrarem formação 
sobre o tema, e com as Professoras da ESEnfC res-
ponsáveis pelo projeto Gota Vermelha. No segui-
mento desta última reunião, o grupo de trabalho 
da Saúde encontra-se a diligenciar, no sentido de 
dinamizar uma reunião com o ACES BM, ESEnfC, 
UCC e CMC, por forma a articular a implementação 
do projeto Gota Vermelha em todas as escolas do 
Concelho

Administração Regional de Saúde do 
Centro, IP (ARSC)

O Departamento de Saúde Pública da ARSC de-
senvolve inúmeros Programas Regionais de Saúde, 
estando estes divididos em quatro eixos: Doenças 
Crónicas e seus determinantes, Saúde Mental, 
Vigilância Epidemiológica e Saúde Ambiental. O gru-
po de trabalho da Saúde, no âmbito do Programa 
Regional de Prevenção de Acidentes, reuniu com 
os seus responsáveis para articulação de traba-
lhos conjuntos e inclusão da ARSC nas celebra-
ções da Semana da Mobilidade organizada pela 
CMC, através do Departamento de Espaço Público, 
Mobilidade e Trânsito. No seguimento das reuniões 
deste Programa, surgiu a oportunidade de abordar 
outros Programas da ARSC, pelo que o grupo de 
trabalho da Saúde encontra-se a analisar as várias 
iniciativas e a pertinência da integração da CMC no 
âmbito na transferência de competências e da EMS 
para o Município de Coimbra.
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TURISMO

NATAL E FIM DE ANO COIMBRA’ 21

Face ao evoluir da pandemia da COVID-19, a Câmara 
Municipal de Coimbra decidiu cancelar a festa de 
Fim de Ano 2021. A autarquia preparou uma trans-
missão online, cuja novidade passou por ser transmi-
tida em direto, a partir do Convento São Francisco. 

Na última noite do ano de 2021, a partir das 21h30, 
teve início o evento, que contou com três espetácu-
los musicais e que pôde ser acompanhado nas redes 
sociais do município. O destaque foi para a mítica 
banda Quinta do Bill.

Aos Quinta do Bill juntaram-se as atuações dos co-
nimbricenses DJ Pedro Carrilho – figura incontorná-
vel da house music em Portugal – e de Rui Tomé – 
que trouxe os grandes êxitos dos anos 80 e 90.

O tradicional espetáculo de fogo de artifício sobre 
o rio Mondego manteve-se e teve a duração de dez 
minutos.

VISITAS GUIADAS 

Desde o ano de 1991 que a Câmara Municipal de 
Coimbra organiza um calendário de visitas guiadas, 
subordinadas a temas diversos, com o objetivo de 
promover e divulgar não só a história e a cultura lo-
cal, mas também dar a conhecer o património edifi-
cado, natural e imaterial da cidade de Coimbra, em 
especial locais que, por razões várias, não dispõe 
deste género de abordagem para quem os visita.

PARTICIPAÇÃO NA BTL – BOLSA DE 
TURISMO DE LISBOA 2022

Sendo o turismo considerado uma atividade eco-
nómica fundamental para a geração de riqueza 
e emprego em Portugal, torna-se fundamental e 

prioritária a aposta da autarquia neste setor, com 
especial atenção para investimentos/iniciativas que 
potenciem os recursos existentes no território, ca-
pazes de tornar única a experiência do visitante, 
não esquecendo, naturalmente, a população local, 
como primeiro “utilizador da cidade”. 

Coimbra detém um património material e imate-
rial de extrema importância, parte dele classificado 
como Património Mundial da UNESCO, e marca o pa-
norama nacional pela sua localização central, estra-
tégica e pela sua relevância na história de Portugal. 

Coimbra continua a renovar-se, não só através de 
novas criações, mas também pela reabilitação e re-
qualificação do seu património (recorrendo à exce-
lência de grandes arquitetos portugueses), como é 
o caso do Convento São Francisco, que devolveu à 
cidade um equipamento dinamizador e potenciador 
de diversas possibilidades de utilização, designada-
mente no âmbito do turismo de negócios. 

A participação do Município de Coimbra na Bolsa de 
Turismo de Lisboa – BTL, foi ao encontro das me-
tas definidas pelo Executivo Municipal para a dina-
mização e promoção do Turismo, nomeadamente 
o posicionamento da cidade como polo sustenta-
do de atração turística, quer a nível nacional quer 
a nível internacional, afirmando a marca “Coimbra” 
junto dos diferentes públicos. Pretendeu-se com 
esta amostra dar a conhecer a vasta oferta de que 
os visitantes e os turistas podem beneficiar, no-
meadamente através da disponibilização de mate-
rial promocional, tendo sido preparada uma bro-
chura relacionada com gastronomia tradicional de 
Coimbra, na qual se aborda um pouco dos patri-
mónios identitários de Coimbra. A apresentação do 
Município de Coimbra, integrada na programação 
do stand da CIMRC, realizou-se no dia 17 de março, 
às 14h45, e teve como tema “Coimbra | Do Passado 
se faz Futuro”.
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DIA INTERNACIONAL DOS 
MONUMENTOS E SÍTIOS 

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi ins-
tituído a 18 de abril de 1982 pelo ICOMOS e apro-
vado pela UNESCO no ano seguinte. A edição deste 
ano, dedicado ao tema “Património e Clima”, pre-
tendeu perspetivar as grandes causas da sustenta-
bilidade e da economia circular do ponto de vista 
do Património Cultural, que tem vindo a sofrer, em 
maior ou menor grau, os efeitos do aquecimento 
global, da alteração de ecossistemas envolventes, 
de situações de seca extrema ou de exposição à su-
bida das águas, mas também reconhecer o seu pa-
pel enquanto agente na construção de uma ação cli-
mática inclusiva, transformadora e justa.

A Câmara Municipal de Coimbra associou-se às co-
memorações do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios oferecendo uma programação gratuita 
e na qual se incluíram a visita guiada “Da Sereia 
a Santa Cruz” que se realizou às 10h00, com pon-
to de encontro na Casa Municipal da Cultura (rua 
Pedro Monteiro). A visita teve por objetivo reviver 
os espaços outrora pertencentes ao Mosteiro de 
Santa Cruz, a vivência e atividade dos seus Cónegos 
Regrantes, evidenciando o património deste espaço 
citadino central, cujo perímetro se revelou de vital 
importância para Coimbra.

Já no período da tarde, realizou-se a visita guiada 
sobre o “Mosteiro de Santa Cruz”. A Praça 8 de Maio 
(junto ao edifício dos Paços do Concelho) foi o ponto 
de partida para a visita, que levou os participantes 
até ao Mosteiro de Santa Cruz, cuja temática rela-
cionou a casa monástica com a cidade de Coimbra, 
a sua cultura e a difusão do seu nome no mundo.

SONS DA CIDADE

Nos dias 14, 15, 17, 18, 19 e 22 de junho, Coimbra 
acolheu um conjunto diversificado de propostas e 
iniciativas, como exposições, debates, visitas guia-
das, concertos e eventos de rua. A cidade celebrou 
o nono aniversário da inscrição da Universidade de 
Coimbra, Alta e Sofia como Património Mundial da 
UNESCO, com a Associação RUAS – que integra a 
Câmara Municipal de Coimbra, a Universidade de 
Coimbra e a Direção Regional de Cultura do Centro 
- ao promover uma edição subordinada ao tema 
“Olhares com rosto”, depois de duas edições em 
versão digital (2020 e 2021).

A CÂMARA MUNICIPAL 
ASSOCIOU-SE A ESTA INICIATIVA 
OFERECENDO 5 VISITAS GUIADAS:

Olhares, Rostos e Património Mundial 
Cidade Universitária

Visita guiada ao exterior dos edifícios universitá-
rios construídos durante o período do Estado Novo, 
apresentando um plano de modernidade e transfor-
mação na cidade. A monumentalidade dos edifícios, 
os baixos‑relevos, as esculturas com seus olhares e 
rostos estáticos foramo foco de descoberta deste 
percurso.

Olhares, Rostos e Património Mundial – As 
Mulheres em Coimbra

Visita guiada pelas ruas da Alta da cidade, evocan-
do diversas figuras femininas que, a partir dos finais 
do séc. XIX, acabaram por se destacar pela sua au-
daciosa ação, no seio da academia conimbricense, 
até então exclusivamente frequentada por homens. 
Domitila Carvalho, Regina Quintanilha e Carolina 
Michaelis, serão algumas das figuras abordadas, in-
timamente ligadas à cidade, e que muito contribuí-
ram para a posição da mulher na sociedade portu-
guesa atual.
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Olhares, Rostos e Património Mundial – 
Escritores em Coimbra

Visita guiada a espaços exteriores nas ruas da Alta 
de Coimbra, evocando diversas figuras ligadas à lite-
ratura portuguesa que nasceram, viveram, estuda-
ram, e vivenciaram a cidade. Fernão Lopes, Camões, 
Antero de Quental e José Saramago serão alguns 
dos escritores abordados e que muito contribuíram 
para a afirmação e desenvolvimento do património 
literário português. Ao longo do itinerário foram li-
dos excertos das obras de diversos autores, onde 
Coimbra é o rosto principal.

Olhares, Rostos e Património Mundial – 
Paço das Escolas

Visita guiada ao exterior do edifício do Paço das 
Escolas, construído e renovado durante séculos, 
polo central da universidade portuguesa. A evolu-
ção arquitetónica e decorativa do edifício, os olha-
res e rostos dos baixos‑relevos e esculturas formam 
o guião deste percurso no Património Mundial.

Olhares, Rostos e Património Mundial 
Cidade Universitária

Visita guiada ao exterior dos edifícios universitá-
rios construídos durante o período do Estado Novo, 
apresentando um plano de modernidade e transfor-
mação na cidade. A monumentalidade dos edifícios, 
os baixos‑relevos, as esculturas com seus olhares e 
rostos estáticos foram o foco de descoberta deste 
percurso.

FESTAS DA CIDADE E DA RAINHA 
SANTA ISABEL 2022

As Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa 
Isabel 2022 realizaram-se nos primeiros 10 dias do 
mês de julho. Ao nível musical, a novidade passou 
pela presença, pela primeira vez, de artistas inter-
nacionais e pela centralização dos concertos num 
único local: o Jardim da Sereia.

À brasileira Mallu Magalhães e à banda francesa de 
tributo aos Supertramp – Time to Tramp juntaram-
-se aos artistas nacionais Aurea; Jorge Palma, com 
a Orquestra Clássica do Centro; Guitarra de Bruno 
Costa com Cuca Roseta, André Sardet e Vitorino; 

Samuel Úria; Miguel Araújo; Carolina Deslandes; e 
Amigo Zeca com Salvador Sobral e Cristina Branco, 
em homenagem a José Afonso. 

Foram 10 dias de festa, nove espetáculos musicais, 
inúmeros eventos culturais e desportivos, duas ses-
sões de fogo de artifício e duas procissões religio-
sas, que fizeram deste um programa eclético e mul-
tidisciplinar, para todas as gerações e de acesso livre 
e gratuito a toda a população.

Este ano, as celebrações voltaram em toda a sua 
plenitude, retomando a componente religiosa, com 
destaque para as procissões que não se realizaram 
nas últimas edições devido aos constrangimen-
tos causados pela pandemia da COVID-19. No dia 
07 de julho, quinta-feira, saiu à rua a Procissão de 
Penitência; já a Procissão Solene realizou-se no do-
mingo, dia 10 de julho.

Além da diversidade de conteúdos e públicos, as 
Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa 
Isabel 2022 assumem-se como uma organização 
que se pretende partilhada, cuja grande aposta é 
chamar a si a colaboração e participação de toda a 
cidade, dos munícipes, das instituições, dos espaços 
patrimoniais, mas também apostando na sua capa-
cidade de atração turística, captando visitantes e tu-
ristas. É essa a particularidade que faz também des-
ta uma celebração abrangente, dinâmica e, por isso, 
também, a grande festa de Coimbra. 

BREW! COIMBRA

O Brew! Coimbra – Festival da Cultura e das Novas 
Tendências Cervejeiras regressou, depois de dois 
anos de interregno devido à pandemia da COVID-19, 
numa coorganização da Câmara Municipal de 
Coimbra, do Exploratório – Centro Ciência Viva de 
Coimbra e da promotora Brew!.

Durante três dias (9 a 11 de setembro) o evento jun-
tou 25 cervejeiros, 150 referências de cervejas arte-
sanais nacionais e internacionais, street food e mú-
sica, tudo isto na margem esquerda do Mondego, 
na zona do Exploratório.

O programa cultural do Brew! Coimbra contou, ain-
da, com atuações de projetos artísticos da cidade, 
como as bandas “Não Há 2 Sem 3”, “The Rob Salinger 
Band”, “Showcases da Academia de Música”, DJs, 
Ensembles, momentos pop-up, entre outros. 
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Jornadas Europeias do Património

A Câmara Municipal de Coimbra associou-se às co-
memorações das Jornadas Europeias do Património 
nos dias 23, 24 e 25 de setembro, uma iniciativa 
conjunta do Conselho da Europa e da Comissão 
Europeia, este ano subordinada ao tema “Património 
Sustentável”. 

O programa alusivo às Jornadas Europeias do 
Património 2022, promovido pela Câmara Municipal, 
convidou a revisitar Coimbra e a desfrutar do patri-
mónio natural, através de visitas guiadas aos espa-
ços mais emblemáticos da cidade. Foi dado especial 
destaque à temática da Água, sublinhando a sua im-
portância enquanto recurso essencial à vida e bem 
cada vez mais escasso.

“Nascentes e cursos de água subterrâneas”, “Fontes 
de Coimbra” e “Rio Mondego e a zona ribeirinha” 
foram as sugestões da autarquia para estes três dias 
dedicados à sustentabilidade, nos quais se aborda-
ram a história, as tradições e vivências citadinas, 
sublinhando a importância da proteção do meio 
ambiente e da biodiversidade, contribuindo, assim, 
para a promoção da identidade histórico-cultural, 
bem como para a preservação do património sus-
tentável de Coimbra.

DIA MUNDIAL DO TURISMO

No dia 27 de setembro, o programa alusivo ao 
Dia Mundial de Turismo 2022, promovido pelo 
Município em colaboração com a Entidade Regional 
Turismo Centro de Portugal, convidou a revisitar 
Coimbra e a desfrutar do seu património, através de 
um conjunto de ações que visaram criar uma expe-
riência inovadora, incentivando todos os visitantes a 
refletirem e a repensarem a forma de fazer turismo.

Visitas guiadas como “Baixa de Coimbra” ou 
“Coimbra ao Pôr do Sol” foram algumas das su-
gestões para este dia dedicado ao Turismo, com as 
quais se pretendeu evidenciar a história, as tradi-
ções e as vivências citadinas, contribuindo, assim, 
para a promoção da identidade histórico-cultural, 
bem como para a preservação do património sus-
tentável de Coimbra.

De salientar que, para além das visitas guiadas, o dia 
foi assinalado com a oferta de uma rosa e de um 
saco com brindes e material promocional alusivo à 
cidade, aos turistas, mulheres e homens respetiva-
mente, que circulavam na Baixa da cidade, nomea-
damente no eixo compreendido entre o Largo da 
Portagem e a Praça 8 de Maio. 

CONCERTO DOS COLDPLAY EM 
MAIO DE 2023

O Município de Coimbra, com o intuito de colocar 
Coimbra no circuito dos grandes eventos nacio-
nais e internacionais, negociou com a promotora 
Everthing is New a realização de 4 concertos mu-
sicais de grande dimensão, que serão protagoni-
zados pelos Coldplay. A banda britânica atuará em 
Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023, 
no Estádio Cidade de Coimbra. Espera-se com este 
evento atrair à cidade cerca de 160 mil pessoas em 
apenas quatro dias. Este evento de grande dimen-
são promete ser um estímulo à economia local e 
regional, beneficiando sobretudo as empresas com 
atividade na áreas da hotelaria/alojamento local e 
restauração. 

A elevada procura de bilhetes provocou congestio-
namento no acesso aos ‘sites’ oficiais de venda de 
bilhetes, chegando a estar mais de 400 mil pessoas 
em espera, na plataforma Ticktline.

O preço dos bilhetes varia entre os 65 euros e os 
150 euros, mais taxas, passando por 85 euros no rel-
vado do Estádio Cidade de Coimbra. A presidente 
executiva da plataforma Ticketline, Ana Ribeiro, dis-
se à Agência Lusa que a procura por bilhetes para os 
concertos de Coldplay em Portugal atingira um nível 
histórico, sem precedentes no país. 

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arran-
ca, assim, em maio, em Portugal, com quatro con-
certos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, 
Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de 
incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester 
e Cardiff.
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SISTEMAS  
DE INFORMAÇÃO

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
COM A UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA

Foram estabelecidos contactos e os termos de um 
protocolo de colaboração entre o Município e a 
Universidade de Coimbra, cuja assinatura formal 
terá lugar no próximo dia 08 de novembro de 2022, 
através do qual, entre outros:

• A UC alojará equipamento informático do 
Município no seu datacenter principal, para 
backups de dados;

• A UC disponibilizará acesso à rede municipal 
Coimbra+ nos equipamentos que disponibilizam 
a rede europeia Eduroam;

• O Município disponibilizará a rede Eduroam 
nos equipamentos que disponibilizam a rede 
Coimbra+;

• O Município colaborará com a UC na interliga-
ção dos seus edifícios no território municipal de 
Coimbra.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
COM A FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA (FCT)

Foram estabelecidos contactos e definidos os ter-
mos para a celebração de um protocolo de colabo-
ração mútua entre o Município e a FCT, e a sua uni-
dade FCCN (Fundação para a Computação Científica 
Nacional), para a criação de infraestruturas de co-
municações no território municipal, que permita a 
comunicação de dados entre os edifícios de ambas 
as entidades.

Aquisição de bens e serviços, 
acompanhamento e implementação de 
projetos

No âmbito dos processos de aquisição de bens in-
formáticos (hardware, software e acessórios) e 
contratação de serviços (comunicações de voz e 
dados, serviços de outsourcing, subscrições de li-
cenciamento, serviços de manutenção e suporte 
a equipamento, aplicações e plataformas), a DSIC 
é a responsável por desenvolver os estudos/proje-
tos necessários, efetuar a necessária prospeção de 
mercado e elaborar a documentação técnica que 
serve de base à abertura dos processos de aquisi-
ção desenvolvidos pela DCL.

QUANTO AOS PROCESSOS DE 
AQUISIÇÃO INICIADOS OU 
ADJUDICADOS NO ÚLTIMO ANO:

• A Adjudicação do Concurso Público Internacional 
(CPI_1/2022), para a renovação da infraestrutu-
ra centralizada de tratamento de dados, insta-
lada nos Datacenters Municipais, responsável 
pelo processamento e armazenamento da infor-
mação. A entrega e instalação das soluções ad-
quiridas ainda não aconteceu, prevendo-se que 
decorra a curto prazo, ainda em 2022.

• Está em preparação uma proposta de reformu-
lação dos espaços físicos dos Datacenters muni-
cipais, cujas condições de organização, climatiza-
ção e segurança são deficientes.

• Foi elaborado um estudo com vista à aquisição 
de unidades de alimentação ininterrupta de 
energia elétrica para 54 bastidores informáticos 
existentes nos diversos edifícios, que ficou para 
ser desenvolvido no âmbito do DEEM. 
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• -A Aquisição de um sistema de Publicação de 
Editais e Anúncios em formato eletrónico. O 
equipamento foi entregue e está agendada para 
este mês a instalação e formação da solução.

• Está em curso o processo de aquisição de um 
novo sistema de gestão de atendimento e agen-
damentos, em virtude da necessidade de renova-
ção do sistema anterior – antigo e ultrapassado.

• Aquisição de 6 equipamentos portáteis (tablets) 
para vários setores municipais, com vista a pro-
mover o registo imediato no sistema de SIG mu-
nicipal, as várias operações a decorrer no espaço 
público concelhio (cadastro de árvores, fiscaliza-
ção de esplanadas, fiscalização de obras, regis-
tos arqueológicos, etc.).

• A aquisição de computadores e portáteis para 
reforço e renovação dos postos de trabalho dos 
utilizadores foi efetuada em 3 etapas durante o 
último ano: em abril de 2022 – 85 computado-
res completos (monitores 24”) e 15 portáteis de 
nível executivo; recentemente, em virtude do 
atraso no processo de aquisição em curso, por 
concurso público, de 150 computadores com-
pletos (monitores 24”) e 20 portáteis de nível 
executivo, houve a necessidade de adquirir 29 
computadores recondicionados (sem monitor), 
com um bom nível de performance, que apre-
sentam um prazo de entrega muito curto (serão 
entregues antes do fim outubro 2022), em com-
paração com os prazos estimados de entrega da 
maioria dos fabricantes – vários meses.

• Aquisição de 14 Switches de distribuição para 
renovação e reforço das comunicações inter-
nas entre os edifícios e bastidores municipais. 
Apesar de adjudicado em maio, o fornecedor 
“Cisco” não prevê ser possível entregar os equi-
pamentos finais no decurso deste ano, dada a 
rutura de produção de alguns componentes a 
nível mundial. Para minorar o impacto negativo 
na Autarquia, foram-nos cedidos (emprestados) 
4 equipamentos, que serão utilizados em situa-
ções de urgência, mas que não permitem pro-
mover de imediato a remodelação prevista.

• Está em curso a aquisição de 10 Switches de 
Acesso que permitem a ligação de equipamen-
tos terminais de rede, à infraestrutura de rede 
municipal.

• Está em curso a aquisição de um conjunto de 
equipamentos de comunicação e segurança 
que permitirão ligações seguras à rede VPN-IP/
MPLS do Município, através da conjugação de 
sistemas redundantes de Wifi e 4G/Ethernet. 
Este sistema possibilita agregar vários serviços 

de comunicação, permitindo em locais remotos, 
com fracos sistemas de comunicação, viabilizar, 
ainda assim, a realização de sessões de trabalho 
ou reuniões autárquicas descentralizadas. 

• Têm sido adquiridos à AIRC alguns componentes 
de software que complementam a nossa solu-
ção de ERP/AIRC com Webservices, designados 
“conetores”. Com vista à desmaterialização dos 
documentos contabilísticos, na perspetiva de 
emissor de documentos, neste último ano foi 
adquirido o Conector de faturação eletrónica 
Outbound (DUC).

QUANTO À CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS EFETUADOS NO 
ÚLTIMO ANO OU QUE AINDA 
SE ENCONTRAM A DECORRER, 
DESTACAMOS AS SEGUINTES 
SUBSCRIÇÕES:

•  A renovação anual do contrato de licenciamen-
to, por subscrição, de software Microsoft, que 
é um contrato muito oneroso e foi efetuada na 
sequência do Concurso Público Internacional 
CPI_3/2022. Esta abarca a utilização, para to-
dos os utilizadores dos domínios da CMC e dos 
SMTUC, de todas as aplicações incluídas no 
package M365 E3 (Office 365 mais completo), 
com um conjunto de licenças específicas do ser-
viço de Email Exchange Online, para utilizadores 
fora dos domínios e algumas licenças de progra-
mas mais técnicos PowerBI Pro, para análise de 
dados.

• A renovação das subscrições de licenciamento 
de CAD/Autodesk (por um ano) e SIG/ESRI (por 
3 anos) que são imprescindíveis ao desenvolvi-
mento das atividades técnicas de muitos utili-
zadores municipais, distribuídos em serviços de 
várias áreas de atividade.

• Subscrição, por um ano, dos serviços de licencia-
mento e suporte à Cibersegurança, com recurso 
ao software Cybereason Anti-virus de nova gera-
ção (NGAV) para os postos de trabalho da CMC 
e dos SMTUC, que também analisa em tempo 
real alguns comportamentos anormais das apli-
cações, com reação e alarmística relevante. Esta 
foi a primeira medida reativa que foi necessário 
tomar para conter e repor a normalidade, na se-
quência do ataque informático que foi dirigido 
ao sistema dos SMTUC. Como medida preven-
tiva, a curto prazo, será proposta a contratação 
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de um serviço de auditoria à infraestrutura de 
rede e serviços do Município, que permita, atra-
vés de simulações de ataques informáticos, ana-
lisar os reais riscos de segurança que os nosso 
sistemas e serviços correm, por forma a pode-
rem ser acautelados.

Ainda no âmbito das responsabilidades do Município 
no cumprimento das recomendações nacionais em 
matéria de Cibersegurança, estando definida a cons-
tituição da equipa de resposta rápida aos alertas 
do CNCS, está em preparação o planeamento das 
atividades contratualizadas no âmbito da CIM|RC, 
com vista ao cumprimento do Regime Jurídico da 
Segurança do Ciberespaço.

QUANTO À CONTRATAÇÃO/
RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO EM REDE 
PRIVADA DO OPERADOR, COM 
ESPECIFICIDADES PARTICULARES 
EM CADA PROJETO:

• Foram renovados, por um ano, os serviços de 
conetividade móvel (cartões 3G/4G) em rede 
privada (com ligação restrita a um servidor da 
CMC), instalados nos relógios de ponto das es-
colas municipais contratualizados 79 que per-
mitem que o sistema de gestão de assiduidade, 
fornecido pela empresa ELO e instalado na CMC, 
efetue a recolha de picagens diárias para o servi-
dor central. A utilização deste sistema de comu-
nicações está a cargo da DGRH. 

• No âmbito deste processo de renovação foi, 
também, contratado um serviço para outro 
projeto (LoRaWan – TTN Coimbra), de alguma 
forma semelhante, que permite a conetividade 
móvel de 2 Antenas/Gateways LoRaWan para 
Reservatórios de Águas dos Olivais e de Vale de 
Canas.

• O sistema de videovigilância da Baixa de Coimbra 
utiliza um sistema de comunicação de dados, em 
rede privada do operador, entre as câmaras de 
vigilância e o posto de comando da PSP (sito na 
Av. Elísio de Moura). O sistema foi desenhado de 
forma que a CMC não tenha acesso direto ou in-
direto a essa rede de dados, recaindo a gestão e 
responsabilidade de gestão do sistema exclusi-
vamente na PSP.

• O contrato de comunicações inicial terminou 
em agosto de 2022, tendo sido previamente 

despoletado um concurso público para a reno-
vação desse serviço, com possibilidade de am-
pliação do sistema (número de locais e câmaras), 
de acordo com as indicações/previsões que nos 
transmitiu o gestor do contrato. Verificando que, 
no final de julho, o referido processo concursal 
estava atrasado, foi efetuada a adjudicação ao 
mesmo operador, nos moldes do contrato ini-
cial, a continuidade de prestação do serviço por 
mais 4 meses (final de dezembro).

• Está em curso a contratação a um operador de 
uma solução de Telefonia resiliente para a Central 
de Alerta dos Bombeiros Sapadores. É assumida 
a necessidade de redundância dos serviços de 
comunicação de voz da CBS. Salvaguardamos 
desta forma, possíveis quebras no serviço de te-
lefonia VoIP do Município ou da interligação de 
rede entre os dois edifícios. 

QUANTO AOS CONTRATOS DE 
MANUTENÇÃO E SUPORTE 

Os contratos de manutenção e suporte têm um for-
te impacto financeiro no orçamento do Município, 
mas são imprescindíveis à atualização e melhoria 
das soluções em produção, quer sejam equipamen-
tos, aplicações ou plataformas de software, dando 
garante à continuidade dos serviços que os sistemas 
desempenham. Nos últimos 12 meses, foram reno-
vados ou estão em renovação, os seguintes contra-
tos de manutenção:

• Contrato anual de Manutenção e Suporte ao 
conjunto de aplicações e serviços disponibiliza-
dos pela solução de ERP/AIRC.

• Contrato de manutenção e suporte para o siste-
ma de Desmaterialização de Arquivo, que inclui 
os equipamentos Kapture de grandes formatos, 
A0 e A3, instalados no edifício da Fonte do Bispo, 
bem como o software de gestão de Arquivo 
X-Arq. Este contrato foi efetuado por 3 anos com 
pagamentos iguais repartidos anualmente.

• Alojamento e Manutenção de sites desenvol-
vidos e alojados em servidores externos – Site 
da Câmara Municipal, site do Convento São 
Francisco, Plataforma de gestão do Orçamento 
Participativo, Plataforma de gestão do 
Associativismo Cultural.

• Manutenção e suporte dos pacotes de licencia-
mento de software da VMWare (virtualização de 
servidores), Citrix (virtualização de PTI) e Cisco 
(gestão das plataformas Prime e CMX).
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• Manutenção e suporte do sistema Multimédia 
do Núcleo da Cidade Muralhada, software de 
Inventário e Gestão de Coleções para o Museu do 
Chiado, sistema integrado de Gestão Bibliotecas.

APOIO TÉCNICO INFORMÁTICO AOS 
SERVIÇOS E UTILIZADORES

Para além de promover a disponibilização dos recur-
sos técnicos e tecnológicos necessários ao desen-
volvimento das atividades regulares dos serviços, 
a DSIC também promove e apoia na concretização 
de projetos de modernização e inovação, que visem 
melhorar a eficiência e eficácia dos serviços, em 
particular aqueles que são promovidos no âmbito 
do DSII.

A gestão de sistemas é a área de atividade com 
menos recursos alocados, ficando difícil realizar 
análises detalhadas da eficiência ou ineficácia dos 
sistemas e não podendo, assim, contribuir com pro-
postas de melhoria dos sistemas de informação. 

As atividades mais recorrentes são a gestão e reno-
vação do parque informático dos postos de trabalho 
e o apoio aos utilizadores nas suas tarefas de utili-
zação diária dos sistemas informáticos. Estas duas 
atividades estão muito interligadas, dado que mui-
tas dificuldades são ao nível do desempenho dos 
equipamentos, enquanto outras estão ao nível da 
eficiência das aplicações e sistemas centrais.

A adoção generalizada da desmaterialização de 
processos, tanto no âmbito do urbanismo, como 
do financeiro ou administrativo, com realização de 
despachos também digitais, já era um processo de 
modernização em curso e foi fortemente promovi-
do no último ano. 

Este facto aumentou, contudo, o grau de complexi-
dade dos processos digitais, dificultando por vezes o 
seu tratamento por parte dos utilizadores, em parti-
cular em situações de falta de resposta eficiente do 
próprio sistema de informação – particularmente a 
Gestão Documental (MGD).

A adoção pelos utilizadores do sistema de tickets, 
para efetuarem pedidos de assistência, é um pro-
cesso de melhoria em curso, mas a aceitação des-
se método já é menos resistente. Contudo o núme-
ro de pedidos por telefone e email ainda é muito 
significativo.

A gestão e manutenção das infraestruturas de rede 
e comunicação é muito exigente, dada a necessida-
de de realizar frequentes alterações às configura-
ções dos ativos, em virtude da expansão e recon-
figuração constante dos espaços de serviço. Estas 
atividades têm recaído em especial nos dois novos 
técnicos de informática que reforçaram a equipa 
este ano. Em conjunto com as atividades de insta-
lação de novos pontos de acesso Wifi nos edifícios 
municipais, que teve uma expansão significativa 
(cerca de mais 30 APs), a alocação de tempos tem 
sido quase total. 
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MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

LANÇAMENTO DOS NOVOS 
SERVIÇOS ONLINE DO MUNICÍPIO 
DE COIMBRA

A 24 de janeiro de 2022, foram lançados os novos 
Serviços do Município de Coimbra, que assentam, 
essencialmente, na melhoria da usabilidade e grafis-
mo, com um “layout responsivo”, adaptado à maio-
ria dos browsers e dispositivos móveis (tablets ou 
smartphones). Este lançamento foi acompanhado 
de reforço na divulgação da plataforma dos Serviços 
Online, nos canais oficiais do Município (website e 
redes sociais), como forma de promoção deste novo 
canal, online, de interação com os Munícipes e o 
Cidadão. Foram igualmente disponibilizadas novas 
funcionalidades, tais como a consulta do estado dos 
processos de “urbanismo”, para melhor acompa-
nhamento por parte dos Munícipes. 

DESMATERIALIZAÇÃO DE 
PROCESSOS DE “URBANISMO” - 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO

Dando continuidade aos trabalhos anteriormente 
desenvolvidos, em janeiro de 2022, iniciou-se o pro-
jeto de desmaterialização de processos de “urbanis-
mo” – urbanização e edificação, seguindo o planea-
mento articulado com o Departamento de Gestão 
Urbanística (DGU) na implementação faseada dos 
pedidos.

A implementação deste projeto, particularmente 
nos primeiros meses de atividade, incidiu nos se-
guintes aspetos:

• na receção totalmente desmaterializada dos pe-
didos e respetivos elementos instrutórios, em 

cumprimento com as normas e regras estabe-
lecidas no Edital n.º 74/2021 – Normas Técnicas 
para Organização em Formato Digital de Pedidos 
Relativos ao Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação - com recurso à ferramenta ePaper, 
que integrada com as soluções MyNet (Serviços 
Online e Balcão de Atendimento Presencial) e 
SPO (Sistema de Processos de Obras) possibilita 
a validação dessas regras, com a emissão de avi-
sos de eventuais inconformidades, logo na rece-
ção dos pedidos;

• na desmaterialização e simplificação do trata-
mento e análise dos mesmos, internamente, 
pelos serviços do DGU, com recurso à aplicação 
SPO, designadamente ao nível da elaboração de 
informações técnicas, pareceres e despachos, 
bem como na elaboração de ofícios, certidões, e 
outros documentos de envio ao Requerente, to-
dos em forma desmaterializada, recorrendo de 
forma presencial à notificação por e-mail, com 
avisos de entrega e leitura; para estabelecimen-
to dos procedimentos nas aplicações informá-
ticas, foram elaboradas diversas instruções de 
trabalho, bem como prestado o apoio técnico 
aos serviços do DGU.

Para a interação com as Entidades externas, desig-
nadamente, no que concerne aos pedidos de con-
sulta de parecer, sobre os quais recaem os pedidos 
de “gestão urbanística”, foi necessário desenvol-
ver e implementar novos procedimentos, designa-
damente, na melhoria da interação com o Portal 
SIRJUE, através da sua interligação com o SPO – 
Sistema de Processos de Obras, bem como da im-
plementação de um sistema seguro de partilha de 
documentos, em formato desmaterializado, com 
as Águas de Coimbra, entidade que, não sendo da 
Administração Central e sendo Empresa Municipal, 
não pode ser consultada pela via do Portal SIRJUE.

Foi, ainda, alvo de reforço a aplicação de segurança 
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ao nível dos sistemas de informação de suporte aos 
processos de gestão urbanística, designadamente a 
medida de ativação de segurança no “servidor de 
ficheiros” (pastas onde são guardados os ficheiros/
documentos) na aplicação SPO. Esta medida recor-
re à solução desenvolvida pela AIRC para reforço 
da segurança no “servidor de ficheiros” e foi imple-
mentada em articulação com a Divisão de Sistemas 
de Informação e Comunicação (DSIC). 

LMX|COIMBRA – LABORATÓRIO 
MUNICIPAL DE EXPERIMENTAÇÃO 
DE COIMBRA

Constituído em 2019, por via do protocolo celebra-
do pelo Município de Coimbra com a Agência da 
Modernização Administrativa (AMA), o LMx|Coimbra 
foi, em 2022, alvo de reformulação da sua equipa 
nuclear, bem como do seu modelo de funcionamen-
to. Recorde-se que o LMx|Coimbra foi o primeiro la-
boratório a nível nacional, da Rede de Laboratórios 
de Experimentação e Inovação do LabX, Laboratório 
de Experimentação da Administração Pública, com 
a atual denominação de Centro para a Inovação do 
Sector Público. 

O LMx|Coimbra enquanto serviço interno, integra-
do na Divisão de Modernização Administrativa, está 
dedicado a conceber, reformular e melhorar a for-
ma de serviço ao munícipe, aumentando a eficácia 
e eficiência dos serviços municipais. 

Foi proposto e aprovado, pelo Sr. Vice-Presidente, 
o projeto “Mais comunicação, Melhor Gestão” cujo 
objetivo é a melhoria dos canais de comunicação 
entre as Unidades Orgânicas para, posteriormente, 
e de forma colaborativa, se definirem procedimen-
tos mais abrangentes que nos ajudem a consolidar 
uma forma de trabalho que internamente seja in-
tegradora e desenvolva a complementaridade en-
tre serviços, potenciando, assim, a prestação de um 
melhor serviço ao Cidadão. 

A primeira iniciativa deste projeto teve lugar no dia 
20 de setembro de 2022 - 1.º Encontro de Diretores 
do Município de Coimbra - e decorreu na Casa da 
Escrita, com as intervenções de contextualização do 
Projeto, a “Inovação e Transição Digital”, o “Papel 
da Modernização Administrativa” e apresentação 
de testemunho interno no âmbito da desmateria-
lização e simplificação administrativa “Pedidos de 
Intervenção na Via Pública”; seguiu-se o debate in-
terativo, com abordagem em algumas questões de 

funcionamento “de fundo” do Município e tomadas 
decisões sobre a continuidade do projeto. Neste 1º 
encontro foi já decidido que o 1º procedimento a 
ser trabalhado à escala do interdepartamental seria 
o “processo de despesa”.

No dia 28 de setembro de 2022, realizou-se em 
Coimbra o 3.º Encontro da Rede de Laboratórios 
de Experimentação e Inovação no Setor Público 
(o 1.º em formato presencial pós-pandemia). A es-
colha de Coimbra, por parte do LabX, para a rea-
lização deste encontro, deve-se ao facto de o 
LMx|Coimbra ter sido o 1.º laboratório municipal 
a integrar esta rede. Os outros laboratórios parti-
cipantes deste encontro foram: LxLEM (Município 
de Lisboa), LouléXLab (Município de Loulé), LEM 
Valongo (Município de Valongo), LabInov (Polícia 
Judiciária), Oeste+Inovação (CIM Oeste) e Incuba.
Açores (Governo Regional dos Açores). Esteve pre-
sente toda a rede de laboratórios.

MYDOC – GESTÃO DOCUMENTAL DE 
PROCESSOS

Com o reforço da desmaterialização dos proces-
sos, impulsionada pela tomada de posse do novo 
Executivo, a 18 de outubro de 2022, foram imple-
mentados novos procedimentos de desmaterializa-
ção e simplificação de processos, incluindo a elabo-
ração de instruções de trabalho e o apoio direto aos 
serviços, destacando-se os seguintes: 

• Envio de processos à reunião da Câmara 
Municipal (CM), por parte das Unidades 
Orgânicas proponentes, com o posterior envio 
das deliberações assinadas digitalmente pelo 
Sr. Presidente da Câmara e Sr. Secretário da 
reunião;

• Criação e assinatura de Editais da Câmara 
Municipal;

• Criação e assinatura de Despachos;

• Envio, por parte dos SMTUC, dos processos que 
serão objeto de deliberação em sede de reu-
nião de CM, ou também de conhecimento ao Sr. 
Presidente, e posterior envio das deliberações 
que recaem sobre esses mesmos processos. 
Procedimento com recurso à aplicação MyDoc, 
comum à CMC e aos SMTUC, e à plataforma dos 
Serviços Online do Município de Coimbra.
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Foram, ainda, desenvolvidos novos “modelos de 
documentos”, para geração e utilização no MyDoc, 
que contribuíram para a melhoria dos procedimen-
tos internos e comuns, como é o caso da “informa-
ção para modificação orçamental”, “informação 
com pedidos de cabimento” e “informação para for-
necimento de cópias e duplicados”. Estes trabalhos 
foram articulados com os contributos das respetivas 
Unidades Orgânicas responsáveis pelo tratamento 
das matérias em apreço.

AÇÕES DE FORMAÇÃO

A colaboração com o Departamento de Recursos 
Humanos para a realização de ações de formação nas 
plataformas e ferramentas é uma das competências 
da Divisão de Modernização Administrativa, essen-
cialmente para manutenção da atualização de co-
nhecimentos de utilização “básica” ou “avançada” do 
MyDoc – Gestão Documental e RT – Request Tracker 
em estreita articulação com os procedimentos im-
plementados ajustados ao Município de Coimbra. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º DE AÇÕES 
REALIZADAS 
(DESDE 
OUTUBRO DE 
2021 ATÉ AO 
MOMENTO)

MyDoc “Inicial” 3
MyDoc “Utilizadores” 4
MyDoc “Gestão de Processos” 4
MyDoc “Executivo e Gabinetes 
de Apoio” 3

RT – Request Tracker “inicial” 3
RT – Request Tracker “nível II” 3
RT – Dirigentes 1
RT – “Executivo e Gabinetes de 
Apoio” 3

Plataforma Autenticação.Gov 
“Utilizadores” 3

Plataforma Autenticação.Gov 
“Dirigentes” 2

Pesquisa e Criação de Entidades 4

Às ações de formação realizadas “em sala” acrescem 
atividades pontuais de formação “on-job”, sempre 
que necessário e justificável, bem como de apoio/
helpdesk aos utilizadores, atividades estas desenvol-
vidas em articulação com a DSIC.

PLATAFORMA MYNET - BALCÃO 
DE ATENDIMENTO (PRESENCIAL) E 
SERVIÇOS ONLINE

Implementação de novos formulários “eletrónicos” 
e revisão de outros existentes, na plataforma MyNet 
que suporta as vertentes de Balcão de Atendimento 
(presencial) e de Serviços Online. De entre os formu-
lários “eletrónicos”, novos ou revistos, destacam-se 
os seguintes:

• Dos pedidos de “urbanismo”;

• Das iniciativas de cariz municipal (candidaturas a 
prémios e outros);

• Dos pedidos decorrentes da atividade municipal, 
alvo de atualização face à legislação em vigor.

Elaboração de material de apoio ao Munícipe, utili-
zador dos Serviços Online, sob a forma de “manual 
de utilizador” e/ou vídeos tutorais, destacando-se 
os seguintes:

• Vídeos tutoriais de apoio ao registo/adesão ao 
Serviços Online, dedicado a entidades singula-
res, com recurso ao Cartão do Cidadão ou Chave 
Móvel Digital e a entidades coletivas;

• Documento de apoio à criação e entrega do 
dossier digital para os pedidos de “urbanismo” 
(RJUE) e entrega via online ou presencial.

Este material é, também, muito relevante para o 
Atendimento Presencial ou outro, servindo de apoio 
à Divisão de Relação com o Munícipe para esclareci-
mentos aos Munícipes.

Salienta-se que, no âmbito da produção de vídeos 
(tutoriais e promocionais), foram acolhidos dois es-
tágios de curta duração (cerca de 1 mês) do Curso 
Profissional de Técnico de Multimédia da Escola 
Secundária José Falcão, promovendo a integração 
dos seus alunos, em contexto real de trabalho e per-
mitindo a aplicação dos conhecimentos adquiridos 
das técnicas e ferramentas mais ajustadas aos efei-
tos pretendidos.

33



INDICADORES-CHAVE (KPIS) DE 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

No âmbito da modernização administrativa do 
Município de Coimbra, deu-se início à obtenção de 
indicadores-chave (KPIs) relevantes, designadamen-
te, para a determinação do impacto da desmateria-
lização do Município de Coimbra, bem como a dis-
ponibilização de serviços via online. Neste sentido, 
foram desenvolvidos dashboards com recurso à fer-
ramenta Power BI para as temáticas de: adesão aos 
Serviços Online (n.º de utilizadores validados vs não 
validados) desde 2019 até ao presente; entrada de 
requerimentos (n.º de requerimentos entrados pe-
los Serviços Online, MyNet Balcão de Atendimento 
Presencial e outros canais) e tempo médio de tra-
tamento destes requerimentos, desde 2019 até ao 
presente, com diferenciação para os requerimen-
tos do “urbanismo”; e impressões desde 2018 até 
ao presente. Estes dashboards irão ser evidenciados 
na presença do Município de Coimbra no Portugal 
Smart Cities Summit a decorrer nos dias 11, 12 e 13 
de outubro na FIL – Parque das Nações (Lisboa).

CIDADE INTELIGENTE E 
SUSTENTÁVEL

Reforço da rede comunitária IoT (Internet 
of Things) do concelho de Coimbra – The 
Things Network Coimbra (TTN Coimbra)

Ao abrigo do protocolo estabelecido entre o 
Município e a Critical Software, o Município colabo-
rou com o laboratório de inovação daquela empre-
sa – Fikalab – no reforço e alargamento da área de 
abrangência da TTN Coimbra, nomeadamente com 
a instalação de três gateways (antenas) nos seguin-
tes locais: Paços do Município, Depósito de Águas 
dos Olivais e Depósito de Águas de Vale de Canas 
(em curso).

#CoimbraCityLab – Laboratório vivo de 
projetos de Smart Cities
• Criação do #CoimbraCityLab, laboratório vivo 

do Município para projetos de Smart Cities, 
projetos tecnológicos inovadores de empresas, 
investigadores ou outras entidades, que se en-
contrem em fase final de desenvolvimento e 

prototipagem e necessitem de experimentação 
em ambiente real no território do Município de 
Coimbra.

• Acompanhamento de vários projetos em cur-
so, divulgação junto das empresas, incluindo 
nas Incubadora e Aceleradora de empresas do 
Instituto Pedro Nunes, entre as quais empresas 
de tecnologia espacial incubadas no IPN ESA-
BIC, da Agência Espacial Europeia.

• Participação no Portugal Smart Cities Summit 
2021, sendo o tema central do stand de 
Coimbra o #CoimbraCityLab. Esta participação 
do Município levou projetos, empresas e agre-
gadoras de empresas (incubadoras, acelerado-
ras, parques empresariais, etc.) àquele Evento 
Nacional. 

• Colaboração no The Future City Challenge 
2022, organizado pelo Fikalab da Critical 
Software, cujo primeiro prémio passou a incluir 
um ano de acompanhamento do projeto pelo 
#CoimbraCityLab.

• Proposto o Regulamento do #CoimbraCityLab, 
cuja minuta foi elaborada pelo Departamento 
de Sistemas de Informação e Inovação e o seu 
Centro de Inteligência de Coimbra, com a cola-
boração do Departamento Jurídico. Proposta de 
abertura do procedimento aprovada por unani-
midade em reunião do Executivo Municipal. 

Co-organização de duas conferências 
internacionais da Association for 
Computing Machinery (ACM) em parceria 
com a Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra, através dos seus 
Departamentos de Engenharia Informática e de 
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, en-
dereçou a esta Câmara Municipal o convite para se 
associar à UC na organização de dois eventos de re-
levância mundial no mundo das tecnologias.

Trata-se de duas conferências que reúnem al-
guns dos maiores especialistas do mundo e que, 
em 2021, escolheram Coimbra para os trabalhos 
presenciais, sabendo que, através da internet, em 
transmissão por streaming, participaram cerca de 
mil participantes.

1.) a 8ª Conferência Internacional ACM sobre 
Sistemas para Edifícios, Cidades e Transportes efi-
cientes – BUILDSYS 2021. Neste espaço debate-
ram-se os avanços na integração eficaz de sensores 
em rede, controlo de edifícios e de infraestruturas 
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físicas que estão a transformar a nossa sociedade, 
permitindo a criação de ambientes construídos e 
interligando desafios físicos, sociais e cibernéticos. 
Considerando que estes ambientes, incluindo edifí-
cios e outro tipo de infraestruturas urbanas, são os 
responsáveis por mais de metade do consumo de 
energia da sociedade constituindo-se como os ali-
cerces da economia, segurança e saúde da nossa 
nação, este debate assume importância do maior 
relevo.

A BuilSys é espaço de excelência para os investi-
gadores e outros profissionais que trabalham para 
desenvolver e otimizar sistemas de infraestruturas 
inteligentes que são impulsionados por funções 
de sensores em rede, computação e funções de 
controlo.

2.) a ACM SenSys 2021, que trata sobretudo a 
questão dos vários tipos de sensores de transmis-
são de dados utilizados nas áreas de Internet of 
Things (IoT), smart transportation e smart cities.

Esta conferência organiza-se em 5 workshops alta-
mente especializados:

• ACM ENSsys – 9ª edição
• ACM DATA 2021 – 4ª edição
• ACM BlockSys 2021 – 3ª edição
• ACM AIChallengeIoT 2021 – 3ªa edição
• ACM NanoCoCoA – 2ª edição

As conferências tiveram lugar entre 15 e 18 de no-
vembro de 2021. Este convite fundamentou-se no 
interesse demonstrado publicamente pela Câmara 
Municipal de Coimbra nestas áreas, nomeadamen-
te na criação do Centro de Inteligência de Coimbra 
na sua estrutura orgânica e a parceria com a Critical 
Software para a criação da TTN Coimbra (“The 
Things Network Coimbra”), bem como a iniciativa 
“Future City - Liga Coimbra ao futuro com IoT”.

PROGRAMA EUSOUDIGITAL

Adesão ao Programa do Governo EUSOUDIGITAL, 
de combate à infoexclusão, com uma iniciativa que 
teve lugar no Convento São Francisco, com a equi-
pa do EUSOUDIGITAL, formadores voluntários an-
gariados pelo Município e um grupo de formandos 
(infoexcluídos) que tiveram o seu primeiro contacto 
com a internet nesta iniciativa.

CANDIDATURA CONJUNTA AO 
PROGRAMA INTERREG EUROPA

Integração da equipa do Município e da Universidade 
no consórcio europeu para uma candidatura do 
“Cultural Cities”, consolidando a importância das 
políticas culturais nas áreas da conservação, valori-
zação e reutilização sustentável do património ma-
terial cultural, ao Programa Interreg Europa, a con-
vite do Município de Pavia, que lidera.

PROPOSTA DE MANUAL INTERNO 
PARA ADAPTAÇÃO LOCAL DOS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)

Documento que pretende sensibilizar o Município 
para a necessidade de criar uma Estratégia Municipal 
para a Sustentabilidade, enquadrada no conceito 
de cidade inteligente e sustentável, bem como de 
alinhar os planos municipais existentes com este 
conceito e com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), definidos pelas Nações Unidas. 

Esta estratégia poderá começar pelos Serviços 
Municipais, alargando-se a todas as Entidades do 
território Municipal e, numa perspetiva de partilha 
de ideias e de boas práticas, ter um efeito de “con-
tágio” intermunicipal, ao universo dos Municípios 
da CIM-RC.

O DSII/CIC, no âmbito das suas competências, terá 
um papel importante na definição desta estratégia, 
de articulação com todos os serviços e entidades 
envolvidas, bem como na seleção e implementação 
de soluções tecnológicas para a recolha e tratamen-
to inteligente da informação necessária e disponí-
vel, com vista à criação de dashboards de indicado-
res fundamentais para o apoio à tomada de decisão.

35



CANDIDATURA AO PRR – BAIRROS 
COMERCIAIS DIGITAIS – PROJETO 
@BAIXA COIMBRA

Participação ativa na elaboração da candidatura ao 
PRR – Bairros Comerciais Digitais – com o projeto @
Baixa Coimbra, com a colaboração com o Gabinete 
de Apoio ao Investidor, da Divisão de Planeamento 
e Controlo e do Gabinete de Apoio ao Vereador 
Miguel Fonseca.

O Projeto @Baixa Coimbra prevê a criação de um 
e-Marketplace partilhado por todos os comercian-
tes da Baixa, ao qual estarão associados mecanis-
mos de pagamento eletrónico e plataformas de lo-
gística que permitam a recolha do bem adquirido 
no balcão, em cacifo público ou entregue ao clien-
te. Prevê ainda e-mobiliário urbano, mecanismos de 
acesso facilitado a meios de mobilidade suave e ou-
tros transportes públicos, bem como a um serviço 
informativo sobre estacionamento na área do “bair-
ro” e nas suas imediações.

Esta candidatura foi feita em parceria com a Agência 
para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC) e com 
a Coimbra Mais Futuro. Para a elaboração da candi-
datura foi possível contar, ainda, com os serviços da 
empresa consultora Inova+.

A candidatura do Município de Coimbra teve uma 
pontuação final de 4,7 em 5 pontos, tendo sido con-
siderada elegível para a segunda fase.

Caso esta candidatura seja aprovada, o Município 
poderá contar com cerca de um milhão de euros, a 
fundo perdido, para este projeto.

PARTICIPAÇÃO NO PORTUGAL 
SMART CITIES SUMMIT - 2022

Tal como no ano 2021, tendo como tema central 
o #CoimbraCityLab, também em 2022 colaborá-
mos na organização da participação do Município 
no Portugal Smart Cities Summit, desta feita sob o 
tema #Coimbra, the right place to be.

O evento teve lugar de 11 a 13 de outubro, e estive-
ram, mais uma vez, presentes diversas entidades de 
Coimbra em representação dos tecidos empresarial, 
universitário e politécnico.

O stand de Coimbra teve um programa bastante 
completo, com apresentação diária de novos proje-
tos, apresentações e debates temáticos com diver-
sas entidades. 

INCODE2030 – INICIATIVA 
NACIONAL DE COMPETÊNCIAS 
DIGITAIS

Colaboração com a Iniciativa Nacional de 
Competências Digitais – INCoDE2030 – criada pelo 
Governo que visa a promoção das competências 
digitais.

No âmbito desta iniciativa foi criado um roteiro por 
Portugal Continental e Ilhas - o Roteiro INCoDe.2030 
– Capacitação Digital - que percorrerá, entre 2022 e 
2023, 25 cidades. Cada uma das sessões do Roteiro 
será dedicada a um tema diferente tendo em conside-
ração a história da cidade em causa. Para a Coimbra o 
tema definido foi “Educação e Competências”.

O Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da 
Modernização Administrativa, Mário Campolargo, 
apoia esta iniciativa e, quando disponível, fará a 
abertura do respetivo evento. 

Com esta iniciativa pretende-se dar a conhecer algu-
mas das ações nacionais promovidas no âmbito do 
INCoDe.2030, desde a educação e formação profis-
sional, passando pela qualificação e requalificação, 
inclusão, formação avançada e investigação, assim 
como conhecer as iniciativas locais que promovam 
este tipo de competências.

O evento em Coimbra está agendado para o dia 10 
de novembro, no Convento São Francisco.
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PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO E MUSEUS

O programa do Museu Municipal, construído num 
modelo polinucleado, integra atualmente o Edifício 
Chiado | Coleção Telo de Morais, Torre de Almedina 
| Núcleo da Cidade Muralhada, Torre de Anto | 
Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra, Sala da 
Cidade- Antigo Refeitório do Mosteiro de Santa Cruz 
| Exposições Temporárias, Edifício da Inquisição 
| Exposição Judeus de Coimbra e Centro de Arte 
Contemporânea de Coimbra. 

À exceção do CACC, todos os outros núcleos estão 
instalados em edifícios históricos e apresentam, 
para além das suas exposições permanentes, uma 
atividade regular de dinamização que integra expo-
sições temporárias, ações de mediação e projetos 
de captação e formação de públicos. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS:

A programação cultural das galerias municipais – 
Edifício Chiado, Galeria Almedina e Sala da Cidade 
tem primado por uma escolha criteriosa de auto-
res contemporâneos e por acolher compromissos 
institucionais, nomeadamente, a Bienal de Arte 
Contemporânea | Anozero, o Festival das Artes e o 
Prémio Estação Imagem. 

A realização destes projetos, implicou um trabalho 
prévio, nomeadamente na criação dos recursos ne-
cessários à sua implementação, na dinamização e 
na divulgação da programação. 

Edifício Chiado:
• Exposição AS FAÇANHAS INCONCEBÍVEIS DE 

JÚLIO, O EQUILIBRISTA DESOBEDIENTE de 
António Melo - 20 de novembro de 2021 a 23 de 
janeiro de 2022 – Museu Municipal de Coimbra 
| Edifício Chiado (924 visitantes)

• Exposição ESTA PAISAGEM? NÃO EXISTE… - 
Coleção de Arte Contemporânea do Município 
de Coimbra – 2 de fevereiro a 27 de março de 
2022 – Museu Municipal de Coimbra | Edifício 
Chiado (899 visitantes)

• Exposição CAIU A NOITE - COLECTIVO PESCADA 
Nº5, programação convergente do AnoZero | 
Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra - 9 de 
abril a 26 de junho de 2022 – Museu Municipal 
de Coimbra | Edifício Chiado (1337 visitantes) 

• Exposição O OLHAR, O ESPAÇO E O TEMPO de 
António Monteiro – 1 a 17 de julho de 2022 – 
Museu Municipal de Coimbra | Edifício Chiado 
(497 visitantes) 

• Exposição TALE ABOUT URBAN PIRACY - Mostra 
de obras da Coleção Fundação PLMJ, integrada 
na 13ª edição do Festival da Artes, sob o tema 
“Mito”, promovida pela Fundação Inês de Castro 
- 21 de julho a 4 de setembro de 2022 – Museu 
Municipal de Coimbra | Edifício Chiado (903 
visitantes)

• Exposição O INVERNO VERMELHO DE BUCHA de 
Daniel Berehulak, integrada no Prémio Estação 
Imagem 2022 - 13 de setembro a 6 de novem-
bro de 2022 – Museu Municipal de Coimbra | 
Edifício Chiado (a decorrer)

Galeria Almedina:
• Exposição DEPOIS DAS TARDES DE VERÃO E 

DOS PESAROSOS INVERNOS de Filipa Cruz – 13 
de outubro a 21 de novembro de 2021 – Museu 
Municipal de Coimbra | Galeria Almedina (375 
visitantes) 

• Exposição TODO O VAZIO E UMA PASSAGEM de 
Vitor Malva – 21 de dezembro de 2021 a 13 de 
fevereiro de 2022 - Museu Municipal de Coimbra 
| Galeria Almedina (395 visitantes)
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• Exposição IN YOUR MIND de Gonçalo Gaiola – 
17 de fevereiro a 27 de março de 2022 – Museu 
Municipal de Coimbra | Galeria Almedina (483 
visitantes) 

• Exposição MISSÃO SEM TÍTULO - II Edição, pro-
jeto de mediação online, lançado pela Câmara 
Municipal de Coimbra através do Serviço 
Educativo do Museu Municipal – 31 de março a 
24 de abril 2022 – Museu Municipal de Coimbra 
| Galeria Almedina (310 visitantes) 

• Exposição REGISTOS - PROJETOS DE DESIGN, 
projeto da licenciatura de Arte e Design da 
Escola Superior de Educação de Coimbra – 5 de 
maio a 5 de junho de 2022 – Museu Municipal 
de Coimbra | Galeria Almedina (331 visitantes) 

• Exposição HARMONIA de Fernando Boavida 
– 9 de junho a 17 de julho de 2022 – Museu 
Municipal de Coimbra | Galeria Almedina (293 
visitantes) 

• Exposição R/ESISTIR de Fabio Fusillo – 21 de ju-
lho a 28 de agosto de 2022 – Museu Municipal 
de Coimbra | Galeria Almedina (601 visitantes) 

• Exposição MÃOS À OBRA de Christian Baes – 15 
de setembro a 6 de novembro de 2022 – Museu 
Municipal de Coimbra | Galeria Almedina (a 
decorrer)

Sala da Cidade:
• Exposição AEMINIUM Coimbra há 2000 Anos, 

de 21 de agosto a 6 de novembro de 2021 – Sala 
da Cidade (1463 visitantes) 

• Exposição MEIA-NOITE parte 1, AnoZero 21-22| 
Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, de 
27 de novembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022 
– Sala da Cidade (1098 visitantes) 

• Exposição PROJETOS PARA O MOSTEIRO, 
Projeto de Investigação SANTA CRUZ (DARQ-UC) 
– 29 de janeiro a 16 de abril de 2022 – Sala da 
Cidade (1421 visitantes)

• Exposição LUZ E MEMÓRIA, Coleção privada de 
Arte Contemporânea de Ana Cristina e António 
Albertino (AA) – 18 de maio a 20 de agosto de 
2022 – Sala da Cidade (1903 visitantes) 

• Exposição OS INSUBMISSOS de James Nachtwey, 
integrada no Prémio Estação Imagem 2022 – 13 
de setembro a 6 de novembro – Sala da Cidade 
(a decorrer)

Torre de Almedina| Núcleo da Cidade 
Muralhada - Exposição temporária 

No dia 18 de maio de 2022, teve lugar a inaugu-
ração da exposição temporária “Coimbra, 1395.”, 
com curadoria de Luísa Trindade e Marta Simões 
(Universidade de Coimbra).

Com base na informação documental do 
Almoxarifado de Coimbra de 1395, documento no 
qual o rei D. João I faz o levantamento dos seus ren-
dimentos e propriedades, esta exposição mostra 
ao público um percurso pelas ruas da cidade me-
dieval. Duas personagens fictícias, Afonso Anes e 
Domingas Martinho, percorrem as ruas de Coimbra 
e deparam-se com os edifícios e as vivências econó-
micas e sociais da cidade.

Desde a abertura até à data de hoje (11 de outubro), 
a exposição contou com 3587 visitantes.

O Centro de Arte Contemporânea de Coimbra 
(CACC) deu continuidade à sua dinâmica no âmbi-
to das artes plásticas de expressão contemporânea, 
tendo vindo a contribuir para lançar novos projetos 
e abordagens sobre estas manifestações artísticas.

O público teve assim a oportunidade de reconhe-
cer o valor artístico da maioria das obras que consti-
tuem a Coleção de Arte Contemporânea do Estado, 
do Município e outras, através de visitas acompa-
nhadas, pelo Curador e por Técnicos especializados 
da Divisão de Museologia.

As 3 primeiras exposições faziam parte de um ci-
clo “De que é feita uma coleção?” e apresentava o 
núcleo do Ex- BPN. A quarta exposição inaugurou 
um novo ciclo, com coleções privadas da cidade de 
Coimbra, pretendendo-se alargar a outras coleções 
da região, conjugando assim a dinâmica que o co-
lecionismo privado tem destacado no panorama 
português da arte contemporânea, estabelecen-
do deste modo uma relação mais próxima com os 
munícipes.

• 3ª Exposição do ciclo “De que é feita uma expo-
sição? Tensão e Narratividade – 11 de setembro 
de 2021 a 8 de abril de 2022 – Obras da Coleção 
de Arte Contemporânea do Estado em depósito 
no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra 
– Centro de Arte Contemporânea de Coimbra 
(2472 visitantes)

• Exposição “Chegar à boca da noite” – 30 de 
abril a 28 de agosto – Obras da Coleção de Arte 
Contemporânea do Estado em depósito no 
Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, de 
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coleções privadas e do Património Artístico do 
Município de Coimbra (1409 visitantes)

• Exposição “Que te seja leve o peso das Estrelas” 
– 1 de outubro a 22 de janeiro de 2023 – Obras 
da Coleção de Arte Contemporânea do Estado 
em depósito no Centro de Arte Contemporânea 
de Coimbra, de uma coleção privada e do 
Património Artístico do Município de Coimbra - 
Centro de Arte Contemporânea de Coimbra (a 
decorrer, 203 visitantes até ao momento) 

Serviço Educativo | Museu Municipal de 
Coimbra e Centro de Arte Contemporânea 
de Coimbra

Foram preparados (estudo/investigação/conceção 
de materiais didáticos/divulgação), e dinamizados 
projetos educativos anuais e temáticos, direciona-
dos para os programas expositivos, temporários 
e permanentes, acolhidos e ou/dinamizados no 
Edifício Chiado, Torre de Almedina, Torre de Anto, 
Sala da Cidade, Edifício da Inquisição e Centro de 
Arte Contemporânea. Os programas pedagógicos 
são pensados e estruturados considerando as várias 
franjas de público.

O serviço educativo procurou uma disseminação 
transversal da história e da arte contemporânea, 
promovendo visitas acompanhadas para escolas, 
professores e público em geral, e disponibilizando 
kits de atividades artísticas, em bilingue, português 
e inglês, que qualquer visitante pode levar para casa 
e estabelecer uma dinâmica de observação e apren-
dizagem das obras e dos respetivos artistas.

De ressalvar, ainda, os programas que correspon-
dem às efemérides de calendário ou promovidas 
em parceria com outros instituições da Cidade: 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Dia 
Internacional dos Museus, Jornadas Europeias do 
Património e Coimbra a Brincar.

A atividade do Museu passou também por ações de 
colaboração com outros parceiros como:

• A Coimbra| Rede de Museus, que este ano foi 
alargada a mais 4 elementos e que permite uma 
programação mais extensa e articulada entre os 
vários parceiros; 

• O PNA (Plano Nacional das Artes), que tornou a 
comunicação mais profícua com a classe docen-
te, beneficiando bastante o envolvimento das 
escolas; 

• A Universidade de Coimbra, que estabelece a 
ponte com o Ensino Superior;

• A Rede de Castelos e Muralhas do Mondego, 
que divulga matérias relacionadas com a te-
mática medieval através do Núcleo da Cidade 
Muralhada instalado na Torre de Almedina; 

• A Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, 
que permite o envolvimento da comunidade nos 
projetos do Museu.

Neste primeiro ano (outubro´21 a outubro´22), 
que se demarca dos anteriores, consequência da 
Pandemia por Covid, registámos cerca de 6000 par-
ticipantes nas diversas atividades do serviço edu-
cativo, num total de 50 projetos inéditos. Merece 
especial destaque o envolvimento das escolas nes-
tas atividades e que chegaram de Coimbra, Ceira, 
Lousã, Cantanhede, Miranda do Corvo, Pombal, 
Mira, Vila Nova de Poiares, Lisboa e Mealhada.

ESTUDO E VALORIZAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO E DOS ACERVOS 
MUSEOLÓGICOS:

Registo fotográfico da Coleção de Arte do Município 
de Coimbra em reserva no Museu Municipal

Registo fotográfico profissional de um conjunto de 
303 peças da coleção do Museu Municipal (Arte 
Contemporânea, pintura naturalista e 3 instrumen-
tos musicais - guitaras portuguesa doadas ao muni-
cípio por Carlos Paredes). Este registo permitirá ao 
Museu Municipal continuar a sua atividade de inves-
tigação, conhecimento e divulgação do seu acervo. 

Digitalização de obras do CACE no Centro 
de Arte Contemporânea de Coimbra

De fevereiro a abril de 2022, a Google Arts & Culture 
procedeu à digitalização de obras da CACE em depó-
sito no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. 
Foram 120 trabalhos, correspondentes a 100 títu-
los, uma vez que muitas das obras são dípticos e 
polípticos. A disponibilização destas obras na plata-
forma Google Arts & Culture permitirá a dissemi-
nação do conhecimento desta coleção, via digital, 
proporcionando também um melhor conhecimento 
do CACC. Através deste serviço é possível ter acesso 
a imagens de alta resolução que permitem a visuali-
zação de todos os detalhes; fazer pesquisas temáti-
ca: por cores, período histórico, artista, movimento 
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e país; conhecer museus e espaços culturais de 
diferentes locais do mundo; comparar obras de arte 
na mesma tela para observar a evolução de um ar-
tista, assim como as tendências, e realizar outras 
análises de interesse do usuário, criar álbuns temá-
ticos, etc..

Manutenção das guitarras de Artur e 
Carlos Paredes 

Foram intervencionadas as três guitarras pertencen-
tes a Artur e Carlos Paredes legadas ao Município 
de Coimbra, tendo sido tocadas por especialistas 
em eventos dedicados ao tema, nomeadamente na 
celebração do 123º aniversário do nascimento de 
Artur Paredes e no nonagésimo sétimo aniversá-
rio do nascimento de Carlos Paredes. Estes eventos 
contaram com 220 participantes.

NÚCLEO COIMBRA JUDAICA | 
MIKVEH 

Decorrem atualmente estudos vários que perspe-
tivam um conhecimento aprofundado da estrutu-
ra de Banhos Judaicos de Purificação, visando a sua 
contextualização histórica, designadamente a arti-
culação orgânica e territorial com a Judiaria Velha e 
a Sinagoga. Os trabalhos em curso envolvem pros-
peções arqueológicas e geológicas, datações por lu-
minescência e carbono 14, levantamentos por geo-
radar e 3D.

Nestes trabalhos está envolvida uma equipa pluridis-
ciplinar que integra Técnicos da Câmara, da Direção 
Regional de Cultura do Centro e da Universidade de 
Coimbra. 

Paralelamente, foram promovidas visitas com 
Rabinos e realizados contactos com especialistas in-
ternacionais na perspetiva de vir a garantir a certifi-
cação patrimonial do Mikveh, potenciando a futura 
musealização e abertura a públicos das mais diver-
sas geografias. 

BASE DE DADOS – INVENTÁRIO E 
GESTÃO DE COLEÇÕES

Decorreu durante o confinamento a fase de estudo 
e registo da informação técnica referente ao patri-
mónio móvel da coleção Telo de Morais, pela equi-
pa da Divisão de Museologia, de modo a carregar 
toda a informação necessária para o portal MWEB. 
Este sistema está agora em condições de poder ser 
utilizado na sua máxima amplitude de funcionalida-
des, garantido, deste modo, a disponibilização on-
line para consulta universal dos acervos do Museu 
Municipal, indo ao encontro dos interesses do pú-
blico em geral.

• A base de dados de Inventário e documen-
tação de coleções será disponibilizada muito 
brevemente, a partir do endereço museus.cm-
-coimbra.pt com a finalidade de garantir a ges-
tão informatizada da coleção museológica, no 
que se refere nomeadamente à Identificação, 
Descrição, Representação, Autoria, Datação, 
Informação Técnica, Dimensões, entre outros.
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ENSINO SUPERIOR
A Câmara Municipal de Coimbra formalizou, no dia 2 
de março de 2022, protocolos de cooperação com o 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Coimbra – Coimbra Business School (ISCAC), o 
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) 
e a Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) 
do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), que se fi-
zeram representar pelos respetivos presidentes, 
Pedro Costa, Mário Velindro e Rui Antunes.

Estes protocolos surgem na sequência da manifes-
tação de disponibilidade da Autarquia junto de vá-
rias instituições de ensino superior para a outorga 
de um protocolo formal de colaboração, como in-
tuito de, numa relação recíproca, proporcionar uma 
melhor formação, facilitar a integração dos recém-
-licenciados no mercado de trabalho e disponibilizar 
um vasto laboratório aos investigadores.

O protocolo com o ISCAC prevê potenciar a “coope-
ração entre as duas instituições em projetos de inves-
tigação e na divulgação de eventos organizados por 
cada um dos outorgantes”. No documento, o ISCAC 
compromete-se a “contribuir para a promoção da 
imagem do Município de Coimbra, bem como con-
tribuir para a divulgação e apoio de eventos por este 
organizados”, e ainda a colaborar, “com disponibiliza-
ção dos seus recursos humanos e técnicos, sempre 
que tal se torne útil à concretização de projetos mu-
nicipais, quando para o efeito seja solicitado”. 

O acordo prevê também a redução em 20% do 
“preço anual em todos os cursos não conferentes 
de grau, v.g., pós-graduações e cursos breves, en-
tre outros, a todos os colaboradores municipais”. 
Por seu turno, ao Município de Coimbra compete 
“contribuir para a promoção da imagem do ISCAC e 
para a divulgação dos seus cursos, projetos, serviços 
e outros eventos, junto das empresas e instituições 
locais, das famílias e dos jovens que potencialmen-
te possam vir a prosseguir os estudos superiores”; 
“colaborar com o ISCAC, com disponibilização dos 
seus recursos humanos e técnicos, em condições a 
acordar, sempre que tal se torne útil à concretiza-
ção de projetos do ISCAC, quando para o efeito seja 
solicitado”; “partilhar com o ISCAC parcerias, expe-
riências, atividades e resultados decorrentes do seu 

envolvimento em redes de cooperação nacionais e 
transnacionais”; e “integrar a Bolsa de Empresas/
Instituições potencialmente acolhedoras de está-
gios curriculares dos alunos finalistas dos cursos de 
Licenciatura e Mestrado”.

Já o protocolo com o ISEC prevê a cooperação entre 
as duas instituições, designadamente em projetos 
de I&D que sejam do interesse de ambas as partes. 
“Colaborar na formação dos alunos do ISEC, nomea-
damente, na participação em aulas, palestras ou 
seminários, bem como na definição de perfis pro-
fissionais necessários para o desenvolvimento da 
atividade do Município de Coimbra”; “colaborar na 
formação dos alunos em contexto de trabalho como 
forma de facilitar a sua integração no mercado de 
emprego”; e “dar visibilidade a este acordo, nomea-
damente, através de links nos respetivos sítios na 
Internet e, quando julgado conveniente, em ações 
organizadas por qualquer uma das partes”, são ou-
tras das ações previstas.

Por seu turno, o protocolo com a ESEC prevê po-
tenciar a cooperação entre as duas instituições, de-
signadamente através da colaboração em “projetos 
de I&D que sejam do interesse de ambas as partes; 
na formação dos alunos da ESEC, nomeadamente, 
na participação em aulas, palestras ou seminários, 
bem como na definição de perfis profissionais ne-
cessários para o desenvolvimento da atividade do 
Município de Coimbra; na formação dos alunos em 
contexto de trabalho como forma de facilitar a sua 
integração no mercado de emprego”, e ainda “dar 
visibilidade a este acordo, nomeadamente, através 
de links nos respetivos sítios na Internet e, quan-
do julgado conveniente, em ações organizadas por 
qualquer uma das partes”.

Estes protocolos entraram em vigor no dia 2 de 
março, sendo válidos pelo período de dois anos, 
automaticamente renováveis, por igual período, se 
não houver lugar a denúncia do mesmo por qual-
quer uma das partes outorgantes. 
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JULGADOS 
DE PAZ DE 
COIMBRA

Tendo sido comunicado, a 11.06.2021, a intenção da 
Fundação Bissaya Barreto de rescindir, a partir do dia 
31/08/2021, o Protocolo celebrado com o Município 
de Coimbra relativo à cedência de instalações para 
o funcionamento do Julgado de Paz do Município de 
Coimbra, foi necessário equacionar um novo local 
para sua reinstalação física e providenciar a mudan-
ça de todo o sistema de funcionamento.

Considerando que o Julgado de Paz de Coimbra fun-
ciona à semelhança de um verdadeiro tribunal, mo-
vimentando em média 250 processos/ano, importa 
notar que a sua reinstalação implica a mudança de 
todo um sistema de funcionamento, envolvendo, 
para além disso, procedimentos de natureza legal 
que dificultam e tornam o processo mais moroso, 
sendo, inclusivamente, necessário comunicar e arti-
cular com o Ministério da Justiça e com o Conselho 
dos Julgados de Paz a alteração das instalações.

Tendo em consideração que o Município não dispõe, 
no seu património imobiliário, de nenhum edifício/
espaço físico com capacidade para acolher con-
dignamente um serviço desta natureza, a solução 
teve de passar pelo recurso ao mercado do arren-
damento imobiliário. O contrato de arrendamento 
encontra-se em fase de conclusão, estando apenas 
a aguardar a emissão e entrega de um certificado 
energético por parte do proprietário do imóvel para 
poder ser finalmente outorgado. 

Os Julgados de Paz de Coimbra irão ser transferidos 
para o centro da cidade logo que o contrato de ar-
rendamento esteja em condições de ser assinado 
entre as partes, estando a mudança apenas depen-
dente dessa formalização e da aquisição do respeti-
vo mobiliário. 
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CENTRO DE 
ARBITRAGEM 

DE CONFLITOS 
DE CONSUMO 

DA REGIÃO DE 
COIMBRA

Após a tomada de posse do atual Executivo Municipal, em 18 de outubro de 
2021, o Presidente da Câmara, José Manuel Silva, através do Despacho nº19/
Pr/2021, de 26.10.2021, procedeu à distribuição de funções pelos Vereadores 
eleitos, atribuindo ao Senhor Vice-Presidente, Prof. Doutor Francisco Veiga, 
entre outras, a competência pelo pelouro Centro de Arbitragem de Conflitos 
de Consumo da Região de Coimbra.

No exercício das competências que lhe estão conferidas pelo referido 
Despacho, foi decisão do Vice-Presidente, Francisco Veiga, reconduzir o Dr. 
Victoriano Nazareth no cargo de representante da Câmara Municipal de 
Coimbra no Conselho de Administração do Centro de Arbitragem de Conflitos 
de Consumo do Distrito de Coimbra. (Ofício nº 39956 de 23/11/2021)

A designação é valida pelo período em que a presente decisão vigorar e pro-
duzir os seus efeitos.
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CONCLUSÕES E 
ANÁLISE REFLEXIVA
Desde o primeiro dia de mandato, o novo Executivo 
diferenciou-se pela atitude, pela proximidade à po-
pulação, pela humildade e transparência políticas, e 
sobretudo pela capacidade de diálogo.

Em resposta ao período de enormes dificuldades e 
constrangimentos que o país e o mundo enfrentam, 
Coimbra procurou um caminho de renovação e es-
perança, atraindo novos investimentos capazes de 
gerar mais oportunidades de crescimento económi-
co e melhores empregos. 

Considerando-se Coimbra a “cidade do conheci-
mento” e sendo intenção da autarquia afirmá-la 
como cidade geradora de novos talentos, foi esta-
belecida, ao nível do Ensino Superior, uma parceria 
entre a Câmara Municipal de Coimbra e as institui-
ções de Ensino Superior, nomeadamente, o Instituto 
Politécnico de Coimbra (IPC) e a Universidade de 
Coimbra (UC), com a assinatura formal de diver-
sos protocolos de colaboração, que comprovam a 
forte vontade do Município em reforçar os laços 
de cooperação e reciprocidade com as instituições 
de Ensino Superior, que detém o conhecimento, o 
Know-how e o talento das novas gerações. 

Este acordo surge com o intuito de, numa relação 
recíproca, proporcionar uma melhor formação, fa-
cilitar a integração dos recém-licenciados no mer-
cado de trabalho e capitalizar a favor do município, 
da cidade e da região mão de obra qualificada e al-
tamente especializada, estimulando, por via da cria-
ção de horizontes de futuro, condições para a fixa-
ção dos jovens na cidade.

No setor do Turismo, importa salientar a aposta que 
está a ser implementada ao nível da dinamização 
cultural e turística, salientando o vasto e diversifi-
cado programa de visitas guiadas promovidas pelo 
Município, tendo como objetivo a promoção, divul-
gação e valorização do património natural, histórico 
e arquitetónico, material e imaterial. Destacamos 
também o acordo alcançado para a realização dos 

quatro concertos dos Coldplay, agendados para 
maio do próximo ano (2023), que fizeram disparar 
a procura por alojamento e que prometem impul-
sionar a economia local e regional. Sublinhe-se, por 
outro lado, a diversidade da programação definida 
quer para as Festas da Cidade, quer para o Fim de 
Ano, a promoção e apresentação do que melhor 
existe na cidade de Coimbra através da presença 
do município em feiras de turismo, como é o caso 
da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, FESTURIS – 
Gramado (Brasil). Destacamos concomitantemente 
a incessante procura por oportunidades de candida-
tura a linhas de financiamento comunitário de apoio 
e estímulo ao turismo, direcionados para os diferen-
tes segmentos e produtos turísticos. 

No que respeita particularmente ao pelouro da 
Saúde, o Município encontra-se fortemente empe-
nhado em manter esta área de atuação no centro 
das políticas camarárias, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida e bem-estar da população, de for-
ma transversal e holística, contemplando de forma 
articulada a vertente física, mental e social. Neste 
sentido, o Município começou a transpor para 
a realidade a ambiciosa Estratégia Municipal de 
Saúde (EMS), começando a implementar algumas 
das ações consideradas prioritárias que constam do 
Plano Municipal de Saúde, cujo plano de ação en-
trou em vigor a partir de 01.01.2022. Destacamos, 
neste contexto, as seguintes ações: 

• Ação 5.3 - Reforço da parceria com as equipas 
de Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC)

• Ação 5.10 - Adesão da CMC ao “Programa de 
Capacitação de Dinamizadores Locais”

• Ação 5.11 Realização de campanhas de sensibi-
lização associadas à promoção da saúde e pre-
venção da doença

• Ação 5.13 - Criação do stand “Coimbra Saudável”

• Ação 5.14 - Criação do “Selo Saudável” para a 
restauração
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No campo de ação da inovação tecnológica, a 
Câmara Municipal fez-se representar, em 2021, no 
Portugal Smart Cities Summit e juntou no seu ex-
positor, no âmbito do projeto #CoimbraCityLab, a 
Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico 
de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes e outras ins-
tituições e empresas de referência da cidade na 
área da tecnologia, inovação e desenvolvimento 
sustentável.

Sublinhe-se também o #CoimbraCityLab, projeto 
que apresenta e projeta a cidade como um labora-
tório vivo de inovação tecnológica, composto por 
uma comunidade inteligente que acolhe e apresen-
ta ideias, soluções e respostas na área da transfor-
mação digital e da sustentabilidade, promotoras do 
bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos.

Em 2022, o Município voltou a marcar presença 
no certame que se realizou de 11 a 13 de outubro 
na Feira Internacional de Lisboa (FIL) – Parque das 
Nações.

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR), em articulação com a Agência para a 
Promoção da Baixa de Coimbra (APBC) e a Coimbra 
Mais Futuro, destacamos a candidatura conjunta à 
linha de financiamento “Bairros Comerciais Digitais”. 
A candidatura tem o nome @Baixa Coimbra e visa 
a utilização de ferramentas digitais para gerar uma 
nova forma de relacionamento entre os comercian-
tes, os consumidores e o espaço público, contem-
plando, ainda, a criação de uma identidade visual 
comum e a melhoria do espaço público. 

Esta linha de financiamento prevê a criação de 50 
Bairros Comerciais Digitais em todo o país. Entende-
se por Bairros Comerciais Digitais os espaços ur-
banos delimitados, com uma forte densidade co-
mercial, que possam ser alvo de uma estratégia de 
gestão comum, assente num ambiente tecnológico 
avançado. 

Este projeto tem como objetivo capacitar os comer-
ciantes desse espaço para outras formas de venda 
para além da física, nomeadamente a digital e a hí-
brida, promovendo e potenciando os seus negócios 
e captar uma maior atenção dos consumidores para 
o Bairro, não só pela sua nova identidade visual e 
disponibilização de informação relevante para a de-
cisão de consumo, mas também pela facilidade de 
aquisição de produtos e serviços.

Com uma dotação prevista de 52 milhões de euros 
(num mínimo de 50 mil euros e até 2 milhões de 
euros), destinados à criação de 50 Bairros a nível na-
cional, espera-se, caso esta candidatura venha a ser 

bem-sucedida (como se acredita), captar financia-
mento que terá um impacto significativo na promo-
ção e revitalização do comércio da Baixa e área en-
volvente, permitindo, em consequência, dotar esta 
zona histórica e privilegiada da cidade de um novo 
fôlego e dinamismo, captando assim o interesse de 
potenciais investidores privados para o “coração” 
da cidade e também um maior número de poten-
ciais consumidores. 

A 06.10.2022, o Município foi notificado de que a 
candidatura apresentada foi considerada elegí-
vel pelo júri do concurso (constituído pela DGAE, 
IAPMEI, EMPD, AICEP, IEFP e COMPETE2020), com a 
classificação de 4,7 valores (numa escala de 1 a 5), 
passando, assim, à segunda fase do concurso com a 
classificação de Muito Bom. 

Sublinhe-se que esta linha de financiamento, ao 
abrigo do PRR, contou com 187 candidaturas a nível 
nacional, sendo que apenas as que conseguiram um 
valor superior a três, como foi o caso de Coimbra, 
passaram à segunda fase. A manutenção na corrida 
pelo financiamento em causa atesta, por um lado, a 
qualidade do trabalho que esteve na base da candi-
datura, pensada e elaborada em estreita articulação 
com os comerciantes, enquanto partes diretamente 
interessadas no processo, e por outro, a potenciali-
dade da mesma poder vir a ser selecionada. 

Com efeito, é sobretudo esta capacidade de pro-
mover espaços alargados de diálogo, criando e re-
forçando sinergias, que tem marcado e diferencia-
do o trabalho deste Executivo, empenhado desde o 
primeiro instante em devolver a Coimbra uma alma 
nova e um novo sentido de futuro, que permita re-
cuperar o orgulho e confiança na cidade como um 
todo, que se está a reorganizar para garantir mais e 
melhores condições de sustentabilidade. 

Crê-se que todo o trabalho que foi desenvolvido até 
aqui demonstra bem o sentido de responsabilida-
de e motivação que caracterizam este Executivo, o 
quanto ele está comprometido com o seu programa 
eleitoral e com as promessas aí objetivadas através 
das 112 medidas que foram traçadas para os quatro 
anos de mandato. 

Empenhados nesse desígnio, e tendo presente o 
longo caminho que ainda existe pela frente, apre-
sentamos como linhas de orientação genéricas/ 
projetos para o futuro: 
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LINHAS GERAIS

• Reconhecer, respeitar e valorizar o trabalho dos 
profissionais e colaboradores municipais, refor-
çando a aposta na sua capacitação e aquisição 
de novas competências; 

• Manter uma cultura de diálogo, cooperação e 
transparência política; 

• Reforçar os laços de colaboração e cooperação 
institucional com os parceiros económicos, so-
ciais e institucionais, criando novas sinergias e 
aproveitando as já existentes;

• Captar mais investimento externo;

• Inspirar esperança e confiança no futuro. 

TURISMO/ PATRIMÓNIO/ MUSEUS

• Preservar e valorizar o património histórico, ma-
terial e imaterial, natural e edificado, perspe-
tivando um turismo mais resiliente, inclusivo e 
sustentável; 

• Estruturar e diversificar a oferta ao nível dos vá-
rios produtos turísticos, consolidando a apos-
ta no Turismo cultural e científico, direcionada 
para a área dos negócios (aproveitando de forma 
mais eficiente a dupla função do CSF enquanto 
centro cultural e de congressos); 

• Otimizar a comunicação ao nível da oferta turís-
tica existente, intensificando as relações de cola-
boração com as institucionais e organismos com 
responsabilidades no sector, nomeadamente o 
Turismo Centro de Portugal, a CIM-RC, a CCDRC 
e a UC; 

• Estender a participação e integração do 
Município em Feiras Internacionais de Turismo 
tendo em vista a captação de novos públicos e 
atrair novos investimentos; 

• Integrar Coimbra no circuito de grandes eventos, 
capacitando a cidade para acolher concertos de 
artistas nacionais e internacionais com impacto 
ao nível da geração de receita e retorno finan-
ceiro para o Município e para os agentes econó-
micos locais e regionais; 

• Reforçar a marca “COIMBRA”;

• Identificar novas oportunidades para a captação 
de investimento no âmbito do quadro de apoios 
comunitários PT2030 e PRR ou outros; 

• Apoiar a revitalização do projeto ODABARCA;

• Apoiar os operadores turísticos;

• Melhorar as condições de navegabilidade do rio 
e valorizar as suas margens;

• Renovar a sinalética existente ao nível dos circui-
tos turísticos;

• Integrar a candidatura da Federação Portuguesa 
dos Caminhos de Santiago para a certificação na-
cional do Caminho de Santiago: Coimbra-Viseu;

•  Museu Municipal de Coimbra | Núcleo Coimbra 
Judaica (Reabilitação do Edifício do Mikveh e do 
piso térreo da Ala central do antigo Colégio das 
Artes (Edifício do Tribunal da Inquisição) para 
musealização do espaço como Núcleo Coimbra 
Judaica);

• Criação do Centro de Arte Contemporânea de 
Coimbra, aproveitando para o efeito parte do 
Edifício da PSP até à Escola Jaime Cortesão;

• Reinstalação da Escola Jaime Cortesão na 
Manutenção Militar para criação de uma Escola 
de Artes Ensino Secundário;

• Integrar no Museu Municipal de Coimbra o 
Núcleo do Carro Elétrico (Reabilitação do Edifício 
da Remise, musealização do espaço e restauro 
do acervo); 

• Criação do Coimbra Welcome Center;

• Igreja Santa Cruz – destacar a sua dimensão de 
Panteão Nacional, através da colocação de duas 
placas no exterior (alusivas aos 2 primeiros reis 
de Portugal aí sepultados) e uma Chama da 
Pátria;

• Construção de uma piscina flutuante ma mar-
gem esquerda do Mondego;

• Conceção e execução de uma estátua equestre 
de homenagem ao D. Afonso Henriques;

• Intervenção na Praia do Rebolim para melhoria 
das condições de acessibilidade, higiene e cria-
ção de outras infraestruturas de apoio. 
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DSII/DMA

• Capacitar Coimbra para se afirmar como modelo 
de cidade inteligente e sustentável, preparando-
-a para enfrentar os desafios do presente e tam-
bém do futuro; 

• Alargar o processo de desmaterialização a to-
das as áreas funcionais e unidades orgânicas da 
Câmara Municipal, promovendo a eficácia e efi-
ciência ao nível do desempenho e funcionamen-
to interno do Município; 

• Continuar a promover regularmente espaços de 
encontro e discussão entre Dirigentes que con-
corram para uma melhor articulação entre os 
vários Serviços/Departamentos/ Divisões;

• Reforçar e intensificar a aposta nos sistemas in-
tegrados de cibersegurança;

• Manter a aposta na atualização e melhoria das 
soluções de software, ao nível dos equipamen-
tos, aplicações e plataformas;

• Promover a melhoria dos procedimentos inter-
nos e comuns, tendo como princípio melhorar a 
eficácia e eficiência dos serviços e desta forma 
contribuir para a prestação de um serviço públi-
co de qualidade. 

SAÚDE

• Manter a Saúde no centro das políticas 
camarárias;

• Adesão da CMC ao “Programa de Capacitação de 
Dinamizadores Locais” na área da saúde mental;

• Apoio logístico à criação e funcionamento de 
Unidade Móvel de Saúde “Saúde porta a porta, 
bairro a bairro”;

• Criação de um Centro de Investigação em 
Medicina Preventiva e Saúde Comunitária;

• Criação de Plano de Envelhecimento Ativo e 
Saudável;

• Criação de Programa Municipal de Prevenção do 
Excesso de Peso e Obesidade;

• Criação de Programa Municipal de Promoção da 
Saúde Mental;

• Criação de um Gabinete de Promoção da Saúde, 
do Bem-Estar e da Literacia em Saúde;

• Criação de Provedoria do Idoso.
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1
Planeamento Territorial
Gestão Urbanística e Fiscalização
Infraestruturas e Espaços Públicos
Transportes e Mobilidade
Edifícios e Equipamentos Municipais
Reabilitação Urbana
Cadastro Municipal, Solos e Informação Geográfica
Obras por administração direta

Ana Bastos
VEREAÇÃO
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I - DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E 
ESTUDOS ESTRATÉGICOS

DIVISÃO DE PLANEAMENTO 
TERRITORIAL

1 – Ordenamento do Território

a) Conclusão do procedimento de elaboração e apro-
vação da 2.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal 

Objetivo: 

- Conformação/adequação do Plano Diretor 
Municipal ao i) Quadro jurídico estabelecido pela 
Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (Lei de Bases Gerais 
da Política Pública de Solos, de Ordenamento 
do Território e de Urbanismo) e pelo Decreto-
Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial), ii) ao 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) e iii) ao Programa Regional de 
Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL);

- Atualização do Plano Diretor Municipal face à en-
trada em vigor de novas normas legais, nomeada-
mente de novas servidões administrativas ou restri-
ções de utilidade pública;

Aprovação: Aprovado pela Assembleia Municipal de 
Coimbra na Sessão Ordinária de 28 de dezembro de 
2021, sob proposta da Câmara Municipal de 22 de 

novembro de 2021;

Publicação: Publicada no Diário da República, 2.ª 
Série, N.º 37, de 22 de fevereiro de 2022, através do 
Aviso n.º 3731/2022;

b) Elaboração do Relatório sobre o Estado do 
Ordenamento do Território (REOT) 

Objetivo: Avaliar a evolução das dinâmicas territo-
riais e de planeamento que ocorreram desde a apro-
vação da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal, 
bem como nível de execução dos instrumentos de 
gestão territorial de âmbito municipal em vigor no 
Município, em particular do Plano Diretor Municipal, 
e fundamentar a necessidade de uma eventual de 
uma nova revisão do Plano Diretor Municipal;

Situação atual: Câmara Municipal deliberou na sua 
reunião de 5 de setembro submeter o REOT a dis-
cussão pública pelo período de 30 dias. Em desen-
volvimento procedimentos administrativos para 
publicação da deliberação na comunicação social e 
Diário da República

c) Trabalhos preparatórios à 2ª revisão do Plano 
Diretor Municipal

d) Definição do Programa Preliminar para o Plano 
de Pormenor da Estação Intermodal de Coimbra-B, 
abrangendo a área poente norte da cidade

As competências atribuídas à Sra. Vereadora, Eng.ª Ana Bastos, abarcam os serviços de Planeamento, Gestão 
Urbanística, Obras Públicas, Edifícios e Equipamentos Municipais, Mobilidade e Transportes e os Serviços 
Municipais de Transporte Urbanos de Coimbra (SMTUC).

No âmbito das suas competências foram realizados 10.165 despachos, sendo 4.481 em MyDoc e 5.684 em 
SPO.

Realizaram-se aproximadamente 650 reuniões de trabalho, nas quais se contemplam os requerentes da 
Gestão Urbanística, Promotores e Investidores, Metro Mondego e reuniões técnicas internas. Salienta-se 
ainda a presidência em 58 reuniões do Conselho de Administração dos SMTUC e a visita às obras que decorre 
todas as 6ªs feiras no período da manhã.
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2 – Promoção do Desenvolvimento 
Económico

a) Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal 
com estabelecimento de Medidas Preventivas:

Objetivo: Criar, no curto prazo, condições favoráveis 
à fixação de empresas no Município, seja pela ma-
nutenção das existentes, seja pelo acolhimento de 
novas empresas;

Aprovação: Aprovado pela Assembleia Municipal de 
Coimbra, na 2.ª Sessão Ordinária de 2022, realizada 
a 28 de abril, sob proposta da Câmara Municipal de 
18 de abril de 2022;

Publicação: Publicada no Diário da República, 2.ª 
Série, N.º 112, de 9 de junho de 2022, através do 
Aviso n.º 11861/2022;

Prazo da suspensão: 2 (dois) anos, prorrogável por 
mais 1 (um) caso se revele necessário;

Medidas suspensas: Artigos 101.º, n.ºs 1 e 2, 132.º e 
133.º do Re  gulamento do Plano Diretor Municipal;

Incidência: Áreas classificadas/qualificadas no Plano 
Diretor Municipal como “Solo urbano / Espaços 
de Atividades Económicas / Área de Atividades 
económicas AE2”, abrangendo uma superfície de 
aproximadamente 931 hectares, repartida por 24 
polígonos.

b) Suspensão parcial do Plano Diretor Municipal 
com estabelecimento de Medidas Preventivas (em 
curso):

Objetivo: Acolher no campus do IPC, localizado em 

São Martinho, a construção de novos equipamen-
tos educativos e outras edificações e construções 
destinadas a valências complementares, por forma 
a consolidar o campus e reforçar a oferta educativa 
e formativa, indo ao encontro das necessidades e 
procura que se tem verificado.

Aprovação: Aprovado em reunião de Câmara no dia 
17 de outubro de 2022.

Prazo da suspensão: 2 (dois) anos, prorrogável por 
mais 1 (um) caso se revele necessário;

Medidas preventivas: De acordo com o n.º 7 do ar-
tigo 126.º do RJIGT.

Incidência: “Espaços verdes/área verde de prote-
ção e enquadramento”, no campus do IPC, em São 
Martinho do Bispo.

Área abrangida pela suspensão do PDM – Área verde de 
proteção e enquadramento

3 – Promoção do Desenvolvimento 
Económico / Reabilitação Urbana

a) Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e respe-
tiva Estratégia de Reabilitação Urbana (ERU) da Área 
de Reabilitação Urbana (ARU) da Área Empresarial 
de Cernache 

Objetivo: Fomentar a reabilitação dos edifícios 
abandonados/desativados e promover a requalifi-
cação urbanística da Área Empresarial de Cernache, 
com uma superfície de aproximadamente 22,6 hec-
tares, localizada na Freguesia de Cernache, a sul da 
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Cidade e do Município de Coimbra, entre o antigo 
traçado da EN1 e o atual traçado (IC2);

Aprovação: Aguarda, sob proposta da Câmara 
Municipal de 25 de julho, aprovação pela Assembleia 
Municipal de Coimbra

DIVISÃO DE ESTUDOS E 
PROJECTOS ESTRATÉGICOS

1 - Estudo Urbanístico para a Frente do 
Rio - Margem Direita (entre a Ponte de 
Santa Clara e a Ponte Açude)

Este Estudo Urbanístico incidiu sobre a margem 
direita do Mondego (Av. Aemínium e Largo da 
Portagem), numa extensão total de cerca de 1,3km, 
mais concretamente no troço mais urbano da mar-
ginal entre as pontes de Santa Clara e Açude, abran-
gendo também quarteirões até à Av. Fernão de 
Magalhães e à Rua do Cais da Estação. 

Procurou-se nesta abordagem da frente de rio refor-
çar as suas ligações ao centro da cidade, privilegiando 

a sua requalificação para usos dominantemente pe-
donais (e cicláveis), procurando favorecer a presen-
ça de pessoas e o desfrute das margens para fins de 
lazer, eliminando o trânsito automóvel.

A proposta apresentada, previa a reformulação de 
alguns projetos existentes, (alguns em fase de obra, 
nomeadamente a estabilização dos muros da mar-
gem direita e outros em fase de adjudicação/consig-
nação, como era o caso do troço do MetroBus entre 
a Portagem e Coimbra-B e a instalação de infraes-
truturas de saneamento básico da responsabilidade 
da empresa Águas do Centro Litoral), procurando 
uma articulação entre os diferentes estudos e pro-
pondo uma solução globalmente coerente. 

No prolongamento da Rua dos Oleiros, previu-se a 
possibilidade de uma nova ponte sobre o Mondego, 
acentuando assim a sua urbanidade e garantindo a 
hipótese de uma futura expansão para sul da rede 
de Metrobus.

Procurando dar a oportunidade aos cidadãos para 
se envolverem na discussão de projetos considera-
dos como sendo do interesse de todos os conim-
bricenses, procedeu-se a um período de discussão 
pública pelo prazo de 15 dias, dada a urgência do 
processo.

Figura 1 – Estudo Urbanístico para a Frente do Rio – Margem Direita

2 - Estudo Urbanístico da Solum – Sul

A obra de construção do MetroBus, designadamen-
te a sua “Variante da Solum” e a estação da Casa 
Branca obrigou a proceder-se à revisão dos estudos 
existentes para a zona da Solum Sul / Casa Branca, 
articulando-os entre si.

Resultou, assim, o Estudo Urbanístico da Solum 
Sul, que abrange uma área de 6,3 hectares e envol-
ve 16 propriedades e o espaço do Domínio Público 
Ferroviário que não irá ser ocupado pelo MetroBus.

A proposta apoia-se numa estrutura de espaços 

públicos, em que sobressai um eixo pedonal e ci-
clável, dotado de comércio/ serviços no piso térreo, 
que ligará a rotunda da Estrada da Beira à nova pa-
ragem de MetroBus, a qual delimitará uma nova 
praça, formando assim, no seu conjunto, uma nova 
centralidade.

Prevê-se no conjunto da solução, uma presença de 
verde, tanto referente à arborização dos arruamen-
tos, como nos logradouros dos lotes. Na zona norte, 
o verde será dominantemente público, e será do-
tado de áreas de equipamento. Pretende-se que os 
logradouros verdes dos lotes sejam visíveis ou mes-
mo acessíveis desde o espaço público, beneficiando 
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assim a imagem e o ambiente urbano.

O estudo tem servido como elemento orientador 
na negociação entre promotores e no estabeleci-
mento de procedimentos conjuntos.

Figura 2 – Estudo Urbanístico para a Solum Sul / Casa 
Branca

3 – Caminho pedonal de ligação da Av.ª 
Júlio Henriques à R. Do Brasil, através 
dos espaços internos ao Seminário maior e 
Escola S. Teotónio

O PDM integra um eixo de ligação privilegiada entre 
a zona alta e baixa da cidade, com fins rodoviários, 
cujo interesse estratégico, tem vindo a ser questio-
nado, à luz da política atual de mobilidade urbana. 
Nessa linha de ação e dada a relevância panorâmica 
deste circuito, está em estudo a definição de um cir-
cuito pedonal de ligação entre a Av.ª Julio Henriques 
e a R. do Brasil, junto à entrada do Colégio Rainha 
Santa

Estudo Urbanístico sobre a ligação pedonal – Seminário 
maior

4 – Requalificação da Av.ª João das 
Regras/Estádio Universitário

A Avª João das Regras no seu troço compreendido 
entre a Avª Inês de Castro e Avª da Guarda Inglesa, 
alberga um conjunto de edifícios e monumentos 
que importa ligar do ponto de vista funcional. A 
existência de uma via rodoviária, com perfil 2x2, re-
presenta uma barreira física e social forte que im-
porta esbater. Em complemento também o projec-
to de ampliação e requalificação do “Portugal dos 
Pequenitos” cuja entrada principal permanece vol-
tada para a Rotunda da Guarda Inglesa, vem subli-
nhar a necessidade de reforçar o carácter pedonal 
da Avenida, tirando potencial dos diferentes mo-
numentos existentes (Mosteiro Sta. Clara à Velha e 
o Convento S. Francisco) e dos espaços comerciais 
que importa dinamizar. A solução prevê o desvio da 
via rodoviária pela traseiras da frente edificada, por 
ocupação dos espaços do Estádio Municipal.
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Transformação da Avª da João das Regras em espaço 
eminentemente pedonal

5 - Loteamento do Iparque – 2ª Fase-A

Foi elaborado o conjunto de peças escritas e dese-
nhadas correspondente ao loteamento da 2ª Fase-A 
do Parque Tecnológico de Coimbra / Iparque e for-
necido ao Conselho de Administração do Coimbra 
Iparque, S.A. para instrução do respetivo pedido de 
licenciamento. Esclarece-se que os terrenos abran-
gidos pela operação de loteamento estavam na pos-
se da Sociedade Iparque, devendo esta ser a titular 
do processo.

Esta operação abrange uma área de 170752,5 m2 e 
prevê a criação de 11 lotes destinados a empresas – 
indústria / serviços e 1 lote destinado a equipamen-
tos desportivos.

Figura 3 – Loetamento do Iparque – 2ª Fase-A

6 - Loteamento Industrial de Eiras – 4º 
Aditamento

A alteração ao Loteamento Industrial de Eiras (lo-
teamento de iniciativa municipal) resulta de solici-
tação da empresa “Nutriva, Produção e Distribuição 
Alimentar, L.da”, proprietária do lote 4, de modo a 
ser possível a instalação de um centro de logística 
e distribuição. Analisada a pretensão pelo Gabinete 
de Apoio ao Investidor, foi considerada a preten-
são como “importante investimento empresarial / 
industrial”.

As alterações introduzidas correspondem à modi-
ficação da área de implantação e ao aumento da 
cércea, tendo-se considerado que estas não des-
virtuam, nem comprometem, o loteamento no seu 
todo, quer em termos funcionais, quer em termos 
formais e de imagem.

Estão em fase de conclusão os procedimentos le-
gais prévios à aprovação final do 4º Aditamento 
ao Loteamento Industrial de Eiras (auscultação 
dos proprietários dos lotes e discussão pública da 
proposta).

Figura 4 – Loteamento Industrial de Eiras

7 - ORU da Área Empresarial da Pedrulha

Na sequência da aprovação da delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana da Área Empresarial da 
Pedrulha, estão a ser desenvolvidos os trabalhos 
de elaboração da Operação de Reabilitação Urbana 
para esta área.

Figura 5 – ARU da Área Empresarial da Pedrulha
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8 - Acompanhamento de projetos da 
CIM-RC

Em colaboração com a Divisão de Mobilidade, 
Transportes e Trânsito, tem-se acompanhado os se-
guintes projetos da responsabilidade da CIM-Região 
de Coimbra:

• “Estudo de Viabilidade da Variante à EN 17 – 
Traçado Rodoviário – Estudo de Implantação” – a 
localizar nos concelhos de Coimbra, Vila Nova de 
Poiares, Lousã e Penacova, corresponde ao estudo 
de viabilidade para um traçado alternativo à atual 
EN 17 (Estrada da Beira) no troço entre Ceira (Nó do 
IC3/A13) e o lugar de Ponte Velha (Lousã – nó entre 
N17 e N236) e ainda uma ligação de Vila Nova de 
Poiares ao IP3 / IC6.

Figura 6 – Variante à N17 e ligação ao IP3/IC6

• “Estudo para a expansão do Sistema de 
Mobilidade do Mondego” – tem o objetivo de 
analisar 4 novos eixos, estimando a procura e os 
custos associados a cada um: 
1) eixo Góis / Arganil; 
2) eixo Mealhada / Cantanhede; 
3) eixo Condeixa-a-Nova;
4) eixo Penela. 

Figura 7 – Expansão do Sistema de Mobilidade do 
Mondego – Eixos em estudo

9 - Alteração do PP Parque Tecnológico de 
Coimbra (PTC)

Em sequência da suspensão parcial do Plano de 
Pormenor do Parque Tecnológico de Coimbra 
(PPPTC) ocorrida em 2019, solicitada pela Sociedade 
Iparque para a instalação da empresa “Olympus”, é 
obrigatório proceder-se à alteração do PPPTC. Este 
procedimento está em curso, tendo sofrido algum 
atraso devido à inexistência de cartografia homolo-
gada e atualizada.

Em sequência da suspensão parcial do Plano de 
Pormenor do Parque Tecnológico de Coimbra 
(PPPTC) ocorrida em 2019, solicitada pela Sociedade 
Iparque para a instalação da empresa “Olympus”, 
é obrigatório proceder-se à alteração do PPPTC. 
Este procedimento está em curso, tendo sofrido 
algum atraso devido à inexistência de cartografia 
homologada e atualizada.

Figura 8 – PPPTC – 2ª Alteração (proposta)
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10 - Outros trabalhos

A DEPE tem colaborado com outras unidades orgâ-
nicas em várias tarefas:
• Análise e informação de processos de operações 

urbanísticas;
• Estudo da circulação viária no Bairro Norton de 

Matos / Rua do Brasil / Solum;
• Estudo de uma nova ligação viária na Quinta de 

Voimarães;
• Colaboração nas alterações pontuais efetuadas 

ao projeto do MetroBus, designadamente para 
a Estação do Alto de S. João e Praça 25 de Abril, 
bem como na redação do Protocolo estabele-
cido entre a Infraestruturas de Portugal, S.A., 
Metro Mondego, S.A. e Município de Coimbra 
relativo à gestão dos imóveis do domínio público 
e/ou privado municipal;

• Acompanhamento dos estudos relativos à rede 
ferroviária de Alta Velocidade e suas implicações 
na zona de Coimbra-B;

• Ponderação da solução a adotar relativamente 
ao Plano de Pormenor da Zona Desportiva de 
Taveiro.

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO 
GEOGRÁFICA E CADASTRAL

A DIGC tem vindo a tentar aplicar práticas inovado-
ras na sua atividade diária, de modo a ajudar a ace-
lerar o desempenho positivo do Município.

De momento, está-se a desenvolver um procedi-
mento tendo em vista a atualização “permanente” 
da cartografia e fotografia aérea do concelho de 
Coimbra, com recurso a meios próprios, os quais 
passam por:

• Execução de nova cartografia, a grande escala, 
da totalidade do concelho;

• Formação, obrigatória, para voo com o veículo 
aéreo não tripulado (drone), já adquirido pelo 
Município,

• Contratação de um Engenheiro Geógrafo/
Geoespacial, para afetar à tarefa de atualização 
da cartografia/fotografia aérea e que deverá, 
entre outros, identificar os percursos internos/
externos para recolha de informação geográfica.

Na DIGC desenvolvemos ações que se podem en-
quadrar em:

1 - Investimento empresarial.

No âmbito do investimento empresarial, em cum-
primentos da legislação em vigor, foram dadas res-
postas a alguns pedidos de plantas, para instala-
ção de farmácias e escolas de condução, como por 
exemplo:

• Execução de planta com distâncias entre esco-
las de condução para emissão de certidão ne-
cessária ao processo de instalação da Escola de 
Condução O Reitor -– Rua Vitorino Planas, 171 
- União das Freguesias de Santa Clara e Castelo 
Viegas

• Execução de planta com distâncias entre esco-
las de condução para emissão de certidão ne-
cessária ao processo de instalação da Escola 
de Condução Automóveis do Centro -– Largo 
da Conchada, 17, na União das Freguesias de 
Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São 
Bartolomeu)

• Execução de planta com distâncias entre far-
mácias para emissão de certidão de neces-
sária ao processo de instalação da Farmácia 
Central Maria do Céu, Lda. (Processo n.º 
2022/450.30.003/587).

• Foi executado um levantamento topográfico re-
lativo ao Edifício de Serviços de Apoio, no Parque 
Industrial de Taveiro – União das freguesias de 
Taveiro, Ameal e Arzila.

• Foram executadas plantas (com verificação e 
atualização de informação cadastral), dos se-
guintes espaços:

• Parque Empresarial de Eiras (com a delimi-
tação dos lotes)

• Parque Industrial de Taveiro (com a delimi-
tação dos lotes)

• Mercado Abastecedor de Coimbra (limite)
• IParque (com a delimitação dos lotes)

Foi ainda executado o inventário cadastral dos pré-
dios junto à antiga Fábrica das Cerâmicas Estaco.

Relativamente ao iParque – Parque Tecnológico de 
Coimbra, a pedido da Divisão de Património, foram 
executados os seguintes trabalhos:

• Plantas de localização, parcelares e cadastrais 
das Parcelas: 74, 119, 145, 154, 209, 210, 211, 
212, 225, 272, 356, 364, 603, 610 e 611.

• Verificação de zonamento de parcelas do iParque 
(em conjunto com a Sra. Dra. Dalila Marcelino, 
da Divisão de Património.
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• Está em fase de adjudicação a execução de 
cartografia topográfica vetorial NdD1 (escala 
1:2.000), para uma área de 181,18 ha, necessá-
ria à alteração do Plano de Pormenor do Parque 
Tecnológico de Coimbra, num investimen-
to previsível de 10.400,00 € + IVA (inclui o va-
lor das taxas de homologação pela DGT) (procº 
2022/300.10.005/1069).

2 - Urbanismo e Transportes

Nas áreas do Urbanismo e Transportes, realçamos 
o seguinte:

• Definição da metodologia, equipamentos neces-
sários e sua compatibilização com os elementos 
construídos e com os requisitos do caderno de 
encargos da obra, para monitorização dos mu-
ros de estabilização da margem direita do Rio 
Mondego – União das Freguesias de Coimbra.

• Alteração de designação de pistas, Aeródromo 
Municipal Bissaya Barreto - União das freguesias 
de Assafarge e Antanhol – Piquetagem.

• Atualização da plataforma SIG “Toponímia e 
Numeração de Polícia”. 

• Foram instruídos 11 processos para atribui-
ção de novos topónimos.

• Deu-se continuidade à elaboração de uma 
Proposta de Regulamento de Toponímia 
e Numeração de Polícia do Concelho de 
Coimbra.

Balcão Único do Prédio (BUPi):
• Conversão de levantamentos topográficos e ou-

tros, enviados pelos Munícipes, para inserção na 
plataforma BUPI. 

• Marcação de agendamentos para o Balcão BUPi.
• Levantamentos topográficos de estremas de 

prédios (quando as pessoas não os conseguem 
localizar ou não são visíveis na fotografia aérea, 
mas conseguem localizá-los no terreno).

• Configuração do site e visualizador para carrega-
mento das RGG’s dos Prédios Rústicos. 

• Configuração do Dashboard para monotoriza-
ção do projeto BUPi.

• Importação do Portal BUPi de esboços e RGG’s 
executadas por técnicos de outros concelhos, 
com correção de dados relativos a RGGs.

•  Várias reuniões de articulação no âmbito do 
projeto BUPi / Sistema de Informação Cadastral 
Simplificado - e-BUPI – Estrutura de Missão para 
a Expansão do Sistema de Informação Cadastral 
Simplificado, BUPi Envolve.

• Validação de esboços elaborados online no 
Balcão Único do Prédio (BUPi).

• Sessões de esclarecimento nas freguesias.
• Criação de uma Base de dados “Grandes 

Proprietários”.
• Campanha “Faça como o Sr. João”.

• Criação / edição / atualização de uma shapefile 
com a localização dos pedidos de dominialidade 
e respetiva informação alfanumérica;

• Reestruturação do modelo de dados SIG das 
Obras de Arte (Pontes e Passagens) e publicação 
no visualizador SIGOM.

• Revisão do serviço de loteamentos. Digitalização, 
tratamento e inserção no SIG dos documentos 
em falta.

• Atualização de configurações e permissões 
nos diversos sites/visualizadores, nomeada-
mente BUPi, Toponímia, Inventário Cadastral, 
Informação Geoespacial, EPLOC, GPROC, SIGOM 
e PMDFI.

• Atualização de temas e/ou dados relativos aos 
diversos visualizadores já configurados, incluin-
do o visualizador SIG/inventário cadastral (com 
a informação cadastral existente, previamente 
digitalizada e georreferenciada, incluindo a base 
de dados).

• Resolução de problemas ocorrentes nos sites 
de forma a assegurar o bom funcionamento dos 
visualizadores.

• Apoio, interno e externo, aos utilizadores das 
plataformas SIG do Município, numa perspetiva 
de educação e disseminação desta ferramenta 
informática.

Para apoiar este e outros trabalhos, está em de-
senvolvimento na DCL, o Concurso Público para 
“Produção e homologação de cartografia topo-
gráfica vetorial correspondente a o nível de de-
talhe 1 (NdD1) do concelho de Coimbra”, num in-
vestimento previsto de 460.000,00 € + IVA (Procº 
2022/300.10.005/1787).

3 - Descentralização e Freguesias

Está a ser desenvolvida uma plataforma SIG, em co-
laboração com o GAF, com a DAS e com o DEPM, 
que vai permitir a disponibilização de informa-
ção relacionada com a limpeza urbana e de zonas 
verdes (encontra-se em fase de finalização, na se-
quência dos contributos recolhidos nas várias UOs 
envolvidas).
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4 - Turismo, Património, Mondego
• Elaboração dos vários percursos dos 

Caminhos de Santiago em SIG (Processo n.º 
2021/300.50.801/28)

5 - Ambiente e Sustentabilidade
• Foram feitas várias pesquisas de terrenos 

Municipais para ajudar a identificar locais para 
construção de:

• Novo Canil,
• Parque de Matilhas.

• Alterações à base de dados do projeto da 
DEVJ -”Inventário, georreferenciação e avalia-
ção geral ao estado fitossanitário e vegetativo 
do arvoredo urbano municipal” (Processo n.º 
2022/900.20.604/119).

• Está a ser elaborado um visualizador SIG, para 
disponibilização ao exterior, com a localização 
dos equipamentos desportivos do concelho e 
suas características, parques infantis e geriá-
tricos, com os Caminhos de Fátima e Santiago, 
bem como os trilhos.

6 - Juventude, Educação e Desporto
Foram executados os seguintes levantamentos 
topográficos de escolas deste concelho:

• Escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico Inês de 
Castro para execução de projeto de requalifica-
ção da Rede Predial de Abastecimento de Água 
- União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e 
Ribeira de Frades.

• Projeto de requalificação e ampliação da Escola 
do 1º CEB da Conchada - União de Freguesias 

de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e S. 
Bartolomeu).

• Escola EB 1 de Flor da Rosa - Rua da Escola, Flor 
da Rosa - Freguesia de Almalaguês.

• Encontra-se em execução o levantamento topo-
gráfico da Escola Básica 2,3 Eugénio de Castro.

• Resposta a pedidos de esclarecimentos da 
Autoridade de Gestão no âmbito das seguintes 
candidaturas:

• “Escola Básica da Solum, n.º 10”,
• Centro Escolar de Antuzede”,
• “Centro Escolar de Cernache”.

Está a ser elaborado um visualizador SIG, para dis-
ponibilização ao exterior, com a localização de to-
dos os equipamentos desportivos do concelho e 
suas características, parques infantis e geriátricos, 
com os Caminhos de Fátima e Santiago, bem como 
dos trilhos.

7 - Saúde, bem-estar e envelhecimento 
participativo

Está a ser elaborado um visualizador SIG, para dis-
ponibilização ao exterior, com a localização de to-
dos os equipamentos desportivos do concelho e 
suas características, parques infantis e geriátricos, 
com os Caminhos de Fátima e Santiago, bem como 
dos trilhos.

8 - Ação Social, Habitação Social, Proteção 
de Mulheres, Crianças e Jovens, Inclusão
• Foram feitas várias pesquisas de terrenos 

Municipais para ajudar a identificar locais para 
construção de habitação social.
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II - DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
URBANÍSTICA

I PARA UMA MAIOR PROXIMIDADE 
AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS

1. Implementação e disponibilização dos serviços 
on-line relativos aos processos do urbanismo para 
possibilitar aos interessados, de uma forma desma-
terializada e sem necessidade de deslocação aos 
postos de atendimento da CMC, proceder à submis-
são dos seguintes requerimentos/pedidos:

a) Ocupação da via pública – na sequência da reali-
zação de obras isentas de controle prévio; 

b) Certidão de isenção de Autorização de Utilização;

c) Direito à informação; 

d) Certidões de Destaque; 

e) Comunicações Prévias – Obras de Edificação; 

f) Comunicação Prévia – Piscinas e Outras Operações 
Urbanísticas; 

g) Autorização de Utilização na Sequência da 
Realização de Obras de Edificação; 

h) Autorização de Utilização Não Precedida de 
Operação Urbanística Sujeita a Controlo Prévio; 

i) Autorização de Alteração de Utilização;

j) Emissão de Alvará de Autorização de Utilização;

k) Pedidos de Informação Prévia – Obras de 
Edificação

2. Implementação da consulta on-line do estado/
tramitação dos processos/requerimentos a decor-
rer no Departamento de Gestão Urbanística, me-
diante o registo dos interessados na plataforma, 
com possibilidade de acessos ao estado de todos os 
seus processos/requerimentos.

3. Implementação da obrigatoriedade de notifica-
ções por correio electrónico, por parte dos serviços 
do Departamento de Gestão Urbanística, ao cida-
dão e às empresas em paralelo com o correio postal 
para que o interessado delas tenha conhecimento 
mais cedo, encurtando os prazos.

4. Utilização de endereço electrónico criado em 
exclusivo para que os munícipes possam agendar 
o atendimento (seja presencial, telefónico ou por 
videoconferência) com os técnicos e/ou dirigentes 
sobre as questões urbanísticas que pretendem ver 
esclarecidas ou solicitar informações sobre o anda-
mento/tramitação dos processos (atendimento.ur-
banismo@cm-coimbra.pt).

5. Utilização pelo Departamento de Gestão 
Urbanística de câmaras adquiridas para a realização 
de atendimentos por videoconferência que inicial-
mente se destinaram a obstar os constrangimentos 
no atendimento presencial devido ao cumprimen-
to das medidas de contingência no âmbito do com-
bate à pandemia COVID-19 e que atualmente evi-
tam aos cidadãos a necessidade de se deslocarem 
fisicamente à CM Coimbra para obterem quaisquer 
esclarecimentos, informações ou até apresentar 
reclamações.

II PARA A DIMINUIÇÃO DO TEMPO 
DE RESPOSTA DOS SERVIÇOS 
DO URBANISMO AOS CIDADÃOS 
E ÀS EMPRESAS (PEDIDOS QUE 
TRAMITAM EXCLUSIVAMENTE 
EM SPO – SISTEMA DE OBRAS 
PARTICULARES)

1. Durante o período de 18/10/2021 a 07/10/2022 
assistiu-se já a uma redução de quase 60%, no tem-
po de resposta por parte dos serviços do urbanis-
mo aos cidadãos e às empresas, tendo-se passado 
de um tempo médio de resposta de 61 dias para 25 
dias.

2. Para tal contribuiu a determinação de que fos-
sem informados e presentes a despacho todos os 
requerimentos/processos (quase 500) anteriores ao 
ano de 2020, que se identificaram estarem sem res-
posta nas unidades orgânicas do Departamento de 
Gestão Urbanística, para que de forma progressiva 
fosse possível reduzir os prazos de resposta dos ser-
viços do DGU aos cidadãos e às empresas.
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3. Presentemente dos 371 processos/requerimen-
tos que se encontram atribuídos aos técnicos para 
análise das diferentes U.O. do DGU, respeitantes ao 
corrente ano, apenas 51 processos/requerimentos 
são referentes ao 1.º trimestre do ano, sendo o nú-
mero de processos/requerimentos relativos ao 2.º 
trimestre de 107 e relativos ao 3.º trimestre de 208, 
o que corrobora a substantiva diminuição do tem-
po de resposta por parte dos serviços do urbanismo 
aos cidadãos e às empresas. 

III PARA A UNIFORMIZAÇÃO E 
AGILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
ENTRE AS DIFERENTES U.O. DO 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
URBANÍSTICA COM VISTA A UM 
ORDENAMENTO URBANÍSTICO DO 
TERRITÓRIO MAIS INTEGRADO E 
COESO:

1. Uniformização de procedimentos entre os dife-
rentes Serviços de Gestão Urbanística, designada-
mente mediante Notas Internas e outras comunica-
ções relativas às mais diversas matérias tais como:

• Consolidação de Conceitos Técnicos por exem-
plo: galerias e outros pisos vazados, índice de 
impermeabilização;

• Procedimentos relativos à desmaterialização e 
tramitação em SPO de pedidos cujos requeri-
mentos já se encontram disponibilizados online;

• Procedimentos para a notificação de actos 
administrativos;

• Procedimentos para Instrução totalmente des-
materializada de Pedidos de Pareceres às entida-
des previstas no RJUE através do portal SIRJUE/
SPO;

• Procedimentos para o Licenciamento de postos 
de abastecimento de combustíveis; 

• Procedimentos relativos à forma de consulta/
notificação aos titulares/proprietários dos lo-
tes para os casos de alteração de operações de 
loteamento;

• Procedimentos para emissão de Declaração de 
compatibilidade com uso industrial;

• Procedimento de Comunicação de Obras Isentas 
de controlo Prévio;

2. Elaboração de documento – Manual - para 

uniformização de critérios a utilizar na medição dos 
processos do urbanismo (actualmente em avaliação 
pelas diferentes U.O. do Departamento) 

3. A redelimitação das Áreas Geográficas 
de Intervenção das Unidades Orgânicas do 
Departamento de Gestão Urbanística permitiram 
agregar a totalidade do território das Freguesias/
Uniões de Freguesias na área de intervenção de 
uma única U.O. de Gestão Urbanística (com excep-
ção da União das Freguesias de Santa Clara e Castelo 
Viegas e da Freguesia de Santo António dos Olivais 
pelo facto de parte desses territórios se encontram 
abrangidos, respectivamente, pela área do denomi-
nado Centro Histórico e área urbana consolidada) e 
para uma distribuição mais equilibrada dos proces-
sos pela diferentes U.O. do DGU e uniformização de 
critérios e procedimentos em termos de urbanismo 
e do ordenamento do território nas referidas áreas.

IV AUMENTO DO N.º DE 
PROCESSOS/REQUERIMENTOS 
INFORMADOS PELO URBANISMO

1. No ano de 2021 houve um aumento de 26% re-
lativamente ao ano de 2020 no número de proces-
sos/requerimentos que foram analisados/informa-
dos pelos diferentes serviços do Departamento de 
Gestão Urbanística. De referir que neste aumento 
estão incluídos os quase 500 processos que se en-
contravam pendentes de análise e que reportavam 
a anos anteriores a 2020 inclusive.

2. No período de 18/10/2021 a 07/10/2022 o nú-
mero de processos/requerimentos que foram ana-
lisados/informados pelos diferentes serviços do 
Departamento de Gestão Urbanística e presentes 
a despacho (6902), cerca de 600 processos/reque-
rimentos despachados por mês, já ultrapassou o 
número atingido no período homólogo anterior 
(6724), pelo que no final do presente ano, se pre-
vê que haja um aumento significativo do número de 
processos/requerimentos que analisados/informa-
dos pelos diferentes serviços do Departamento de 
Gestão Urbanística.

V EM MATÉRIA DE REABILITAÇÃO 
URBANA:

1. Aprovação da ARU/ORU Coimbra Universidade 
Sereia com alargamento da sua área de abrangência;

60



2. Elaboração da ORU (operação de reabilitação 
urbana)/ERU (estratégia de reabilitação urbana) 
da ARU (Área de Reabilitação Urbana) de Coimbra 
Santa Clara, que será submetida até ao final do pre-
sente ano a reunião da Câmara Municipal e a apro-
vação em sessão da Assembleia Municipal. 

3. Encontra-se em reformulação e actualização, 
com propostas de melhoria, o programa “Coimbra 
com + Encanto” destinado à recuperação e benefi-
ciação das fachadas dos imóveis que se encontram 
degradadas, através do fornecimento por parte da 
Câmara Municipal de material de pintura (primário, 
tinta ou cal) e da isenção do pagamento das taxas 
e licenças de ocupação do espaço público para a 

montagem dos andaimes/tapumes, uma vez que o 
mesmo conta já com 20 de existência.

VI EM MATÉRIA DE ARQUIVO:

Face à sobrelotação dos depósitos de arquivo do 
urbanismo foi acordado com o Exército (Brigada 
de Intervenção) a cedência de um espaço nas suas 
instalações, sitas na Rua da Infantaria 23, com ca-
rácter provisório até à construção ou afectação de 
espaço definitivo adequado para funcionamento do 
Arquivo Geral.

DIVISÃO DE GESTÃO  
URBANÍSTICA CENTRO

(Processos/pedidos não contabilizados em SPO, nos 
pedidos/requerimentos supra referenciados, por 
tramitarem exclusivamente em MyDoc/MGD) 

1 - REABILITAÇÃO URBANA

a) Programa Coimbra com + encanto 

Candidaturas - 8 

• Rua Direita nºs 33 e 35 

• Calçada de Santa Isabel nº 45 

• Rua Martins de Carvalho nºs 60 a 68 

• Rua da Saragoça nºs 11 a 15 

• Capela da Zouparria do Monte 

• Rua das Esteirinhas nºs 9 e 11 

• Centro de Convívio do Carvalho 

• Travessa da Ladeira do Seminário nº 39 

Prédios pintados – 2 

• Largo Santa Justa; 

• Rua Oliveira Matos letra A

b) Reconhecimento de estabelecimentos/lojas com 
história 

• Reconhecimentos – 3 (Café Santa Cruz; 
Ourivesaria Góis; Bar Diligência)

c) Determinação do nível e estado de conserva-
ção de edifícios para efeitos de Benefícios Fiscais 
- Vistorias 

• 1ª vistoria (antes da obra) – 11 imóveis 

• 2ª vistoria (após a obra executada) – 4 imóveis 

2 - DIREITOS DE PREFERÊNCIA 

Anúncios respondidos no Casa Pronta – 1825 

Anúncios em área que o Município goza do direito 
de preferência: 271 

Anúncios em área que o Município não goza do di-
reito de preferência: 155 
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3 - PUBLICIDADE 

Análise de processos: 293 

4 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS 
PÚBLICOS (ESTRADOS, 
ESPLANADAS, TOLDOS, 
CAVALETES) 

Pareceres emitidos: 31 

5 - BENEFÍCIOS FISCAIS 

a) Artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(Total 25 pedidos) 

• Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) alínea a) 
do nº 2 – 9 pedidos 

• Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas (IMT) – alínea b) do nº 2 - 8 pedidos 

• IMT, na primeira transmissão, subsequente à in-
tervenção de reabilitação – alínea c) do nº 2 - 3 
pedidos 

• Renovação do IMI – alínea a) do nº 2, conjugado 
com o Regulamento nº 1033/2020 - 5 pedidos 

b) Artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, re-
dação dada pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março 
(Total 7 pedidos) 

• Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – nº 7 - 3 
pedidos 

• Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas (IMT), na primeira transmissão, subse-
quente à intervenção de reabilitação – nº 8 - 7 
pedidos 

c) Análise de pedidos de Isenção do IMI ao abrigo 
da alínea n) do nº 1 do artigo 44º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais - 2 pedidos

d) Análise de pedidos de minoração da taxa do IMI 
– 4 pedidos

e) Processo relativo à aplicação às taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis e respetivas majorações 
e minorações, nos termos do artigo 112º do CIMI 
(DGUC) – Anual 

6 - CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

• Casa particular na Alta de Coimbra / Rua João 
Jacinto nº 16/18 / Núcleo Histórico. Verificação 
de patologias das cantarias /apresentação de 
proposta de tratamento. 

• Convento de Santa Clara a Nova - Levantamento 
de patologias e posterior fixação dos painéis 
azulejares que se encontravam em risco iminen-
te de queda. 

• Monumento aos Mortos da Primeira Grande 
Guerra - Limpeza da Estatua – para a comemora-
ção da efeméride - Fixação dos elementos soltos 
/ partidos (cronha e mão) 

• Mosteiro de São Paulo de Frades – Conduta da 
“Mãe d água“ - Levantamento do estado de de-
gradação, apresentação de proposta e posterior 
recuperação da estrutura hidráulica. 

• Quintal anexo ao Convento de São Francisco. 
Muro da cerca e Torre Sineira. - Levantamento 
de patologias e apresentação de proposta de 
intervenção. 

• Arco Mosteiro de Celas - Reunião “In Situ” com a 
equipa da DRCC / proposta de intervenção. 

• Mikveh (Banhos Judaicos) - Levantamento de 
patologias / Apresentação de proposta de 
intervenção. 

• Associação Nacional de Municípios - 
Levantamento de patologias das cantarias. 

• Muros junto há ponte de Santa Clara - Remoção 
de Grafitis em diferentes zonas. 

• São Silvestre – Estatua/escultura (largo do hotel) 
- Limpeza do monumento. 

• Santa Clara a Nova – Real aqueduto do mostei-
ro S.C.N. - Reunião com a equipa da C.M.C. e 
a D.R.C.C. - Analise do estado de degradação / 
Levantamento de patologias. Para apresentação 
de uma proposta de intervenção, devido ao ris-
co de derrube de uma área, a qual já se encontra 
sinalizada. 

• Elementos arqueológicos - intervencionados 21 
artefactos provenientes de várias escavações 
arqueológicas. 

7 - ARQUEOLOGIA 

• Elaboração de 6 relatórios finais de trabalhos 
arqueológicos; 
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• Acompanhamento arqueológico de 8 trabalhos 
de empreitada e algumas emergências; 

• Execução de 1 campanha de sondagens arqueo-
lógicas de diagnóstico prévio; 

• Elaboração de 5 Fichas de Impacto Patrimonial e 
Arqueológico (FIPA); 

• Elaboração de 1 desenho arqueológico de campo; 

• Desenho de AutoCad: 8 conjuntos de desenhos 
arqueológicos no âmbito de 8 empreitadas; 

• Apoio científico a 4 empreitadas cujos responsá-
veis pela Arqueologia eram outros colegas; 

• Apoio científico, bibliográfico, gráfico e carto-
gráfico a 7 arqueólogos, 3 munícipes e 8 colegas 
de outras especialidades; 

• Divulgação de 11 artigos referentes a resultados 
de trabalhos arqueológicos na página da CMC; 

• Arquivo de 35 pareceres recebidos da DRCC re-
lativos a trabalhos arqueológicos no Concelho; 

• Apoio a 3 visitas de âmbito patrimonial; 

• 1 deslocação externa para cadastro de antigos 
marcos de propriedade; 

8 - REABILITAÇÃO / ESTUDOS / 
PROJETOS / ACOMPANHAMENTOS 

a) Áreas de Reabilitação Urbana 

• Elaboração de ORU/ERU da ARU Coimbra 
Universidade Sereia 

• Revisão e compilação da ARU/ORU/ERU Coimbra 
Universidade Sereia 

• Recolha, proposta e desenvolvimento de ações 
para a ORU/ERU Coimbra Santa Clara 

b) Acompanhamento de obra 

• Acompanhamento da empreitada de 
‘Requalificação do Largo da Sé Velha’, incluindo 
marcações em obra e elaboração de peças dese-
nhadas para encomenda de materiais; 

• Preparação de elementos (Projeto de 
Arquitetura) da ‘Reabilitação de imóvel munici-
pal sito nos n.ºs 58 a 66 da Rua Fernandes Tomás 
‘Casa das Talhas’ para consignação / acompa-
nhamento de obra; 

• Acompanhamento da empreitada de ‘Colocação 
de Guardas Metálicas na Ladeira de Santa Justa 
e Alteração do Posto de Transformação na Rua 
Figueira da Foz’; 

• Acompanhamento da empreitada de 
‘Refuncionalização da Cabeceira da Antiga Igreja 
de Santa Justa’; 

9 - AÇÕES NO ESPAÇO PUBLICO 

• Acompanhamento da montagem de mupi 
(Invasões Francesas) na Praça Velha; 

• Acompanhamento da instalação de mupis iden-
tificativos dos imóveis inseridos na lista do 
Património Mundial da UNESCO; 

• Proposta e acompanhamento de montagem de 
protótipos p/ decoração/dinamização de algu-
mas ruas da Baixa; 

10 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E 
PROJETOS 

• Revisão do projeto e preparação / acompanha-
mento das restantes ações (parecer DGPR) do 
Elevador das Monumentais (Sesnando Davides); 

• Desenvolvimento da proposta de requalificação 
da Rua do Cabido/Rua de S. Salvador e Rua da 
Boavista; 

• Desenvolvimento da proposta de requalificação 
da Rua, Escadas e Beco de S. Cristóvão; 

• Revisão dos elementos relativos à requalificação 
do Terreiro da Erva – 2.ªFase; 

• Elaboração de proposta para reabilitação e cria-
ção de condições de acessibilidade no edifício 
municipal do ‘Turismo’ no Largo da Portagem/
Av. Emídio Navarro; 

11 - DIVERSOS 

• Participação nas ações do programa ‘Coimbra com 
mais Encanto’ na zona histórica da Alta e da Baixa; 

• Impressões de grande formato para o programa 
‘Coimbra com mais Encanto’; 

• Participação na reunião geral do programa PRR - 
‘Bairros Comerciais Digitais’; 

• Visita técnica c/ DRCC à Igreja e Complexo de Santa 
Cruz – infiltrações junto à Rua Martins de Carvalho; 

• Ações pontuais de melhoria de acessibilidade 
a edifícios públicos: Teatro da Cerca e Sé Velha 
(Porta de Santa Clara).
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III – DEPARTAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO, 
MOBILIDADE E TRÂNSITO (DEPMT)

O DEPMT tem em curso 47 obras em diferentes estados, desde abertura de concurso, Adjudicação, 
Consignação/Execução, Execução, Execução/Receção Provisória e Receção Provisória. O valor total de inves-
timento é de 34.511.490,82€.

DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR (COM 
IVA) AÇÃO

Requalificação do Parque Manuel 
Braga 2020/2021/2022 4 817 700,00 € execução

Empreitada Manutenção e Req. Vias 
-lote 1

2021 1.115.638,12 receção provisória
Empreitada Manutenção e Req. Vias 
-lote 2

Valorização percurso Universidade 
/ Arco de Almedina - Rua Borges 
Carneiro, Rua do Norte, Largo José 
Rodrigues e Rua de São João

2021/2022 716 281,89 € execução/receção provisória

Rua para todos / Baixa – Valorização 
do espaço Público e Modernização das 
infraestruturas – Rua Direita e Rua da 
Nogueira

2020/2021 543 395,25 € receção provisória

Estabilização da Margem Direita Rio 
Mondego 2020/2021/2022 10 355 332,88 

€ execução/receção provisória

Valorização do Espaço Público – 
Requalificação do Largo da Sé Velha 
lote 1

2021/2022 857 248,66 € execução

Valorização do Espaço Público – Rua e 
Largo do Quebra-Costas lote 2 2021/2022 508 674,16 € execução/receção provisória

Valorização do Espaço Público – 
Requalificação das Escadas e Beco da 
Carqueja lote 3

2021/2022 144 298,93 € execução/receção provisória

PEDU – Caminhos Pedonais de Cruz de 
Celas – Baixa / Arregaça e Loios - LOTE 
1 

2021/2022 294 171,51 € consignação/execução

PEDU-Caminhos Pedonais Cruz Celas-
Baixa-Arregaça e Loios - LOTE 2 2021/2022 614 683,00 € execução

PEDU-Caminhos Pedonais Cruz Celas-
Baixa-Arregaça e Loios - LOTE 3 2021/2022 453 214,67 € execução
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DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR (COM 
IVA) AÇÃO

PEDU-Caminhos Pedonais Cruz Celas-
Baixa-Arregaça e Loios - LOTE 4 2021/2022 423 483,32 € execução

PEDU – Caminhos Pedonais Cruz de 
Celas-Baixa / Arregaça e Loios Lote 5 2022/2023 834 008,00 € consignação/execução

PEDU – Rua para todos – Baixa e Rio: 
Rua João Machado e Rua Doutor 
Manuel Rodrigues

2021/2022 1 188 505,72 € execução/receção provisória

Conservação de Passeios 2020/2021 134 619,99 € receção provisória

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 1 2021/2022/2023 702 674,00 € execução

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 2 2021/2022/2023 702 674,00 € execução

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 3 2021/2022/2023 678 126,80 € execução

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 4 2021/2022/2023 686 549,03 € execução

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 5 2021/2022/2023 664 979,10 € execução

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 6 2021/2022/2023 661 681,86 € execução

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 7 2021/2022/2023 699 494,00 € execução

Empreitada de Conservação Corrente 
da Rede Viária - LOTE 8 2021/2022/2023 677 929,54 € execução

Requalificação das Margens da Ribeira 
de Santa Apolónia 2021 217 244,40 € receção provisória

Estabilização de talude e outras obras 
estruturais 2021/2022 265 469,89 € consignação/execução

Reabilitação de Vias Municipais 2021 463 704,34 € receção provisória

Parque Municipal de Skate 2021/2022 452 137,21 € execução/receção provisória

Requalificação do espaço da feira dos 7 
e dos 23 2021 408 147,08 € execução/receção provisória

Alargamento e Correção de Curva no 
Cruzamento Vale de Açor - Sobral de 
Ceira

2021/2022 90 170,38 € consignação/execução

Requalificação de acessibilidades 
pedonais em Ponte de Eiras 2021 61 412,45 € receção provisória
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DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR (COM 
IVA) AÇÃO

Prospeções e Estudos Geológicos 
e Geotécnicos Ligação da R.Virgílio 
Correia à Circ. Interna, Ligação da Circ. 
Externa ao Hospital Pediátrico e Ponte 
Pedonal Ligação Jardim Casa do Sal ao 
Monte Formoso

2022 39 092,59 € execução/receção provisória

Loreto - Reformulação da Rotunda e 
Instalação dos RSU Subterrâneos 2022 164 593,60 € adjudicação/execução

Ligação da Rua Dr. Manuel Chaves e 
Castro à Rua da Igreja – Ceira 2022/2023 209 802,02 € adjudicação/execução

Pintura de Marcas Rodoviárias 2021 2022/2023 503 767,12 € adjudicação/execução

Estabilização de Troço Viário na 
Estrada das Lagoas - Ceira 2022 110 982,00 € adjudicação

Orçamento Participativo – Verd’O 
Parque 2022/2023 472 982,82 € adjudicação/execução

Melhorias de Condições de Circulação 
de Transportes Públicos 2022 31 763,32 € adjudicação/execução/receção 

provisória

Estab. do muro de gabiões e do 
talude de aterro junto ao Pav. 
Gimnodesportivo de Vil de Matos

2022 426 438,00 € abertura concurso

Requalificação da Estrada de Eiras 2022 1 407 680,00 € abertura concurso/contrato

Construção e Conservação de Passeios 
e Calçadas 2022/23 2022 209 302,09 € abertura concurso/adjudicação

Manutenção e Conservação de 
Pavimentos em Calçada 2022 31 789,40 € abertura concurso/execução

Caminho Pedonal de Santa Clara - 
Calçada de Santa Isabel - Troço 1 2022 670 821,00 € abertura concurso

Largo do Mosteiro de Santa 
Clara-a-Nova 2022 34 874,00 € abertura concurso/execução/ 

receção provisória

Estrutura de Suporte da Rua Inácio 
Duarte 2022 233 200,00 € abertura concurso

Requalificação de Sinalização Vertical 
2022/24 2022 286 390,80 € abertura concurso

Ampliação do sistema de 
videovigilância na Baixa 2022/2023 360 000,00 €  

Passeio Ribeirinho de Aeminium - 
Pedonalização da Avenida Aeminium 2022/2023   
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DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Através da Divisão de Estudos e Projetos foram ela-
borados os seguintes estudos prévios, anteprojetos 
e projetos de execução:

• Coimbra Acessível - envolvente ao estádio 
Cidade de Coimbra

• Parque de Estacionamento na Rua Fernando 
Assis Pacheco

• Requalificação de passeios na Rua Brigadeiro 
Correia Cardoso

• Parque de estacionamento na Av. Mendes Silva 
sob tabuleiro da ponte Rainha Santa Isabel

• Requalificação da Rua Nicolau Chanterene

• Parque de estacionamento na Estrada de Eiras, 
sob o IC2

• Requalificação da rua de Moçambique 

• Requalificação da R. de Angola

• Requalificação da R. Pedro Alvares Cabral

• Reformulação da Praça 25 de Abril/Rua do Brasil

• Ampliação do sistema de videovigilância na 
Baixa

• Requalificação do espaço público da Urbanização 
da Quinta da Fonte

• Rotunda Rua do Ultramar / Rua do Brasil

• Variante Av. João das Regras 

• Integração funcional dos espaços envolventes à 
linha do Metro Mondego

• Requalificação urbana do eixo Calçada Martins 
de Freitas – Praça João Paulo II – Rua de Tomar

• Requalificação urbana do eixo Praça da Porta 
Férrea - Rua Larga – Praça D. Dinis

• Passeio Ribeirinho de Aeminium - Pedonalização 
da Avenida Aeminium
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DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E 
ESPAÇO PÚBLICO

A DIEP é responsável pelo acompanhamento e fis-
calização das 47 empreitadas identificadas em cima.

Outras ações desenvolvidas pela Divisão de 
Infraestruturas e Espaço Público:

Ações desenvolvidas Tipologia
4º trimestre 

2021
1º trimestre 

2022
2º trimestre 

2022
3º trimestre 

2022
TOTAL

7 5 2 3 17
7 5 1 3 16
2 12 6 8 28

203 303 234 240 980
3 2 5

8 8 13 5 34
Elaboração de informações conjuntas com o DGU 2 2 2 2 8

5 6 1 5 17
10 16 14 3 43

 Águas de Coimbra 74 49 51 35 209
 EDP 39 20 14 16 89
Lusitaniagás 97 85 47 33 262
Particulares 36 23 25 34 118
 Meo Comunicações 8 7 7 7 29
Nos Comunicações 40 3 16 7 66
 Vodafone 16 1 2 5 24
 Diversos 0 0 0 0
 Reclamações 0 0 0 0
 Onitelecom 0 0 0 0
 Águas do Centro Litoral 0 0 1 1 2
 Águas de Coimbra 49 55 18 11 133
 EDP 0 7 4 1 12
 Lusitaniagás 6 6 6 1 19
Particulares 0 0 0 0 0
 Meo Comunicações 5 10 11 2 28
 Nos Comunicações 0 1 1 0 2
Vodafone 0 0 0 0 0
 Nowo 0 0 0 0 0
Ampliação de Rede IP 3 5 3 2 13
Assistência a Eventos 0 1 2 8 11
Avaria na Rede de Iluminação 
Pública 0 0 2 11 13
Desligação Focos IP 0 0 1 0 1
Foco(s) Apagado(s) ou 
Intermitente(s) 94 131 74 40 339
Ligação BTE 0 0 0 1 1
Ligação Eventual 0 0 14 14 28
Modificar Rede BT 1 2 3 2 8
Novo(s) Foco(s) em Rede Existente 2 4 5 3 14
Regulação Horário IP 0 1 0 0 1
Renovação Focos IP 0 0 1 0 1
Retirar Ramal/Focos IP 1 0 1 0 2
Rua Totalmente Apagada 23 14 8 0 45
Situação de Risco 10 22 18 10 60

Apoio eventos- Diversos 14 15 16 17 62

Elaboração conjunta de auto de receção de obras particulares
Fiscalização de infraestruturas viárias de processos particulares

Ocorrências na Plataforma da E-Redes

 Nº de ocorrências

Nº de processos de intervenção no espaço público

Pareceres para o DGU sobre infraestruturas viárias de processos particulares

Abertura de procedimentos concursais
Coordenação de segurança 
SCORE
RT
Pareceres sobre estabilização de taludes/muros 
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DIVISÃO DE MOBILIDADE E 
TRÂNSITO

Ações desenvolvidas pela Divisão de Mobilidade 
Transportes e Trânsito:

1 - Projetos de Sinalização/
estacionamento:
• Reorganização do estacionamento da Alta de 

Coimbra - Proposta de criação de zona de esta-
cionamento de duração limitada (ZOE)

• SINALIZAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA - Rua Borges 
Carneiro, Rua do Norte, Largo José Rodrigues e 
Rua de S. João

• Reorganização do estacionamento - Rua 
Dona Mor e Rua Helena Carrington - União de 
Freguesias de Santa Clara e Castelo de Viegas

• SINALIZAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA - Cerca de 
São Bernardo e Ladeira do Carmo

• Parque poente da estação de Coimbra B - 
Afetação de lugares de estacionamento aos ser-
viços alternativos ao transporte ferroviário

• Sinalização vertical dos postos de carregamento 
de veículos elétricos

• Polo I - proposta de alteração de parque para 
paragem de autocarros de turismo

• Alterações de Circulação no Bairro Norton de 
Matos:

• Proposta de reorganização de estacionamento e 
circulação na Rua de Angola

• Proposta de reorganização de estaciona-
mento e circulação na Rua de Pedro Álvares 
Cabral e cruzamento com a Rua Daniel de 
Matos

• Proposta de reorganização de estaciona-
mento e circulação na Rua de Moçambique

• 54 processos de sinalização pontual

• 22 Processos de verificação e validação de viatu-
ras afetas ao serviço de táxis

2 - Outras Ações:
• Representação da Câmara no Grupo de Trabalho 

para a criação da Entidade de Gestão do Sistema 
Intermodal da Região de Coimbra (GT-EGSIRC), 
nomeado por Despacho n.º 2499/2022, de 25 de 
fevereiro

• Participação e preparação da candidatura do 
Município no âmbito do projeto europeu call 
HORIZON-CL5-2022-D6-02-04, para a criação de 
um Living-Lab sobre transporte flexível

• Preparação da participação do município no 
Portugal Smart Cities Sumit 

• Organização e dinamização da Semana Europeia 
da Mobilidade 2022

• Acompanhamento do processo da Rede de Alta 
Velocidade e a sua integração no sistema de mo-
bilidade da cidade

• Gestão dos processos sobre novas ciclovias de 
Coimbra:

• Ciclovia do Leito Periférico Direito
• Ciclovia do Mondego
• Ciclovia de Bencanta
• Ciclovias Urbanas 2ª fase

• Gestão do processo de desenvolvimento do 
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 
Coimbra

• Gestão do processo de desenvolvimento do 
Plano de Municipal de Segurança Rodoviária – 
Visão Zero

• Gestão de Contrato, Pedidos/alterações de equi-
pamento no âmbito do contrato de concessão 
de publicidade – JCDecaux

• Gestão do Contrato de Bilhética do Sistema de 
Mobilidade do Mondego

• Gestão do Protocolo de Colaboração para a ope-
ração de sistemas de bicicletas / trotinetas com 
motor partilhadas sem doca:

• BOLT
• BIRD

• Gestão do processo e plataforma WAZE Coimbra

• Gestão dos processos relativos à rede de postos 
de carregamento elétricos MOBI-e

• Preparação e submissão do processo de candi-
datura ao Programa Acessibilidades 360

• Sistema Metro Mondego:
• A nálise da inserção do canal do SMM na 

Rua General Humberto Delgado
• Praça 25 de Abril - Análise de funcionamen-

to da rede viária
• Análise e coordenação dos processos de 

constrangimentos de trânsito das diversas 
empreitadas

• Praça Mota Pinto – estudo para a adapta-
ção do espaço entre o Polo III, CHUC e Canal 
MetroBus
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• 30 pareceres relativos a Provas Desportivas

• 14 pareceres de ocupação de espaço público 
com esplanadas

• 108 pareceres sobre Ocupações de Espaço 
Público/condicionamento de trânsito

• 139 emissão de Cartões de Acesso a residentes 
para zonas ZOC

• 6 emissões de Autorizações especiais de acesso 
às zonas ZOC

• 56 pareceres de processos relativos a operações 
urbanísticas a decorrer no DGU

3 - Tarefas desenvolvidas no âmbito da 
Autoridade de Transportes de Coimbra:
• Análise e parecer de pedidos de serviço de trans-

porte de passageiros – expressos

• Análise e parecer sobre zona de paragem do ser-
viço expresso na Rua do Padrão

• Verificação e validação da faturação emitidas 
pela Transdev no que se refere aos montantes 
relativos aos passes bimodais;

• Elaboração de relatórios com reporte de infor-
mação dos operadores de transportes de pas-
sageiros a laborar no Concelho de Coimbra, ao 
Fundo Ambiental, Autoridade da Mobilidade e 
dos Transportes;

• Análise e parecer de todas as alterações de ho-
rários e percursos da rede dos SMTUC;

• Gestão de verbas destinadas à reposição da 
oferta de transportes públicos, para financia-
mento à manutenção de serviços mínimos de 
transportes essências, através dos programas: 
PART, PROTransP, reforço adicional, reforço 
extraordinário.

• Gestão e validação do sistema de informação re-
lativo às redes de transportes público de passa-
geiros, através da plataforma do IMT - STEPP

4 - Tarefas desenvolvidas no Aeródromo 
Municipal Bissaya Barreto:
• Acompanhamento da atividade de voo pelos 

Agentes de Informação de Tráfego Aéreo que 
prestam serviço no AMBB;

• Receção e ativação do CMA (Centro de Meios 
Aéreos) de Cernache no âmbito do DECIR 
(Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais), com a presença de um Helicóptero ligeiro 

(HEBL) e uma parelha de aviões anfíbios médios 
(AVBM), no período compreendido entre 15 de 
maio e 31 de outubro (podendo esta data ser es-
tendida face às condições meteorológicas);

• Obra de requalificação do telhado da aerogare, 
com melhoria das condições de drenagem e re-
tirada das placas de fibrocimento;

• Gestão de processos de entidades externas que 
decorrem das instalações do AMBB:

• Lançamento de balão estratosférico (final 
de outubro, início de novembro);

• Realização de exercício/simulacro e forma-
ção por parte da Cruz Vermelha Portuguesa 
– Delegação de Coimbra;

• Gestão dos processos de vários ensaios de 
nível sonoro em veículos (autocarros, mo-
tos) por parte de entidades e empresas, em 
particular a ADAI, MIC e ENTc, com autori-
zação e faturação;

• Realização de várias operações de rebo-
que de manga, nomeadamente aquando da 
Expofacic, com autorização e faturação;

• Acompanhamento e organização visitas 
por parte de escolas, cursos técnicos pro-
fissionais, escoteiros, crianças refugiadas da 
Ucrânia;

• Batismos de voo a 198 crianças/adul-
tos com deficiência, numa parceira com a 
Associação Cavaleiros do Céu e Aero Clube 
de Coimbra;

• Realização de atividade escutista por 
parte do Agrupamento Escutista 603 - 
Antanho (cerca de 240 crianças e 60 adul-
tos), com realização de peça de teatro “O 
Principezinho”;

• Coordenação de processos:
• Pintura de correção referente à empreitada 

de pintura da pista, placa de estacionamen-
to e caminho de circulação, com fresagem e 
pintura de novos designadores de pista, isto 
é, em virtude dos cálculos efetuados no que 
concerne ao valor de declinação magnética;

• Certificação do AFIS (Serviço de Informação 
de Voo de Aeródromo);

• Certificação para Voo noturno;
• Operação de paraquedismo a iniciar quan-

do o AFIS estiver certificado e no período 
em que o Aeródromo assegure o Serviço de 
Brigadas de Aeródromo (15 de maio a 31 de 
outubro); 

• Instalação de escola de instrução para pilo-
tos profissionais (ATO) por parte de empre-
sa JMT serviços aéreos;

70



• Instalação de escola de formação de pilotos 
e empresa de manutenção de aeronaves 
por parte da empresa FlighForce LLC;

DIVISÃO DE OBRAS DE 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Ações desenvolvidas pela Divisão de Obras de 
Administração Direta e respetivos custos:

INDICADORES 
DA DOAD

VALOR DE 
MATERIAIS

VALOR DE 
MÁQUINAS

Viadutos e 
arruamento 26.100 € 12.908 €

Sinalização Semafórica 12.196 €  401 €

Sinalização Vertical 23.781 € 1.674 €

Sinalização Horizontal 5.161 € 1.223 €

TOTAIS 67.238 € 16.206 €

Durante este período procedeu-se à colocação de 
920 sinais e pintadas /reavivadas as marcas na cida-
de, com particular enfase para a marcação de pas-
sagens para peões.

A DOAD é responsável pela manutenção de pas-
seios, vias e espaços públicos em geral, responden-
do a centenas de ocorrências/mês.

IV – DEPARTAMENTO DE EDIFÍCIOS E 
EQUIPAMENTOS MUNICÍPAIS

DIVISÃO DE PROJETOS DE EDIFICADO MUNICIPAL

Estão em curso 12 projetos, 4 deles correspondentes a projetos de edificado municipal, que totalizam um 
investimento de 10.487.068,00€.

DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR (COM 
IVA) AÇÃO

Construção de nova Sede da Associação de 
Moradores do Bairro da Fonte do Castanheiro. 2022/2023 88 000.00 € Em Projeto

Construção de um novo Edifício Habitacional 
no Bairro da Rosa _ Lotes 26 a 29 2021/2022/2023 2 400 000,00 € Em Projeto

Ampliação/requalificação da Escola do 1º Ciclo 
do ensino Básico da Conchada 2022/2023 706 330,00 € Em Projeto

Remodelação do espaço da ex-cantina da Casa 
da Cultura. 2022/2023 200 000,00 € Em Projeto

Edifício de Serviços e Apoio no Parque 
Industrial de Taveiro 2022/2023/2024  Em Projeto

Atendimento geral da C.M.C. na galeria do 
peixe no Mercado Municipal 2022 74 000,00 € Em Projeto
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DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR (COM 
IVA) AÇÃO

Reabilitação da Capela de Nossa Senhora da 
esperança – Santa Clara - 2ª Fase 2022/2023 30 000,00 € Projeto 

Concluído

Requalificação da Escola do 1º EB de Santa 
Apolónia - construção de edifício Centro 
Escolar Santa Apolónia.

2021/2022/2023 1 200 000,00 € Em Projeto

Centro Escolar de Eiras – Ampliação e 
Requalificação. 2021/2022/2023 650 000,00 € Em Projeto

Requalificação do Clube de Celas, Bairro de 
Celas 2021/2022/2023  Em Projeto

EB 2,3 Ceira – Acessibilidade aos Campos de 
Jogos e Balneários 2022 116 725,00 € Projeto 

Concluído

Remodelação da infraestrutura de 
abastecimento de água na Escola Básica EB2.3 
de Inês de Castro

2022 120 269,00 € Projeto 
Concluído

Instalação dos Julgados de Paz em novas 
Instalações na Rua do Instituto Maternal 2022 33 000,00 € Projeto 

Concluído

Reabilitação e Ampliação dos Edifícios da 
Polícia Municipal, localizado na 
Avenida Sá da Bandeira, n.º 106

2021/2022 896 744,00 € Em Projeto

Reabilitação e Ampliação de um conjunto de 
habitações Municipais, localizados na Estrada 
Vale de Figueiras.

2021/2022/2023 1 560 000,00 € Em Projeto

Construção de Edifício de Habitação Coletiva 
na Rua Padre António Vieira 2022/2023/2024 2 500 000,00 € Em Projeto

Em simultâneo esta Divisão é responsável pelo acompanhamento dos projectos da especialidade adjudicados 
a entidades privadas.

DIVISÃO DE GESTÃO DE EDIFÍCIOS E ADMINISTRAÇÃO DIRETA

No âmbito da atividade da DGEAD foram executadas centenas de intervenções de manutenção/corre-
ção em edifícios municipais, designadamente no salão nobre dos paços do concelho, gabinetes e outros 
compartimentos.

Foram concretizadas 3 tipologias de intervenções no âmbito da gestão de edifícios e administração direta, 
que totalizam um investimento de 545.093,80€.
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DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR (COM 
IVA) AÇÃO

Ações de Manutenção em Edifícios e Equipamentos 
Municipais - Serviços de Especialidades 2021/2022 177 207,00 € Realizada

Ações de Manutenção em Edifícios Municipais e Apoio 
Logístico a realizações de diversa Índole - Manutenção 
Geral

2021/2022 246 579,98 € Realizada

Ações de Manutenção em Edifícios Municipais de 
Habitação de Interesse Social - Habitação Social 2021/2022 121 306,82 € Realizada

DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Existem 21  intervenções no âmbito dos edifícios e equipamentos municipais, que totalizam um investimento 
de 6.486.623,55€.

DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR 
(COM IVA) AÇÃO

Igreja de S. Francisco Centro de Convenções e Espaço 
Cultural - Vãos do Nartex 2022 149 281,15 € Consignação

Piscinas Municipais Rui Abreu - Beneficiação e 
Conservação 2021/2022 281 899,52 € Execução/Receção 

Provisória

Pavilhão Municipal Multidesportos Mario Mexia - 
Reabilitação de pavimento desportivo 2022 174 271,41 € Execução/Receção 

Provisória

Piscinas Municipais Luís Lopes da Conceição – 
Conservação e Requalificação 2021/2022 590 893,23 € abertura concurso/

execução

Refuncionalização do Mercado D. Pedro V - (PEDU - 
Fase 1) 2019/2021/2022 1 654 143,55 € Receção Provisória

Requalificação da Escola do 1.º CEB de Antuzede 2019/2021/2022 689 556,34 € Execução/Receção 
Provisória

Cobertura do Polidesportivo de São João do Campo 
– 1.ª Fase 2021 86 851,70 € Receção Provisória

Cobertura do Polidesportivo de São João do Campo 
– 2.ª Fase. 2021/2022 189 654,62 € Execução/Receção 

Provisória

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia - 
Remodelação da Cobertura 2021/2022 50 590,72 € Execução/Receção 

Provisória

Alteração da Casa da Criança de Taveiro para Ext. de 
Saude e Abrigo de Emergencia 2021/2022 794 562,91 € Contrato/Execução

Estabilização na Encosta da Calçada de Santa Isabel 2022 316 284,92 € Abertura concurso/
Execução

Piscinas Municipais Rui Abreu - Reforço das Vigas de 
Cobertura 2021/2022 84 700,47 € Abertura concurso/

Contrato

Estádio Municipal Cidade de Coimbra - Concerto de 
Andrea Bocelli - Reparação de Anomalias 2022 49 131,98 € Abertura concurso/

Execução
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DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR 
(COM IVA) AÇÃO

Edificio do Aerodromo Municipal Bissaya Barreto - 
Remodelação da Cobertura 2021/2022 62 115,62 € Abertura concurso/

Receção Provisória

Correcção de anomalias em colectores da Av. da 
Guarda Inglesa 2022 9 812,08 € Abertura concurso/

Receção Provisória

Mercado D. Pedro V - Execução de Instalações de 
Telecomunicações em Edifícios da rede coletiva 
(ITED) e remodelação/atualização da Central 
Automática de Deteção de Incêndio

2022 158 834,77 € Abertura concurso

Horto Municipal – Instalações – Substituição da 
Cobertura 2022 15 985,80 € Abertura concurso/

Contrato

Centro de Convenções e Espaço Cultural do Convento 
São Francisco/ Coimbra – Pintura antiderrapante da 
rampa de emergência

2022 41 764,64 € Abertura concurso

Reabilitação dos Pavilhões do Centro Municipal de 
Desportos Náuticos – 1.ª Fase 2022 472 235,88 € Abertura concurso

Reabilitação do Imóvel Municipal na Av Fernão de 
Magalhães Nº429 B 2022 564 255,03 € Abertura concurso

Estádio Municipal Cidade de Coimbra - Concerto d’Os 
Quatro e Meia - Reparação de Anomalias 2022 31 797,24 € Abertura concurso/

Contrato

DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

Existem 8 intervenções no âmbito dos edifícios e equipamentos escolares, que totalizam um investimento de 
3.974.824,61€.

DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR (COM 
IVA) AÇÃO

Empreitada “EB1 Quinta das Flores - 
Intervenção Sanitários” 2021 14.299,46 €

Abertura de Concurso/
Execução/Receção 
Provisória

Empreitada “EB1 Adémia, Ribeira de Frades, 
São Bartolomeu e JI de São João do Campo - 
Beneficiação Exterior”

2021/2022 97.093,02€
Abertura de Concurso/
Execução/Receção 
Provisória

Empreitada “EB1 Vilela - Reabilitação” 2021/2022 81.291,52 €
Abertura de Concurso/
Execução/Receção 
Provisória

Empreitada “Escola EB1 da Solum nº 10 - 
Obras de Beneficiação e Conservação” 2021/2022 923.175,12 €

Abertura de Concurso/
Execução/Receção 
Provisória

Empreitada “Centro Escolar de Cernache” 2021/2022 2.709.054,36€ Abertura de Concurso/
Execução

Empreitada “EB1 de Almalaguês - 
Remodelação de muro de suporte e espaços 
exteriores”

2022 108.814,65 € Abertura de Concurso/
Execução

Empreitada “EB1 Casais do Campo - 
Adaptações para funcionamento JI” 2022 24.788,83 €

Abertura de Concurso/
Execução/Receção 
Provisória

Empreitada “EB1 de Fala - Ampliação do 
Recreio Coberto” 2022 16 307.65 €

Abertura de Concurso/
Execução/Receção 
Provisória
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DIVISÃO DE PROMOÇÃO DA HABITABILIDADE

No âmbito das suas competências foram realizadas 940 vistorias, englobando habitações municipais, condi-
ções de habitabilidade, verificações prévias, subarrendamentos e IMI (devolutas e degradadas)

Existem 12 intervenções no âmbito da habitação municipal, que totalizam um investimento total de 
15.203.788,46€.

DESIGNAÇÃO PROJETO / OBRA ANO (S) DA 
EXECUÇÃO

VALOR 
(COM IVA) AÇÃO

Reconstrução de 38 Habitações no Bairro de 
Celas

2018/2019/2020
/2021/2022

2 675 442,87 
€

Execução/
Receção 
Provisória

Reabilitação do Imóvel Casa das Cruzes – 
Residência “Ganhar Autonomia” 2020/2021/2022 854 464,25 € Em execução

Reabilitação de 19 habitações nos Bairros 
Municipais, 11 no Bairro da Rosa, 3 no Bairro 
do Ingote, 3 no Bairro do Ex-IGAPHE, 1 na 
Urbanização Ferreira Jorge lote 5 2.º Direito e 1 
no Largo do Cruzeiro n.º 94 2.º Esquerdo

2020/2021/2022 381 584,10 € Em execução

Reabilitação do edificado de caráter social dos 
Lotes 11, 14, 16, 18 e 26 do Bairro do Ingote 2020/2021/2022 847 984,10 € Em execução

Reabilitação Energética no Bairro da Conchada 
(Lotes 30, 32 e 50) 2020/2021/2022 1 560 000,00 

€

Execução/
Receção 
Provisória

Reabilitação Energética no Bairro da Rosa Lote 1 
a 17 2020/2021/2022 3 949 225,78 € Em execução

Reabilitação energética no Bairro do Ingote dos 
Lotes 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
e 25

2020/2021/2022 2 541 223,81 € Em execução

Requalificação do espaço público dos Bairros da 
Rosa, do Ingote e Ex-IGAPHE – 1ª Fase 2021/2022 921 095,80 €

Execução/
Receção 
Provisória

Reabilitação do imóvel municipal sito no Largo 
do Romal n.º 26 e Beco dos Esteireiros n.º 10 2021/2022 508 258,48 € Em execução

Reabilitação do edifício sito na Rua Fernandes 
Tomás, nº 83-85 e Rua Joaquim António de 
Aguiar, nº 9-13

2021/2022 133 508,34 €
Execução/
Receção 
Provisória

Reabilitação de 105 Habitações Municipais nos 
Bairros da Rosa e Ingote - 1.º Direito - Lot 1 e 
Lote 2

2022/ 827 404,70 € Em execução

Reparação da cobertura no edifício municipal na 
Rua da Sofia n.º 74/80 2022 3 596,23 € Receção 

Provisória

75



GABINETE DE APOIO ÀS 
FREGUESIAS

I – Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação 
atual estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, tendo como princípios basilares, o princípio 
da descentralização administrativa, da subsidiarie-
dade, da complementaridade e o princípio da pros-
secução do interesse público. Para alcançar o objeti-
vo da descentralização administrativa o diploma em 
referência prevê a delegação de competências dos 
Município nas Freguesias, as quais podem ser feitas 
em todos os domínios dos interesses próprios das 
populações, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais. Com a descentralização admi-
nistrativa procura-se valorizar a eficiência na gestão 
e na afetação de recursos públicos destinados ao 
desenvolvimento social, económico, cultural e am-
biental das várias regiões do País, potenciando no-
vas economias de escala e uma maior proximidade, 
interação, participação e eficiência. 

Para o efeito nos termos da alínea l), do n.º1, do ar-
tigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, as delega-
ções de competências dos Município nas Freguesias 
devem ser materializadas através de Contratos 
Interadministrativos, nos termos previstos na lei. 
Os Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências, são concretizados nos termos do ar-
tigo 120 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, tendo como 
objetivo a delegação de competências em matéria 
de obras e infraestruturas municipais, garantindo a 
proximidade das Freguesias/União das Freguesias às 
comunidades locais em articulação com o Município.

I.1 - Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências de 2018 a 
2021

No que se refere aos Contratos Interadministrativos 
de 2018 a 2021, e atendendo à conjetura que se vive 
atualmente no país, nomeadamente devido à pan-
demia e à subsequente guerra, tudo foi traduzido 
num aumento dos preços das matérias-primas de 
construção e do custo da mão de obra, verificando-
-se um aumento considerável dos valores das esti-
mativas orçamentais dos projetos. 

Atualmente existe um desequilíbrio entre a procura 
e a oferta de matérias-primas, devido à paragem de 
extração destas que levou à diminuição dos stocks 
e consequente subida de preços. Assim houve a ne-
cessidade de reajustar os valores atribuídos às obras 
previstas nos Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências relativas ao quadriénio 
de 2018 a 2021.

Posição global dos Contratos Interadministrativos de 
Delegação de Competências – Obras de 2018 a 2021

Após várias reuniões com as Freguesias/União 
das Freguesias, finalizamos a reorganização dos 
Contratos Interadministrativos das obras e infraes-
truturas municipais, podendo agora elaborar os 
projetos dentro dos montantes atribuidos, cumprin-
do todos os preceitos. 

Assim, temos a atual relação das obras e ponto de 
situação:
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Das atuais 84 obras referentes aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências de 2018 a 2021, te-
mos 57 projetos elaborados e 25 obras concluídas.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Freguesias/União das Freguesias

Posição global da finalização dos C.I. de 2018 a 2021 por 
Freg./União das Freg.  

C.I.-2018 a 2021 C.I.  - 2018 a 2021-Proj. e Obras C.I.  - 2018 a 2021-Proj.

Posição global por Freguesia/União das Freguesias no C.I. 2018 a 2021
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I.4 – Contrato Interadministrativo para Apoio ao Funcionamento (Apoio ao 
Funcionamento + 1% do IMI)

Relativamente ao procedimento dos Contratos Interadministrativos – Apoio ao Funcionamento para 2022, 
foram assinados em 22/07/2022, por todas as 18 Freguesias /União das Freguesias, encontrando-se o proce-
dimento finalizado.

Apoio ao Funcionamento 2022

Apoio ao 
Funcionamento - 

2022

1% da cobrança 
do IMI (valor 

estimado)

T - Apoio ao 
Funcionamento 
(Func+1%IMI)

Almalaguês 22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €
Brasfemes 22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €
Ceira 22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €
Cernache 22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €
Santo António dos 
Olivais

22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €

São João do Campo 22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €
São Silvestre 22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €
Torres do Mondego 22 222,22 € 13 646,75 € 35 868,97 €

Antuzede e Vil de Matos 29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €

Assafarge e Antanhol 29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €
União Freguesias de 
Coimbra

45 299,15 € 13 646,75 € 58 945,90 €

Eiras e São Paulo de 
Frades

29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €

Santa Clara e Castelo 
Viegas

29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €

São Martinho de Árvore 
e Lamarosa

29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €

São Martinho do Bispo e 
Ribeira de Frades

29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €

Souselas e Botão 29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €
Taveiro, Ameal e Arzila 37 606,84 € 13 646,75 € 51 253,59 €
Trouxemil e Torre de 
Vilela

29 914,53 € 13 646,75 € 43 561,28 €

TOTAL 499 999,99 € 245 641,50 € 745 641,49 €

Freguesia/União das 
Freguesias

Apoio ao funcionamento (AP)78



I.5 – Contrato Interadministrativo – 
Proteção Civil – Faixa de Combustivel

O Decreto – Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, altera-
do pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, que esta-
belece as medidas e ações a desenvolver no âmbito 
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios (SNDFCI), foi revogado pelo Decreto-Lei 
n.º 82/2021, de 13 de outubro, que estabelece 
o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 
(SGIFR).

No âmbito da intervenção das autarquias locais 
com o objetivo de promoção e defesa do patrimó-
nio florestal contra incêndios e proteger pessoas e 
bens, nos termos da alínea j) do n.º 1 artigo 17.º do 
Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, estas 
têm as seguintes atribuições que lhes são conferi-
das por lei:

“Regulam a gestão de combustível no interior de 
áreas edificadas, executam e mantêm as demais re-
des de responsabilidade municipal e asseguram a 
execução coerciva de deveres de gestão de combus-
tível na rede secundária, nos termos estabelecidos 
no presente decreto-lei, reportando a sua operacio-
nalidade e a informação das ações executadas.” 

Nos termos do n.º 2 do supracitado artigo, “os mu-
nicípios, através da câmara municipal, podem con-
tratualizar com as freguesias, ou delegar nestas, as 
competências necessárias para a execução de medi-
das previstas no número anterior, nos termos e com 
os limites estabelecidos na lei.”

Refere-se que das três Freguesias/União das 
Freguesias que aceitaram em 2018 a delegação 
de competência, em matéria de Proteção Civil, as 
Juntas de Freguesia de Brasfemes e São Silvestre 
cumpriram de forma exemplar o contratualizado 
em matéria de limpeza das faixas de combustível, 
recebendo a verba prevista em GOP.

IX – Tabela das GOP dos montantes a transferir

FREGUESIAS/UNIÃO DAS 
FREGUESIAS

PROTEÇÃO CIVIL (VALOR DO 
C.I.)

CUMPRIMENTO DA 
COMPETÊNCIA DELEGADA

Brasfemes  8 282,00 €  8 282,00 € 
São Silvestre  862,00 €  
U. F. Santa Clara e Castelo 
Viegas  9 846,00 €  

Total  18 990,00 €  8 282,00 € 

Deu-se início a um novo processo de negociação 
com as Freguesias/União das Freguesias, para aferir 
o interesse nesta competência.

No seguimento das Deliberações de 12/10/2020 e 
09/12/2020 da Camara Municipal e da Assembleia 
Municipal de 29/12/2020, respetivamente, foram 
aprovados os autos de Transferência de competên-
cias para as 16 Freguesias/União das Freguesias, 
tendo os Autos sido assinados em 30/12/2020. 
Posteriormente, também foi assinado com a União 
das Freguesias de Souselas e Botão, o respetivo 
Auto de Transferência, em 17/02/2022, e o Auto de 
Transferência na União das Freguesias de Coimbra 
em 05/05/2022.

Conforme previsto na Lei 57/2019 de 30 de abril, 
já está a ser pago, ao dia 15 de cada mês, através 
da DGAL, às Freguesias/Uniões das Freguesias, que 
aceitaram a transferência de competências, os valo-
res acordados, relativos às competências delegadas.

A execução dos Autos de Transferência de 
Competências está a ser acompanhada pelo GAF, 
em articulação com a DAS, DEVJ e DEEE, sendo as 
reclamações dos munícipes avaliadas e remetidas 
às Freguesias/União das Freguesias respetivas, para 
procederem nos termos do contratualizado com o 
Municipio.
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Das 18 Freguesias/União das Freguesias, 2 encontram-se com os projetos e obras finalizadas e 8 com os projetos todos 
concluídos.

80%

20%

% do valor faturado

 % por faturar  do C.I.  de 2018 a 2021 % faturada do C.I. 2018 a 2021

Percentagem faturada no C.I. 2018 a 2021

No que se refere à situação “financeira”, tendo um total de 3.525.097,01€, foi faturado 20%.

I.2 - Contratos Interadministrativos de Delegação de Competencias de 2021 – Cemitérios

Foram também celebrados Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as Freguesias/
União das Freguesias para a ampliação de alguns cemitérios.

Relação das intervenções realizadas

FREGUESIAS/UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DESIGNAÇÃO VALOR DE 

CONTRATO
ESTADO DO 
PROCESSO

PONTO DE 
SITUAÇÃO

Ceira  

2021 Ampliação cemitério de 
Ceira 158 983,04 € Proj. Aprov. Obra concluída

Torres do Mondego  

2021 Ampliação do cemitério 
das Torres do Mondego 143 136,04 € Proj. Aprov. Obra concluida

Taveiro, Ameal e Arzila  

2021 Ampliação do 
Cemitério do Ameal 152 918,78 € Proj. Aprov. Obra concluída

S. Martinho de Árvore e Lamarosa  

2021
Ampliação do 
Cemitério de S. 
Martinho de Árvore

83 838,58 € Proj. Aprov. Obra 
concluída

 

 

TOTAL 538.876,44 €   

As obras de ampliação dos cemitérios de S. Martinho de Árvore, Ameal, Ceira e Torres do Mondego, encon-
tram-se todas com a receção provisória homologada.
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I.3 - Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências para o quadrienio 
2022 a 2025

Encontra-se finalizada a aprovação da relação das obras das Freguesias/União das Freguesias para o ano de 
2022, traduzindo-se no total de 40 projetos, no valor 1.390.690,00€.

Relação das obras aprovadas para 2022, por Freguesia/União das Freguesias
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No quadro abaixo encontram-se os valores anuais a transferir para as Freguesias/União das Freguesias. 
Caso exista deliberação em contrário, de algum dos órgãos deliberativos do Município de Coimbra e/ou da 
Freguesia/União das Freguesias, os recursos previstos podem ser alterados, por acordo entre as partes, apli-
cando-se, com as necessárias adaptações, o procedimento previsto nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 
57/2019, de 30 de abril.

 X – Quadro resumo dos valores anuais dos Autos de Transferência a transferir para as Freguesias/União das Freguesias

Gestão e 
manutenção de 
espaços verdes

Limpezas de vias, 
espaços públicos 

Pequenas 
reparações nos 

establecimentods 
na educação pre-

escolar e EB1

Manutenção dos 
espaços 

envolventes nos 
establecimentods 
na educação pre-

escolar e EB1

Manutenção, reparação e 
substituição do mobiliário 
urbano no espaço público, 
com exceção daquele que 
seja objeto de concessão

Gestão e manutenção 
corrente de feiras e 

mercados

Total 
Transferencia de 

Competencias

Almalaguês 1 814,67 € 133 010,74 € 2 520,00 € 2 520,00 € 139 865,41 €
Brasfemes 59 868,28 € 2 720,00 € 2 720,00 € 65 308,28 €
Ceira 16 309,80 € 129 289,56 € 3 880,00 € 3 880,00 € 153 359,36 €
Cernache 15 578,55 € 143 421,28 € 4 960,00 € 4 960,00 € 168 919,83 €
Santo António dos 
Olivais

166 993,75 € 220 165,82 € 75 400,00 € 75 400,00 € 537 959,57 €

São João do Campo 2 164,50 € 53 971,59 € 2 720,00 € 2 720,00 € 61 576,09 €
São Silvestre 13 162,50 € 58 555,15 € 4 000,00 € 4 000,00 € 79 717,65 €
Torres do Mondego 6 147,18 € 113 836,59 € 1 480,00 € 1 480,00 € 122 943,77 €

Antuzede e Vil de Matos 21 330,66 € 109 605,86 € 1 840,00 € 1 840,00 € 134 616,52 €

Assafarge e Antanhol 13 666,77 € 142 241,19 € 6 480,00 € 6 480,00 € 168 867,96 €
União Freguesias de 
Coimbra

96 488,19 € 66 054,95 € 17 360,00 € 17 360,00 € 43 155,95 € 13 368,47 € 253 787,56 €

Eiras e São Paulo de 
Frades

58 470,07 € 214 868,30 € 25 160,00 € 25 160,00 € 323 658,37 €

Santa Clara e Castelo 
Viegas

80 306,46 € 188 440,27 € 9 160,00 € 9 160,00 € 287 066,73 €

São Martinho de Árvore 
e Lamarosa

108 064,12 € 4 240,00 € 4 240,00 € 116 544,12 €

São Martinho do Bispo e 
Ribeira de Frades

13 088,64 € 220 392,38 € 21 120,00 € 21 120,00 € 275 721,02 €

Souselas e Botão 3 569,50 € 185 995,34 € 6 520,00 € 6 520,00 € 202 604,84 €
Taveiro, Ameal e Arzila 23 797,80 € 123 086,83 € 5 720,00 € 5 720,00 € 158 324,63 €
Trouxemil e Torre de 
Vilela

3 500,64 € 101 705,31 € 6 360,00 € 6 360,00 € 117 925,95 €

TOTAL 536 389,68 € 2 372 573,56 € 201 640,00 € 201 640,00 € 43 155,95 € 13 368,47 € 3 368 767,66 €

QUADRO RESUMO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTADAS 
Transferencias de Competências Municipais nas Freguesias/União das Freguesias para 2022 

Freguesias/União das 
Freguesias

Transferência de competências (TC)82



III – APOIO A COLETIVIDADES

Neste momento está a ser prestado apoio tecnico:

• Ao Centro de Convívio do Carvalho, localizado 
na Rua do Cruzeiro, no lugar de Carvalho, inse-
rido na Freguesia de Ceira. Durante vários anos 
havia a convição por parte dos orgãos dirigen-
tes da coletividade que pertencia à Freguesia de 
Arrifana, Concelho de Vila Nova de Poiares. Com 
o intuito de suprir algumas irregularidades, esta 
associação apresentou uma Candidatura Fundos 
Europeus, através do Projeto Bairros Saudáveis, 
tendo-se apercebido que o edifício estava im-
plantado na Freguesia de Ceira, Município de 
Coimbra.

• Nesse sentido o Centro solicitou à Câmara 
Municipal de Coimbra apoio para a Legalização 
do Imóvel com o objetivo de obterem a Licença 
de Utilização, para uma candidatura a fundos 
europeus.

• E à Associação Cultural de Vilarinho, tendo esta 
coletividade solicitado à Câmara Municipal de 
Coimbra apoio para a Legalização do Edifício 
Sede.

IV – OUTROS TRABALHOS

Procedeu-se às receções definitivas e liberação das 
garantias, conforme Decreto Lei 18/2008, de 29 de 
janeiro, que aprova o Código dos Contratos Públicos, 
e que estabelece a disciplina aplicável à contratação 
pública e o regime substantivo dos contratos públi-
cos que revistam a natureza de contrato administra-
tivo, das obras municipais de:

“Ampliação do Cemitério da Lamarosa” e 

“Requalificação de espaços públicos/obras de con-
servação e reparação - parque infantil de Taveiro”.

V – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 
DOS TRANSPORTES URBANOS DE 
COIMBRA

As atividades desenvolvidas nos Serviços 
Municipalizados dos Transportes Urbanos de 
Coimbra (SMTUC), no período de outubro de 2021 e 
outubro de 2022, foram as seguintes:

1 – Rede de transportes
• Suspensão da Linha Roxa da ECOVIA, devido à 

reduzida procura face à elevada alocação de 
meios e consequentes custos operacionais (10/
janeiro/2022).

• Manutenção da oferta em vigor, com redução 
substancial dos meios alocado na operação, face 
à dificuldade na gestão da frota (junho/2022).

• Melhoria da fiabilidade do serviço e da acessibi-
lidade ao transporte público:

• Linha nº 14T (Portagem – S. Martinho do Bispo / 
via Covões) (15/novembro/2021), reajustamento 
de tempos de percurso e horários;

• Linha nº 14 (Portagem – S. Martinho do Bispo 
/ via Estação Velha), reajustamento dos horá-
rios de Período de Férias Escolares (15/novem-
bro/2021) e Período Escolar (16/setembro/2022);

• Linha nº 33 (Portagem – Manutenção / via Casa 
Branca), reajustamento dos tempos de percurso 
e horário (29/novembro/2021);

• Linha nº 204 (Ceira | Escola – Casal Novo / via 
Braçais), no percurso de início e fim do serviço, 
a paragem términos passou a efetuar-se em S. 
José / Estádio, facilitando o acesso ao centro da 
cidade (29/novembro/2021);

• Linha nº 5 (Pedrulha – Estádio), na ponta da ma-
nhã (10/janeiro/2022);

• Linhas nº 53/53T (Ponte de Eiras – Brasfemes / 
Bostelim), no percurso de fim de serviço, a para-
gem términos passou a efetuar-se na Beira Rio, 
facilitando o acesso ao centro da cidade (10/
janeiro/2022);

• Linha nº 2T (Manutenção – Vil de Matos), no pe-
ríodo noturno (9/maio/2022);

• Linhas nº 52/52M/52P/52T (Pedrulha – Póvoa do 
Loureiro / Mata de S. Pedro), adequando a ofer-
ta à procura, com redução dos meios alocados 
(9/maio/2022);
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• - Linha Verde da ECOVIA, através do reforço de 
paragens na couraça de Lisboa e da Estrela (23 
de maio);

• Linha nº 34/34T (Universidade – Polo II/Quinta 
da Portela), reforço da oferta para a Quinta da 
Portela (29/abril/2022) e para o Polo II e Quinta 
da Portela, no Período de Férias Escolares (17/
junho/2022);

• Linha nº 48 (Portagem – Assafarge / via Covões), 
reforço da oferta para o iParque, face á insta-
lação de novas unidades de produção naquele 
parque tecnológico (20/junho/2022);

• Linha nº 34 (Universidade – Polo II), reforço 
da oferta para a Quinta da Portela, através da 
(Linha nº 34T (Universidade – Polo II / via Quinta 
da Portela) (16/setembro/2022);

• Linhas nº 47 (Portagem – Cernache / via 
Loureiro), reforço da oferta (16/setembro/2022);

• Linha nº 49T (Portagem – Cernache / regresso 
por Vila Nova), reajustamento de horário (16/
setembro/2022);

• Linha nº 201 (Cernache – Vila Pouca), reajusta-
mento de horários (16/setembro/2022).

Reforço da oferta e adequação da rede de transpor-
tes às alterações introduzidas nos horários das ativi-
dades letivas:

• Linhas nº 21/21R/21T (Beira Rio – Arzila / Lameira) 
e 32/32R (Beira Rio – Vila Pouca do Campo) (8/
novembro/2021 e 16/setembro/2022);

• Linhas n.º 6 (Hospital dos Covões – Hospitais U. 
C.) (15/novembro/2021);

• Linhas nº 43/43T (Portagem – Almalaguês / via 
Quinta da Nora) (16/setembro/2022).

• Adaptação da designação da Linha nº 201T 
(Cernache – Vila Pouca / via Casa Telhada), para 
Linha nº 202 (Cernache – Vila Pouca / via Casa 
Telhada), por razões de gestão operacional (16/
setembro/2022).

Circuitos especiais, no âmbito dos seguintes eventos:

• Noites do Parque da Queima das Fitas/2022, em 
dois percursos noturnos, com ligação da praça 
da Canção a diversos pontos da cidade (20 a 27/
maio/2022);

• Bienal Anozero (Bienal de Arte Contemporânea 
de Coimbra), através da ligação ente a 
Universidade e o Mosteiro de Santa Clara-a-
Nova, com recurso a um miniautocarro elétrico 
(18 a 26/junho/2022).

2 – Rede de vendas e estacionamento
• Suspensão do Parque de Estacionamento e 

Posto de Venda SMTUC do Vale das Flores, em 
consequência da suspensão da Linha Roxa da 
ECOVIA (10/janeiro/2022);

• Alteração da gestão dos parques de estaciona-
mento da Praça das Cortes e Parque Verde do 
Mondego, com recurso a meios próprios (1/
julho/2022);

• Alargamento da oferta na rede de vendas, atra-
vés da Loja da Universidade (Espaço Student 
Hub), passando a funcionar todos os dias úteis, 
servindo com maior proximidade a comunidade 
universitária (1 de setembro/2022).

3 – Ações de promoção do transporte 
público
• Participação na 10ª edição do Coimbra a Brincar, 

através da participação nas atividades realizadas 
no Parque Verde do Mondego e autorizando 
a realização de atividades no interior das via-
turas, em toda a rede de transportes (27 e 28/
maio/2022);

• Participação na Semana das Matrículas da 
Universidade de Coimbra, com recurso a Loja 
Móvel (12 a 16/setembro/2022);

• Participação nas atividades da Semana Europeia 
da Mobilidade 2022, promovidas pelo Município 
de Coimbra, com recurso a Loja Móvel. Neste 
âmbito, foi autorizado o acesso sem custos a 
toda a rede de transportes (18/setembro/2022);

• Colaboração com a Fundação Portuguesa de 
Cardiologia, no âmbito da Gincana do Coração. 
Neste âmbito, foi autorizado o acesso, sem cus-
tos, de todos os participantes, a toda a rede de 
transportes (25/setembro/2022);
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• Participação nas atividades da Noite dos 
Investigadores. Neste âmbito, foi autoriza-
da a realização de atividades no interior das 
viaturas, em toda a rede de transportes (30/
setembro/2022);

• Promoção dos produtos e serviços no Instituto 
Politécnico de Coimbra, com recurso a Loja 
Móvel (setembro e outubro/2022);

• Colaboração com o Jardim Botânico da 
Universidade de Coimbra, no âmbito das come-
morações do seu 250º aniversário. Neste âmbi-
to, foi autorizada a realização de atividades no 
interior das viaturas da Linha Botânico (1 e 2/
outubro/2022).

4 – Recursos humanos
• Admissão de dois Assistentes Operacionais para 

as funções de manutenção de paragens e gestão 
de informação ao público (2/janeiro/2022);

• Admissão de quatro Assistentes Operacionais 
para desempenho das funções de Bilheteiro (1/
agosto/2022);

• Abertura de procedimento concursal para ad-
missão de Assistentes Operacionais para de-
sempenho das funções de Agente Único de 
Transportes Coletivos (19/julho/2022).

5 - Projeto POSEUR II
• Entrada em Operação de 5 autocarros elétricos 

standard de 12 metros;

• Conclusão da empreitada de implementação 
do sistema de carregamento dos autocarros 
elétricos;

6 - Projeto POSEUR III
• Processo em curso para aquisição de 22 auto-

carros elétricos (12 mini + 10 standard de 12 
metros);

• Processo de aquisição de 22 postos de carrega-
mento de autocarros elétricos em fase de entre-
ga do equipamento;

• Concluídas as 2 primeiras fases da consultoria 
para apoio ao projeto, relativas, nomeadamen-
te, ao projeto do sistema de carregamento e à 
análise das propostas do concurso público para 
aquisição dos autocarros elétricos.

7 – Entrada em operação do novo sistema 
de bilhética.

8 – Conclusão do processo de instalação 
de 50 painéis eletrónicos no interior 
dos autocarros para informação de teor 
institucional e em tempo real relativa à 
aproximação aos locais de paragem.

9 – Desenvolvimento de plataforma de 
gestão do backoffice de produção de 
horários
• Horários online e planeadores de deslocações 

para plataformas e dispositivos móveis;

• Horários em formato papel, nomeadamente 
para afixação nas paragens.

10 – Atividade da cidade de Coimbra 
na área da mobilidade sustentável e na 
descarbonização dos transportes públicos 
reconhecida através de:
• Preparação e submissão da candidatura ao 

“CIVITAS Transformation Awards” em parceria 
com a DMTT;

• Uma das 3 finalistas dos “CIVITAS Transformation 
Awards”, atribuído pela Comissão Europeia.

11 – Autocarros dos transportes coletivos 
do Barreiro:
• Aquisição de 8 autocarros usados aos Transportes 

Coletivos do Barreiro.
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1
Desporto
Ambiente, Clima, Energia e Sustentabilidade
Juventude
Proteção Civil
Polícia Municipal
Bombeiros
Orçamento Participativo
Associativismo

Carlos Lopes
VEREAÇÃO
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Carlos Lopes
VEREAÇÃO

ANO1MANDATO
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BREVE REFERÊNCIA DE 
ATIVIDADES  
(LISTAGEM PARCIAL)  
OUTUBRO 2022

DESPORTO

• 1º Jogo oficial Rugby Portugal-Japão - 13novem-
bro21 – 12mil pessoas

• Campeonato da Europa de Rugby sub 23 – 7 a 
12novembro21 – Final Portugal/Espanha

• Judo - Taça da Europa de Juniores – março22 – 
400 participantes

• Judo – Taça da Europa de Cadetes – maio22 – 
600 participantes

• 1ª Super Especial Rally de Portugal - 19maio22 – 
22 mil pessoas (EVENTO DESPORTIVO DO ANO/
Diário Coimbra)

• Multisport Weekend Coimbra – 12junho22 - 
1500 atletas

• Campeonato da Europa de Triatlo - 13junho22 – 
1200 atletas

• Coimbra GymFest 2022/Taça do Mundo de 
Trampolins – 24 a 26junho22 - 1500 participantes

• Campeonato Europeu de endero GP - junho22 – 
120 pilotos

• Prova Internacional de Ciclismo – 1º Contra 
Relógio UCI – 31 de julho22 – 1200 participantes

• Judo Taça da Europa Seniores – agosto22 – 200 
participantes

• Judo - Olympic Training Camp – agosto 22

• Judo Estágio Internacional de Atletas Olímpicos 
(representados 6 países) – setembro22

• BMX RACE (Taça Portugal) – 17a18 setembro22 
– 240 participantes

• Jogos de Qualificação do Campeonato euro-
peu Feminino de Futebol de sub19 (Seleções de 
Portugal/Bélgica/Malta e Noruega) – Outubro 
22

• Instalação do Centro de Alto Rendimento de 
Natação (Federação Portuguesa de Natação)

• Encontro Mundial World Soccer Congress – 15, 
16 e 17 de Junho – 400 participantes

• Estágio da Seleção Australiana – Natação 
Adaptada – 12 a18junho22 – Staff 70 elementos

• 1ª ExpoDesporto#Coimbra – 25 a 25setembro22 
– 15 mil pessoas

• Primeira Comemoração do Dia Paralímpico 
Nacional em Coimbra/14º Aniversário 
- 26setembro22

• (com a presença do Secretário de Estado Do 
Desporto e a Secretária de Estado da Inclusão)

• Empreitada de substituição do Piso do Pavilhão 
Municipal Multidesportos Mário Mexia (conclu-
são Julho22)
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• Requalificação da Piscina Municipal Luís Lopes 
da Conceição (em curso)

• Requalificação da Piscina Municipal Rui Abreu 
(concluída)

• Abertura do SKATE Park

• Participação no EUCAPA 2022 – EUROPEAN 
CONGRESS OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 
2022 - Promoting inclusive sport & exercise op-
portunities for health and well-being

AMBIENTE

• Adesão de Pacto de Autarcas em matéria de 
Clima e Energia

• Programa Coimbra Zero Resíduos

• Primeiro Protocolo de Gestão de Recicláveis– 
CMC e ERSUC: Remuneração da CMC pela entre-
ga dos resíduos recicláveis.

• Mapeamento dos pontos críticos de deposição 
ilegal de resíduos, com vista à sua erradicação

• Abertura do processo negocial com a ERSUC 
sobre a passagem do Aterro sanitário da 
Cegonheira para a posse do Município.

• Rede Municipal de Coimbra de Micro-
Reservas para a Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (1ª fase)

• Início do processo de Cogestão da Reserva 
Natural do Paúl de Arzila

• Reativação da Rede CENCYL (Região Centro/
Região Castilla Leon) no domínio dos projetos 
conjuntos da área das alterações climáticas

• Apoio à ativação e ampliação da Rede de 
Ecoescolas, constituida em 2022 por 26 
Ecoescolas

• Apoio à ativação da Rede de Ecocampos, consti-
tuida por Instituições de Ensino Superior

• Aprovação do projeto CRAFT CITIES

• Participação no Projecto GrowLIFE, coordenado 
pelo Centro de Ecologia, Evolução e Alterações 
Ambientais da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa e financiado pelo LIFE - 
Climate Governance and Information (GIC).

• Candidaturas das Praias Fluviais do Rebolim e 
de Palheiros e Zorro águas balneares e qualifi-
cadas a como praias para banhos, Bandeira Azul, 
Praias Acessíveis

• “Projeto de recolha seletiva de biorresíduos na 
cidade de Coimbra”, financiado pelo POSEUR-03-
1911-FC-000324 e em fase de desenvolvimento/
implementação.

• Campanha de Recolha de MONOS
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PROTEÇÃO CIVIL & 
FLORESTA

• Restruturação da participação na Rede 
Institucional (AGIP, CIMGTF, ICNF…)

• Primeira Área Integrada de Gestão da Paisagem 
(em parceria com a Autarquia de Vila Nova de 
Poiares-em preparação)

• Intervenções nas Faixa de Gestão de 
Combustíveis na zona Periurbana de Coimbra 
(junho/setembro22)

• 1º Curso em Serviços de Ecossistemas Florestais 
em parceria com a AGIF - 10,11 de outubro22

• Adesão à Plataforma Nacional para a Redução 
dos Riscos de Catástrofes – Rede de Cidades 
Resilientes

• Intervenções nas Faixa de Gestão de 
Combustíveis na Rede Viária  – 17,87ha

• Participação em simulatros

JUVENTUDE

• Adesão à Rede de Municípios Amigos da 
Juventude

• Apoio ao ERASMUS STUDENT NETWORK. C

• Comemorações do Dia Mundial da Juventude

• Realização de 2 conselhos municipais de 
Juventude (Abril22 e Outubro22)

• Preparação das Bases para a Plataforma Coimbra 
Jovem (em curso)

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO

• Intensificação da taxa de execução dos projetos 
dos anos transatos

• Atividades de análise e revisão dos regulamen-
tos e ferramentas de gestão

BOMBEIROS

• SIMULACRO “Hazard 2021”- 29dezembro21

• SIMULACRO “Basófias 2022” - 22fevereiro22. 

• Celebração do 241.º aniversário da Companhia 
Municipal de Bombeiros Sapadores de Coimbra 
com a reposição de atribuição de distinções ho-
noríficas após 10 anos de interregno.

• Incorporação de uma Ambulância de substitui-
ção do INEM

• Celebração do Dia Nacional do Bombeiro 
Profissional – 11setembro22

• Preparação dos trabalhos para o Centro Único 
de Alerta (Visita ao Centro de Comando Único 
do Câmara Municipal do Porto e da Câmara 
Municipal de Matosinhos – junho22

• Visita à Escola Nacional de Bombeiros e ao 
Comando do Serviço Nacional de Proteção Civil 
(Nacional)

• Nº de ocorrências – 6336 (incêndios urbanos ou 
em área urbanizável, incêndios em equipamen-
tos e produtos, incêndios em transportes, aci-
dentes, acidentes industriais e tecnológicos, 
incêndios rurais, incêndios em detritos, com-
prometimento total ou parcial de segurança, 
serviços ou estruturas, assistência em saúde, in-
tervenção em conflitos legais, assistência e pre-
venção a atividades humanas, operações, esta-
dos de alerta do sistema integrado de operações 
de proteção e socorro) 

POLÍCIA MUNICIPAL

Realização de:

• 91 Patrulhamentos e Vigilância.

• 69 atividades de Regulação de Trânsito

• 5459 autos de contraordenação. 
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1
Educação e Gestão dos Edifícios Escolares 
Ação Social
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
Desenvolvimento Social
Habitação Social
Gestão do Parque Habitacional Municipal
Relação com o Munícipe

Ana Cortez Vaz
VEREAÇÃO
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Ana Cortez Vaz
VEREAÇÃO

ANO1MANDATO
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EDUCAÇÃO
• Reuniões de Diretores dos Agrupamentos de 

Escolas e Escolas não Agrupadas;

• Entrega de prémios aos melhores alunos – UF 
São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades;

• Celebração do protocolo com a ASAE para mo-
nitorizar a confeção e empratamento das refei-
ções escolares;

• Conselho Municipal de Educação;

• Estreita relação com as Associações de Pais;

• Participação e articulação com as Escolas no âm-
bito do Plano Nacional das Artes;

• Projeto “O Jardim vai à Escola”;

• Projeto “Casa da Mata”;

• Organização do Parlamento Jovem;

• Organização juntamente com a CIM RC, Europe 
Direct Regiões de Coimbra e Leiria, Parlamento 
Europeu e Comissão Europeia do Encontro do 
Dia Internacional das Línguas;

• Definição de linhas orientadoras para a Carta 
Educativa Municipal e Projeto Educativo Local, 
tendo em vista a conclusão do processo;

• Participação em Conselhos Gerais dos 
Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas, a convite;

• Aumento da oferta na educação pré-escolar, 
aumentando o número de salas de pré-escolar 
com entrada em funcionamento do JI de Casais;

• Maior divulgação das iniciativas promovidas 
pelo Município na área da Educação;

• Maior projeção da área educativa no Município, 
através da participação de iniciativas de âmbito 
municipal, nacional e internacional [Dia Europeu 
das Línguas, Plano Nacional das Artes, F1 in 
Schools];

• Alargamento das atividades de férias de verão 
ao 1º ciclo, com oferta de atividades lúdicas nos 
domínios da ciência e do desporto, com grande 
sucesso e aceitação por parte dos pais/encarre-
gados de educação;

• Articulação próxima e cooperação com as 
Direções dos AE e EnA, na resolução concertada 
das diferentes problemáticas e participação de 
iniciativas;

• Articulação com a Direção Geral de 
Estabelecimentos Escolares [DGEstE] na defini-
ção da rede escolar e oferta formativa;

• Articulação com a CIM-RC na resolução de ques-
tões da área educativa [circuitos especiais, proje-
tos, descentralização de competências no domí-
nio da educação, oferta formativa profissional];

• Alargamento de passe gratuito dos SMTUC a não 
residentes no Município;

• Abertura de novo procedimento para constitui-
ção de reserva de recrutamento de assistentes 
operacionais, de forma a poder cumprir com os 
rácios nos/as AE/EnA;

• Simplificação dos processos de candidaturas a 
transporte escolar e disponibilização de plata-
formas online.
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AÇÃO SOCIAL
• Intervenção junto à população em situação de 

sem-abrigo, com a participação nos giros no-
turnos promovidos pelos Técnicos da Câmara 
Municipal de Coimbra;

• Assinatura do Protocolo do Núcleo de 
Planeamento e Intervenção de Sem-Abrigo de 
Coimbra (NIPSA Coimbra) – 12 de maio de 2022;

• Formação Com o Gestor Executivo da Estratégia 
Nacional para a Inclusão das Pessoas em Situação 
de Sem-Abrigo (Dr. Henrique Joaquim);

• Elaboração do Plano de Contingência para pes-
soas em situação de sem-abrigo, perante tempo 
frio e tempo quente 2022;

• Mesa Redonda “A participação no combate à 
pobreza e exclusão social- Uma conversa com 
as organizações locais” - A Câmara Municipal de 
Coimbra, através da Divisão de Intervenção e 
Ação Social no âmbito do “Grupo de Trabalho da 
Rede Social Pobreza e Exclusão Social”, em par-
ceria com a EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza 
realizou uma mesa-redonda subordinada ao 
tema “A participação no combate à pobreza e ex-
clusão social.…À conversa com as Organizações 
Locais” com o objetivo de assinalar data que re-
presenta uma oportunidade para reconhecer o 
esforço e a luta das pessoas que vivem na po-
breza e fazer com que suas vozes possam ser 
ouvidas não só por governos, mas também por 
cidadãos comuns;

• Criação de apartamentos partilhados e hou-
singfirst foram respostas sociais inovadoras no 
Concelho de Coimbra, as quais foram apoiadas 
financeiramente pela CMC;

• Visitas domiciliárias, a convite do CCI Cáritas;

• Participação e acompanhamento das reuniões 
das Comissões Sociais de Freguesia;

• Participação e coorganização (com a APCC) do 
Coimbra a Brincar;

• Evento de prevenção rodoviária, juntamente 
com a Associação Rodinhas de Portugal, no Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência;

• Participação no evento “Desafios da Inclusão – 
os desafios da autonomia”;

• Comemoração dos 18 anos do CLAS - A Câmara 
Municipal de Coimbra, em estreita colaboração 
com o NE do CLAS/C da Rede Social de Coimbra, 
realizou o “Encontro da Rede Social de Coimbra” 
no dia 25 de novembro de 2021, no Convento 
São Francisco (Sala D. Afonso Henriques), co-
memorando o 18º aniversário da rede Social de 
Coimbra. Esta iniciativa contou com a presença 
de 157 participantes, tendo-se revelado numa 
oportunidade para os atores sociais locais, por 
um lado, partilharem e validarem experiências e 
boas práticas e, por outro lado, terem acesso a 
respostas a desafios, necessidades e expetativas 
que se impõem em matéria de intervenção so-
cial local, permitindo uma análise multidiscipli-
nar das problemáticas sociais e do atual pano-
rama de promoção do desenvolvimento social 
local;

• Plenário do CLAS;

• Participação no Congresso de Envelhecimento 
Ativo e Saudável – consórcio Ageing@Coimbra;

• Reuniões da Comissão de Acompanhamento 
da Descentralização de competências na área 
social;

• Acolhimento e integração de refugiados 
ucranianos

• Acolhimento | Alojamento: Centro Saúde 
Militar; Banco de Famílias; Alimentação; 
Cuidados médicos e de enfermagem ime-
diatos e registo no SEF;

• Acesso a serviços: Inscrição presencial das 
famílias no SEF; Atendimento integrado 
na segurança social; Inscrição em curso 
de português; Inscrição das crianças nos 
AE; Atribuição de refeições e transporte; 
Abertura de contas bancárias;

• Acesso a bens: Apoio alimentar; Bens de 
primeira necessidade, de higiene pessoal e 
vestuário; Pagamento de rendas iniciais e 
Aquisição de equipamento variado;

• Outros: Guia de Recursos para Acolhimento 
de Refugiados em Coimbra; Articulação 

95



interinstitucional (AMI, Cruz Vermelha, 
Centro de Acolhimento João Paulo II 
– CLAIM...).

• Envio de bens de primeira necessidade para 
refugiados ucranianos - A Câmara Municipal 
de Coimbra realizou, no início de março uma 
campanha de angariação de bens destinados a 
apoiar o povo ucraniano, nomeadamente aque-
les que se têm refugiado nos países vizinhos, na 
sequência da injustificada invasão russa. Esta 
recolha iniciou-se na sequência do levantamen-
to de necessidades efetuado pela autarquia, 
em conjunto com a comunidade ucraniana re-
sidente em Coimbra, dando-se prioridade à re-
colha bens alimentares não perecíveis, bens de 
higiene pessoal, roupas quentes, sacos-cama, 
cobertores e material de primeiros socorros. A 
campanha que contou com a solidariedade da 
população de Coimbra que tão rapidamente 
acedeu ao solicitado, reuniu algumas toneladas 
de bens de primeira necessidade, que se encon-
tram devidamente embalados e classificados, 
sendo fundamental transportá-los distribuí-los 
pelas pessoas que deles necessitam. A Câmara 
Municipal de Coimbra realizou três viagens para 
transporte destes bens;

• Adesão à Plataforma Global WHU – 
WeHelpUkraine.ORG por parte do Município de 
Coimbra - A plataforma global WEHELPUKRAINE.
ORG (WHU) é uma plataforma a nível mundial, 
criada em Portugal em 27 de fevereiro, com vis-
ta a ajudar os refugiados ucranianos a encontrar 
apoio, ligando as pessoas que precisam de ajuda 
com entidades que possa disponibilizar e forne-
cer o apoio pretendido e adequado a cada situa-
ção. Em Portugal, esta plataforma já conta com 
centenas de pessoas e organizações a desenvol-
ver e a gerir diversas formas de apoio, tais como 
a disponibilização de alojamento, medicamen-
tos, produtos alimentares, ofertas de trabalho, 
apoio psicológico, entre outros. Para além disso, 
dispõe de um call center, em diversas línguas (in-
glês, português e ucraniano), para atendimento 
telefónico, e-mail, mensagens instantâneas, vi-
deoconferência e outros canais de comunicação;

• Reativação do AIPEC;

• Criação do CRESC – Centro de Reforço Social de 
Coimbra;

• Participação na comemoração do Dia 
Internacional do Voluntariado - “Voluntariado: 
Parcerias para o Desenvolvimento” ;

• Participação na “ I Mostra Gastronómica Iguarias 
da População Migrante em Coimbra” no dia 20 

de junho, no âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Refugiado, dinamizado pelo Grupo 
Trabalho Migrantes da Rede Social;

• Participação no “I Atelier de Música e Jogos 
Didáticos da População Migrante”, no Mercado 
Municipal D. Pedro V, para População Migrante 
em Coimbra”, no dia 9 de setembro;

• Protocolo de Parceria com O CASPAE com pro-
jeto CiviAct ao Programa Cidadãos Ativ@s - 
Pequenos Projetos.;

• Protocolo de Parceria com a saúde em portu-
guês no projeto Mercadoria Humana 4;

• Protocolo de parceria com a APAV – Apoio á 
Vítima de Violência doméstica;

• Mudança de paradigma investindo na articula-
ção com as diversas entidades que constituem 
uma CSF no sentido de trabalhar o percurso de 
vida dos munícipes: capacitando-os em diferen-
tes dimensões, acompanhando a procura ati-
va de emprego através da ativação de rede de 
apoio na área de residência - foco não no apoio 
pontual na verdadeira intervenção social ao 
munícipe;

• Atribuição de diversos apoios financeiros a ins-
tituições para realização de obras, aquisição de 
equipamento e desenvolvimentos de atividades 
e projetos;

• Integração do Município de Coimbra, enquanto 
parceiro não financeiro, na candidatura ao Fundo 
para o Asilo, a Migração e a Integração, no âmbi-
to do Aviso n.º 102/FAMI/2022, promovida pela 
Santa Casa da Misericórdia de Coimbra para cria-
ção da CASA DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO 
MARIA ELISA PINTO DA SILVA;

• Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Coimbra e a Faculdade de 
Medicina, aprovado em reunião de câmara de 
22 de fevereiro de 2022 - Este protocolo visa es-
tabelecer os termos e as condições em que de-
correrá a colaboração institucional entre os es-
tudantes do Projeto NUVEM e o pelouro da Ação 
Social da CMC, nomeadamente no que concerne 
a programas e projetos de âmbito educacional 
na área dos Cuidados Continuados e Paliativos e 
Solidariedade Social;

• Plano Municipal para a Igualdade – “Região de 
Coimbra com Igualdade” - AVISO Nº POISE- 22-
2020-03 Tipologia de Operações 1.06 - Apoio 
técnico à elaboração e monitorização da exe-
cução e avaliação dos planos para a igualdade – 
Plano Municipal para a Igualdade – Candidatura 
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submetida pela CIM-RC para os 19 muni-
cípios da região de Coimbra no âmbito da 
ENIND – ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A 
IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 2018-
2030 “PORTUGAL + IGUAL”. Está em curso a 
elaboração do Diagnóstico do município em 
matéria de IG bem como a nomeação de dois/
duas Conselheiros/as Locais para a Igualdade 
(1 interna e 1 externa) e ainda a criação de 
uma EIVL - Equipa para a Igualdade na Vida 
Local, que deverá ser composta por 5-10 ele-
mentos da CMC;

• Adesão do Município de Coimbra à Carta 
Europeia para a Igualdade das Mulheres e 
dos Homens na vida local - Lançada em 2006 
pelo Conselho dos Municípios e Regiões da 
Europa, a Carta Europeia para a Igualdade 
das Mulheres e dos Homens é dirigida às co-
letividades locais e regionais da Europa, que 
são convidadas a subscrevê-la, a tomar publi-
camente posição relativamente ao princípio 
de igualdade das mulheres e dos homens e 
a implementar, no seu território, os compro-
missos definidos na Carta. A Adesão foi apro-
vada em 3 de maio de 2022;

• “Dia Internacional Para a Erradicação da 
Pobreza: as Pessoas em Situação de Sem-
Abrigo” - Uma iniciativa e parceria da Câmara 
Municipal de Coimbra, do Núcleo Distrital 
de Coimbra da EAPN Portugal, do NPISA 
de Coimbra e dos Grupos de Trabalho da 
Pobreza e Exclusão Social e dos Sem-Abrigo 
da Rede Social de Coimbra, cujo objetivo se 
prende com a promoção, partilha e troca de 
conhecimento entre as Entidades com res-
ponsabilidade em matéria de sem abrigo, re-
fletindo sobre as motivações, melhorias ne-
cessárias e estratégias utilizadas, no trabalho 
desenvolvido com a população em situação 
de Sem-abrigo;

HABITAÇÃO 
SOCIAL

• Reuniões regulares com Associações de Moradores 
– Bairro Fonte do Castanheiro, Ingote, Rosa, Celas, 
Bairro António Sérgio, Cidade São Paulo e do 
Centro de Estágio Habitacional;

• Reunião Planalto Seguro;

• Acompanhamento do Programa de Mediadores 
Municipais e Interculturais.

DEEE
• Consignação do Centro Escolar de Cernache;

• Pequenas obras de conservação, manutenção de 
edifícios escolares à medida que foram reportadas 
pelos/as AE/EnA;

• Empreitada “EB1 Adémia, Ribeira de Frades, 
São Bartolomeu e JI de São João do Campo - 
Beneficiação Exterior”;

• Empreitada “EB1 de Almalaguês - Remodelação de 
muro de suporte e espaços exteriores”;

• Empreitada “EB1 Casais do Campo - Adaptações 
para funcionamento JI”;

• Empreitada “EB1 de Fala - Ampliação do Recreio 
Coberto”;

• Empreitada “Escola EB1 da Solum nº 10 - Obras de 
Beneficiação e Conservação”;

• Empreitada “EB1 Vilela - Reabilitação”.
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DPH/DPEM
• Pequenas obras de conservação, manutenção 

de edifícios do parque habitacional municipal, à 
medida que foram reportadas;

• Centro Cívico do Planalto – reuniões com o Arq. 
Carrilho da Graça, para revisão do projeto;

• BNAUT – Bolsa Nacional de Alojamento Urgente 
e Temporário – sinalização dos imóveis;

• Início da revisão da Estratégia Local de Habitação;

• Projetos finais: 
• EB 2,3 Ceira – Acessibilidade aos Campos de 

Jogos;
• Ampliação/requalificação da Escola do 1º 

Ciclo do ensino Básico da Conchada;
• Projeto de Requalificação da Escola do 1º 

EB de Santa Apolónia - construção de edifí-
cio Centro Escolar Santa Apolónia;

• Centro Escolar de Eiras – Ampliação e 
Requalificação;

• Centro Escolar de Eiras – Ampliação e 
Requalificação.

DLFA
• Durante este ano foram efetuados 393 

licenciamentos.
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DRM
• No período de 18/10/21 a 17/10/2022 a DRM rececio-

nou, através dos serviços online, 1678 pedidos. 

• No mesmo período, registaram-se 26 322 atendi-
mentos presenciais.

GAV
• Criação de um gabinete acessível para utentes da 

ação social e educação

• Evento “Vereação de Portas Abertas” – com alunos 
do 3º ano da EB São Bartolomeu e 10º ano da ES 
Jaime Cortesão

• Prémio Municipal de Fotografia Varela Pècurto

• Colaboração, envolvimento e participação no projeto 
de empreendedorismo social Col.Eco - Assinatura (27-
12-2021) do protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Coimbra e a Agência para a Promoção 
da Baixa de Coimbra, para cofinanciamento, no valor 
de 38.880,44€, da iniciativa de inovação social, “COL.
ECO- Colaboração na Organização Local de Economia 
Eco sustentável do Concelho de Coimbra”.

• Fórum Social da Baixa – organização e participação 
- Fórum partilhado com as instituições Sociais que 
operam no território da baixa de Coimbra - Com o 
intuito de perceber qual o trabalho de cada uma, a 
sua população alvo, e de que maneira o seu trabalho 
afeta a vivência naquela área da cidade de Coimbra

• Participação nas comemorações do Dia da Mulher 
(juntamente com o PNA)

• Coorganização, juntamente com o CTCV da Final 
Nacional ‘F1 in schools’
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EMPREGO, 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E 
EMPREENDEDORISMO

1. VIA RÁPIDA PARA O 
INVESTIMENTO EMPRESARIAL 

Ações contínuas:
• Acompanhamento das empresas que contac-

tam a Câmara Municipal com vista à deteção de 
oportunidades de investimento 

• Acompanhamento e preparação de reuniões 
com representantes de entidades/instituições/
investidores nacionais e estrangeiros 

Ações realizadas:
• Revisão do Regulamento InvestCoimbra, que 

se encontra em fase de conclusão, com vista a 
formalizar e estabelecer critérios / orientações 
para o acesso à Via Rápida para o Investimento. 
Esta pretende assegurar com celeridade e efi-
cácia a tramitação dos procedimentos adminis-
trativos relacionados com as iniciativas empre-
sariais (instalação, relocalização ou ampliação 
no concelho de Coimbra), estabelecendo-se um 
prazo para a sua conclusão

Ações iniciadas / em curso:
• Revisão de conteúdos para o website | separa-

dor Investir

• Criação de Newsletter para facilitar o acesso à 
informação pelos potenciais investidores nacio-
nais e internacionais 

2. CONSELHO ESTRATÉGICO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
CONCELHO DE COIMBRA 

Ações realizadas:
• Elaboração do Regulamento do Conselho 

Estratégico para o desenvolvimento do Concelho 
de Coimbra, que se encontra em fase de conclu-
são da redação, o que implicará a revogação do 
Regulamento do Observatório Económico do 
Concelho (cuja última versão data de 2003 e se 
encontra desatualizado). 

3. ORGANIZAR ANUALMENTE 
UM GRANDE CONGRESSO 
EMPRESARIAL E DE INVESTIMENTO 
EM COIMBRA 

Ações realizadas:
• Organização em parceria com a UC e IPN, do 

evento Startup Capital Summit (11 de maio de 
2022), com cerca de 1300 participantes, com pe-
riodicidade prevista de 2 em 2 anos.
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Ações iniciadas / em curso:
• Organização de um congresso/conferência 

com envolvimento da UC, IPC, Associações 
Empresariais, Ordem dos Economistas, Ordem 
dos Contabilistas Certificados, e outros players, 
para debate dos principais desafios económicos 
do concelho e com um momento de reconhe-
cimento (por exemplo, através da atribuição de 
prémios) às empresas do concelho de Coimbra 
com melhor performance económico-financeira 

4. SISTEMA DE CONTROLO 
DE QUALIDADE QUE RECEBA 
SUGESTÕES E QUEIXAS DOS 
INVESTIDORES EM RELAÇÃO 
À RESPOSTA DOS SERVIÇOS, 
PARA MELHORAR O SEU 
FUNCIONAMENTO E CORRIGIR AS 
SITUAÇÕES ANÓMALAS

5. REFORÇO DE MEIOS E 
COLOCAÇÃO DO GABINETE 
DE APOIO AO INVESTIDOR A 
RESPONDER DIRETAMENTE AO 
PC, POIS UMA PRIORIDADE COM 
ESTA CENTRALIDADE TEM DE TER 
ACESSO DIRETO AO MAIS ALTO 
DECISOR 

Ações realizadas:
• Alteração da estrutura orgânica, no sen-

tido da criação de um Departamento 
de Desenvolvimento Económico, 
Empreendedorismo, Competitividade e 
Investimento. Este novo Departamento terá 
competências na estruturação e na implemen-
tação de programas e estratégias de desenvol-
vimento económico e empresarial; no desenvol-
vimento de uma via rápida para o investimento 
empresarial; no desenvolvimento de estratégias 
de captação de investimento com efeitos repro-
dutivos para o tecido empresarial e para o de-
senvolvimento socioeconómico do concelho, 
entre outras

6. ALARGAR AS ZONAS 
INDUSTRIAIS EXISTENTES E 
CRIAR NOVAS, PARA QUE HAJA 
TERRENOS INFRAESTRUTURADOS 
QUE ACOLHAM EMPRESAS 
CRIADORAS DE EMPREGO NUM 
CURTO ESPAÇO DE TEMPO 

Ações contínuas:
• Mapeamento dos espaços industriais devolutos 

na cidade I

• identificação e realização de visitas a terrenos 
onde possam ser criadas de raiz novas zonas 
industriais

Ações realizadas:
• Realização de reunião de trabalho com os em-

presários do Parque Industrial de Taveiro e do 
Parque Empresarial de Eiras, com vista a identi-
ficar os principais problemas com que se depa-
ram e atuar de forma ativa na resolução daque-
les que dependem da ação da Câmara Municipal

• Elaboração do Regulamento dos Parques 
Industriais Municipais, que se encontra em fase 
de conclusão e se pretende comum a todos os 
parques industriais (existentes e futuros). O ob-
jetivo é a harmonização da gestão, podendo ser 
a mesma entidade a gerir todos os parques, com 
poupança de recursos

• Em suma, o regulamento e gestão comuns pre-
tendem estabelecer princípios e regras que disci-
plinem a instalação, funcionamento e gestão dos 
parques empresariais/industriais de Coimbra, 
permitindo assim dotá-los de uma administra-
ção que permita o incremento da qualidade de 
vida dos seus utilizadores, a sua modernização, 
aumento da competitividade e produtividade 
média, potenciando, desta forma, o desenvolvi-
mento económico da região
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7. DAR UM GRANDE IMPULSO AO 
IPARQUE E AO ADIADO EDIFÍCIO 
TESLA 

Ações contínuas:
• Realização de reuniões de trabalho com o novo 

Conselho de Administração do iParque para de-
finição de uma estratégia conjunta de atuação

Ações iniciadas / em curso:
• Elaboração do Regulamento dos Parques 

Industriais Municipais que se encontra em fase 
de conclusão, comum a todos os parques indus-
triais (existentes e futuros). O objetivo é a har-
monização da gestão para que possa ser o iPar-
que a gerir todos os parques, com a inerente 
poupança de recursos

• Conclusão do processo de expropriação de ter-
renos necessários para a execução do plano de 
desenvolvimento do iParque

Ações realizadas:
• Revisão do Regulamento InvestCoimbra, que se 

encontra em fase de conclusão, com a conside-
ração de um critério que dinamize os parques in-
dustriais para efeito da pontuação subjacente à 
classificação final

8. CONSTRUIR/RECONVERTER 
EDIFÍCIOS QUE POSSAM ACOLHER 
EMPRESAS PARA GANHAREM 
UM PERFIL MULTIFUNÇÕES, 
INSPIRADOS NO TECBIS 
(ACELERADORA DE EMPRESAS), 
QUE PERMITAM A INSTALAÇÃO 
MUITO RÁPIDA DE EMPRESAS, 
LOCALIZADOS EM DIVERSAS 
ÁREAS DA CIDADE, COMO SEJA A 
BAIXA DE COIMBRA 

Ações contínuas:
• Mapeamento de locais, preferencialmente no 

centro histórico da cidade, para acolhimento de 
empresas

• Disponibilização online dos bens imóveis que in-
tegram o património do Município

• Divulgação do espaço de Cowork Municipal no 
Pátio da Inquisição

Ações realizadas:
• Revisão do Regulamento InvestCoimbra, que se 

encontra em fase de conclusão, com a conside-
ração na pontuação subjacente à classificação 
final de um critério que promova a regenera-
ção de edifícios industriais devolutos e na zona 
histórica 

• Articulação entre proprietários/imobiliárias e 
empresários que pretendem investir em espa-
ços devolutos, de forma a fomentar projetos de 
reconversão dos mesmos (como previsto, por 
exemplo, no “Cemitério Industrial da Pedrulha”)

Ações iniciadas / em curso:
• Negociação para a aquisição de um prédio na 

Baixa que permita a instalação rápida de empre-
sas, com perfil direcionado para o desenvolvi-
mento de projetos inovadores
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9. TRABALHAR COM A UC E 
RESTANTES ESCOLAS DO ENSINO 
SUPERIOR E PROFISSIONAL 
PARA PROMOVER E ACELERAR A 
CRIAÇÃO E FIXAÇÃO DE STARTUPS

Ações realizadas:
• Revisão do Regulamento InvestCoimbra, que se 

encontra em fase de conclusão, com a conside-
ração na pontuação subjacente à classificação fi-
nal de um critério que valorize os promotores de 
investimento proveniente de projetos académi-
cos ou desenvolvido por empresas pertencentes 
ao IPN, INOPOL ou outro elemento do ecossiste-
ma de inovação do concelho de Coimbra

10. LANÇAMENTO DE 
CONCURSOS DE IDEIAS E DE 
EMPREENDEDORISMO, EM 
PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES 
E COM AS ENTIDADES DE ENSINO 
E FORMAÇÃO (PÚBLICAS E/OU 
PRIVADAS) DA CIDADE 

Ações realizadas:
• Apoio como investidor social do projeto COL.

ECO – Colaboração na Organização Local da 
Economia Eco Sustentável do Concelho de 
Coimbra, desenvolvido no âmbito de uma can-
didatura ao Programa Parcerias para o Impacto, 
do Portugal Inovação Social

• Acompanhamento, através de ação de Agentes 
Locais para o Empreendedorismo, do projeto 
“Região de Coimbra Empreende +” - 1ª edição 
do Programa de Aceleração de Ideias de Negócio 
- que resulta de uma candidatura da CIM-RC, em 
parceria com a IPN-Incubadora, ao Centro 2020 
para apoio a ações coletivas de promoção e fo-
mento do espírito empresarial

• Promoção, em parceria com o Fikalab (laborató-
rio de inovação da Critical Software), da segunda 
edição do Future City Challenge – Coimbra

• Apoio à 11ª Edição do Concurso de Ideias de 
Negócio ARRISCA C, promovido pela UC 

11. APOIO DE INICIATIVAS 
LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO 
DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
E DE EMPREENDEDORISMO 
(CONFERÊNCIAS, TERTÚLIAS, 
DEBATES, REFLEXÕES, 
PUBLICAÇÕES, ETC.) 

Ações realizadas:
• Elaboração do Flyer “Coimbra: The Right Place 

To Be” em português e inglês, contendo dados 
económicos atualizados sobre o concelho, com 
distribuição massiva em todos os eventos e ini-
ciativas em que a Câmara Municipal é organiza-
dora e/ou parceira

• Organização, em parceria com a UC e IPN, do 
evento Startup Capital Summit 

• Participação em eventos diversos de promoção 
do empreendedorismo e da atividade empresa-
rial (como por exemplo WebSummit 2021, BTL 
2022, roadshow Cidades Inteligentes by Google 
Cloud, Gala das Empresas Gazela 2021) e em 
conferências/iniciativas organizadas pela UC e 
IPC (por exemplo, 7º Aniversário do ESA Space 
Solutions Portugal, X Congresso da Associação 
Portuguesa de Economia Agrária e IV Encontro 
Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural, XVI Workshop Grudis, 
Conferência “Gestão de Risco na Governação 
Pública Local e os Desafios da Auditoria”)

• Participação na Portugal Smart Cities 
Summit 2021, com apresentação do projeto 
#CoimbraCityLab, em parceria com UC, IPC, IPN 
e The Things Network – Coimbra

• Participação robusta na Portugal Smart Cities 
Summit 2022 através de um stand representati-
vo de todo o ecossistema de inovação e tecno-
logia de Coimbra (autarquia, entidades promo-
toras de conhecimento, startups e empresas do 
concelho), com programação própria 

• Elaboração do vídeo e site #Coimbra, the right 
place to be. 

• Organização das visitas a Coimbra do Embaixador 
do Cazaquistão em Portugal e de uma comitiva 
do Município de Esch-sur-Alzette 

• Participação na Missão de Cooperação Técnica 
de Municípios Portugueses ao Brasil, em 
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Brasília, no âmbito do projeto “Inova Juntos – 
Cooperação Urbana Triangular para Inovação 
e Sustentabilidade”, no “2nd European Forum 
on City Center”, em Estrasburgo, e na “Nuit de 
la Culture” promovida pelo Município de Esch-
sur-Alzette, na qualidade de Capital Europeia da 
Cultura 2022 

• Publicação do artigo “Competitividade de 
Coimbra, a work in progress” no livro “71 vo-
zes pela Competitividade”, editado pelo ISCTE – 
Executive Education

• Realização de reuniões de trabalho com comer-
ciantes/empresários do centro histórico da cida-
de, no âmbito do projeto @Baixa Coimbra, e or-
ganização em parceria da iniciativa inovadora “a 
Baixa vai ao Fórum”

Ações iniciadas / em curso:
• Realização de um evento à escala nacional e in-

ternacional em Coimbra sobre marcas, cidades e 
branding territorial

• Estabelecimento de contacto com a organização 
da Cyber & Cloud Expo com vista à realização 
em Coimbra da próxima edição do evento 

12. ARTICULAÇÃO EFICAZ COM 
A UC, INSTITUTO PEDRO NUNES, 
INSTITUTO POLITÉCNICO E DEMAIS 
INSTITUIÇÕES DETENTORAS DE 
CONHECIMENTO AVANÇADO, PARA 
O DISPONIBILIZAR ÀS EMPRESAS 

Ações contínuas:
• Definição de uma estratégia comum com os di-

ferentes stakeholders (UC, IPC, IPN, INOPOL, 
iParque e IEFP) para a preparação e realização 
de reuniões de receção a potenciais investido-
res estrangeiros (exemplo de sucesso: instalação 
de um Global Business Service da AIRBUS em 
Coimbra)

13. PROMOVER O ALARGAMENTO 
DE INICIATIVAS DE FORMAÇÃO 
DE NOVOS EMPRESÁRIOS, 
ABRANGENDO TAMBÉM OS 
SETORES TRADICIONAIS 
E NÃO APENAS AS ÁREAS 
TECNOLOGICAMENTE AVANÇADAS 

Ações contínuas:
• Participação ativa no projeto “Região de 

Coimbra Empreende +” (co-promoção da CIM-
RC e IPN-Incubadora) 
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14. CONSOLIDAÇÃO E REFORÇO 
DOS DOIS GRANDES CLUSTERS 
INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ATUALMENTE 
EXISTENTES EM COIMBRA: SAÚDE 
E SOFTWARE 

Ações contínuas:
• Colaboração nas atividades desenvolvidas pelos 

clusters da saúde e software/inovação, que se 
expressem na realização de congressos, confe-
rências e iniciativas semelhantes

15. PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO DE OUTROS 
CLUSTERS COM POTENCIAL, 
SENDO PARTICULARMENTE 
PROMISSORES O DAS INDÚSTRIAS 
ALIMENTARES, O DAS INDÚSTRIAS 
CRIATIVAS/CULTURAIS E O DO 
TURISMO 

Ações contínuas:
• Continuação do projeto de refuncionalização e 

dinamização do Mercado D. Pedro V, com reali-
zação de duas hastas públicas para atribuição de 
concessões de locais de venda

Ações realizadas:
• Elaboração do Regulamento da Feira do Bairro 

Norton de Matos 

• Reforço da ligação ao Centro Tecnológico da 
Cerâmica e do Vidro, com participação no res-
petivo Conselho Consultivo, e acompanhamento 
do projeto LUFAPO Hub, direcionado em grande 
parte para as indústrias criativas

• Adesão à Associação Portuguesa de Cidades e 
Vilas de Cerâmica

• Participação no Roteiro da Economia Local orga-
nizado pelo CoimbraMaisFuturo

• Participação no projeto ‘Food Corridors’, no 
âmbito do programa Urbact, coordenado pela 
CIM-RC

16. EXIGIR MAIS RECURSOS 
E APROVEITAR AO MÁXIMO O 
FINANCIAMENTO DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 
(PRR) PARA TRANSFORMAR E 
DESENVOLVER COIMBRA E A SUA 
REGIÃO, O QUE SÓ SE CONSEGUIRÁ 
SE A CÂMARA RECUPERAR O SEU 
PESO POLÍTICO E ACENTUAR UMA 
INTERVENÇÃO REIVINDICATIVA

Ações realizadas:
• Submissão de Manifestação de Interesse ao 

Aviso “Bairros Comerciais Digitais”, através do 
projeto @Baixa Coimbra, em consórcio liderado 
pelo Município de Coimbra (em conjunto com 
Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra e 
a Coimbra Mais Futuro), com aprovação da pas-
sagem à segunda fase, integrada numa estraté-
gia de revitalização comercial e económica do 
centro histórico da cidade
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17. IMPLEMENTAR UMA 
POLÍTICA FISCAL AMIGA DO 
INVESTIMENTO, DAS FAMÍLIAS 
E DA COMPETITIVIDADE DO 
CONCELHO, COM A REDUÇÃO 
PARCIAL DA DERRAMA DE FORMA 
EQUILIBRADA, ENQUANTO 
ALAVANCA À CRIAÇÃO DE 
EMPREGO E FIXAÇÃO DE PESSOAS 
NO CONCELHO DE COIMBRA, 
COM A ADOÇÃO DE UMA 
POLÍTICA ASSENTE NA REDUÇÃO 
GRADUAL DA PARTICIPAÇÃO 
VARIÁVEL NO IRS, A FAVOR 
DOS CONTRIBUINTES, E COM 
A FIXAÇÃO DE UMA REDUÇÃO 
DA TAXA DE IMI, A APLICAR AO 
PRÉDIO OU PARTE DO PRÉDIO 
URBANO DESTINADO A HABITAÇÃO 
PRÓPRIA E PERMANENTE DO 
SUJEITO PASSIVO OU DO SEU 
AGREGADO FAMILIAR, ATENDENDO 
AO NÚMERO DE DEPENDENTES, 
QUE NOS TERMOS DO CÓDIGO 
DO IRS, COMPÕEM O RESPETIVO 
AGREGADO FAMILIAR

Ações realizadas:
• A política fiscal para 2023, prevê reduções da 

derrama de 1,5% para 1,45%, no caso de em-
presas com volume de negócios >150.000€, e do 
IMI em função do número de dependentes que 
compõem o agregado familiar, assim como a 
manutenção do IMI no limite mínimo legal, com 
penalização aos detentores de casas/edifícios 
em estado de degradação

• Revisão do Regulamento InvestCoimbra, que se 
encontra em fase de conclusão de redação, com 
a consideração de critério que promova a rege-
neração de edifícios industriais devolutos e na 
zona histórica para efeito da pontuação subja-
cente à classificação final.
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12 MESES,  
12 MEDIDAS  

EMBLEMÁTICAS
• Desmaterialização total do processo de despesa 

com a entrada em vigor do orçamento para 2022 
e identificação de créditos que se encontravam 
em reconciliação bancária, com uma taxa de su-
cesso média de cerca de 50% para anos anterio-
res ao de 2022

• Elaboração de documento-síntese de execução 
orçamental (Receita, Despesa, Grandes Opções 
do Plano e Indicadores Orçamentais), reme-
tido com periodicidade bimestral a todos os 
Vereadores com pelouro

• Aumento significativo do valor arrecadado em 
processos de contraordenações gerais, con-
traordenações rodoviárias e execuções fiscais, 
em resultado da alteração e simplificação de 
procedimentos que agilizaram o funcionamen-
to da Divisão de Contraordenações e Execuções 
Fiscais

• Disponibilização online dos bens imóveis que in-
tegram o património do Município

• Elaboração de flyer em português e inglês, con-
tendo dados económicos atualizados sobre o 
concelho, com distribuição massiva em eventos 
e iniciativas em que a Câmara Municipal é orga-
nizadora e/ou parceira; registo e divulgação da 
marca “Coimbra, the right place to be.”

• Articulação e definição de uma estratégia co-
mum com os diferentes stakeholders (UC, IPC, 
IPN, INOPOL, iParque e IEFP) para a preparação 
e realização de reuniões de receção a potenciais 
investidores estrangeiros (exemplo de suces-
so: instalação de um Global Business Service da 
AIRBUS em Coimbra)

• Promoção do ecossistema de inovação e tec-
nologia do concelho, através da organização, 
em parceria com a UC e IPN, do evento Startup 

Capital Summit, com cerca de 1300 participantes 
e periodicidade prevista de dois em dois anos, e 
da participação robusta na Portugal Smart Cities 
Summit 2022 através de um stand representa-
tivo da autarquia, das entidades promotoras 
de conhecimento, das startups e empresas de 
Coimbra, com programação própria

• Submissão de Manifestação de Interesse ao 
Aviso do PRR “Bairros Comerciais Digitais”, com 
o projeto @Baixa Coimbra, em consórcio lidera-
do pelo Município de Coimbra (em conjunto com 
Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra e 
a Coimbra Mais Futuro), com aprovação da pas-
sagem à segunda fase, integrada numa estraté-
gia de revitalização comercial e económica do 
centro histórico da cidade

• Apresentação de candidaturas ao Acordo de 
Parceria Portugal 2030 num montante record de 
500 milhões de euros 

• Implementação para o ano 2023 de uma polí-
tica fiscal mais amiga das famílias (via redução 
da taxa de IMI em função do número de depen-
dentes que compõem o agregado familiar) e das 
empresas (redução da taxa normal de derrama 
para 1,45% sobre o volume de negócios superior 
a 150.000 euros)

• Entrada em funcionamento da Praça da 
Restauração do Mercado Municipal D. Pedro V, 
com a realização de duas hastas públicas para 
atribuição de concessões de locais de venda, e 
elaboração do Regulamento da Feira do Bairro 
Norton de Matos

• Reuniões de trabalho com os comerciantes da 
Baixa e com os empresários do Parque Industrial 
de Taveiro e Parque Empresarial de Eiras
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DIVISÃO DE 
BIBLIOTECAS 
E ARQUIVO 
HISTÓRICO | 
ARQUIVO GERAL 
MUNICIPAL

1 SÚMULA DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

• Organização das Comemorações do Centenário da Biblioteca (2022/2023)

• Início de circulação do novo Bibliomóvel

• Serviço de leitura itinerante

• Lançamento do Prémio de Fotografia Varela Pècurto

• Apoio à edição de livros sobre história de Coimbra

• Adesão da Biblioteca Municipal à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 
(RNBP)

• Disponibilização de acesso aos munícipes leitores da biblioteca do serviço 
pressreader

• Biblioteca Digital de Periódicos

• Lançamento da página Facebook da Biblioteca Municipal

• Lançamento da página Facebook e Instagram do Arquivo Histórico

• Digitalização dos documentos dos Arquivos Municipal e Histórico

• Análise de soluções para a construção do novo Arquivo Municipal

• Cooperação institucional do AGM com o Departamento de Arquitectura da 

UC
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DIVISÃO  
DE ESPAÇOS 

VERDES E 
JARDINS

1. VISÃO PARA OS ESPAÇOS VERDES:

• Assenta essencialmente na forma como estes podem contribuir 
como elementos resilientes e depuradores da pressão das atividades 
antrópicas e reforçar as suas funções, nomeadamente: a conserva-
ção da biodiversidade; os serviços dos ecossistemas; o recreio e la-
zer; a ornamental; regulação climática, entre outras.

2. SÚMULA DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

• Plano Municipal de Arborização (anual)

• Inventário do arvoredo urbano

• Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo Urbano (em fase fi-
nal de redacção)

• Programa de controlo e erradicação das espécies exóticas de cariz 
invasora (Elodea Africana);

• Adesão à Estratégia Transnacional para a remoção da Cortaderia 
Selloana;

• Lançamento de concurso para apresentação de um projeto de recu-
peração do Rebolim

• Novos Protocolos / Acordos de colaboração entre a CMC e 
Associações de Moradores para gestão de espaços verdes

• Candidatura no âmbito do Apoio à Transição Climática: (Re)
Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas - Sombra em Meio 
Urbano
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AGRICULTURA, 
ALIMENTAÇÃO 
E HORTAS 
URBANAS

1. SÚMULA DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

• Assinatura do Contrato de Parceria para Gestão e Dinamização do Polo 
de Inovação de Coimbra (Unidade Experimental do Loreto) com a DRAP 
Centro, para instalação de hortas

• Protocolo com a CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo – para ce-
dência de talhões nas Hortas do Ingote, no âmbito do Projeto Cultivar 
Futuros

• Levantamento de terrenos disponíveis para instalação de novas hortas

11
4



SERVIÇO 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
E SEGURANÇA 

ALIMENTAR

1. Súmula das principais actividades desenvolvidas
• Iniciativa “Open Day”: abertura do Canil Municipal à população 

1 domingo por mês para dinamizar e promover a adopção de 
animais

• Iniciativa “Cãominhada Walk”, em parceria com a AAC/OAF

• Regulamento de Apoio a Famílias Carenciadas para Esterilização 
de Animais de Companhia (a aguardar parecer do Gabinete 
Jurídico)

• II Fórum de Medicina Veterinária de Abrigos

• II Workshop para Tratadores de Animais e Colaboradores de 
Canis Municipais

• Instalação de abrigos/postos de alimentação para gatos em pro-
gramas CED (Capturar, Esterilizar e Devolver), em cooperação 
com as Juntas de Freguesia

• Exposição de animais para adopção no Alma Shopping

• Lançamento do Programa “Um cão combate a solidão”

• Lançamento dos procedimentos necessários para a instalação 
de 3 parques de matilhas

• Procedimentos para candidatura a financiamento tendo em vis-
ta a construção de um novo CRO (Centro de Recolha Oficial) 

• Outubro de 2022
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