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1.2. A oportunidade do Relatório
O presente Relatório de Sustentabilidade é parte integrante de um conjunto de cinco
trabalhos que o Município de Vila do Bispo entendeu lançar na primavera de 2017.

G4-28-31 Perfil do Relatório de Sustentabilidade
Concluído o mandato autárquico 2013-2017, o Relatório de Sustentabilidade assume-se
como um instrumento transparente e independente1, capaz de demonstrar o desempenho
do município ao longo dos quatro anos em que o atual Executivo liderou os destinos de Vila
do Bispo. Ao mesmo tempo, e já na legitimidade de novo mandato para o período 20172021, o Relatório de Sustentabilidade é, também, a oportunidade de elencar um conjunto de
compromissos para os próximos quatro anos, estruturados em função dos quatro vetores de
análise de desempenho do Relatório de Sustentabilidade (Governação, Económico,
Ambiental e Social) e alinhados com as recomendações emanadas da análise de
desempenho do atual relatório e com a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para o
Município de Vila do Bispo na sua globalidade.

G4-18 Definição de conteúdo e limites do Relatório de
Sustentabilidade
O foco da análise deste relatório é o período abrangido pelo mandato autárquico, que se
iniciou a 19 de outubro de 2013 e terminou no dia 19 de outubro de 2017.

1

O Relatório de Sustentabilidade do Município de Vila do Bispo foi elaborado pela consultora
IPI Consulting Network (www.ipiconsultingnetwork.com).
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Não obstante, a informação de natureza estatística é analisada para anos civis completos,
pelo que se abrangem, com particular incidência, os anos de 2013 a 2016. Este relatório
inclui, ainda, dados e informações relativos a 2017, na medida da sua disponibilidade e
relevância. Sempre que relevante, são feitas referências também a períodos anteriores,
tendo em conta que alguns dos projetos e iniciativas são de médio e longo-prazo, tendo
iniciado antes de 2013.
O Relatório de Sustentabilidade constitui, assim, um meio de comunicar, interna e
externamente, sobre a situação relativamente ao trabalho realizado e sua evolução em cada
um dos 4 vetores da análise de desempenho. Esta forma de comunicação, cuja divulgação é
concretizada em papel e através da internet, pretende, igualmente, suscitar a contribuição
das partes interessadas para o crescimento do Concelho, para uma melhor qualidade de
vida dos cidadãos e, através de uma maior transparência de governação, tornar a sociedade
mais informada, justa, equilibrada, inovadora e competitiva. O Relatório de Sustentabilidade
é, ainda, a oportunidade para aumentar a consciência no seio do município sobre as
questões abordadas e para a atenção interna face ao seu desempenho, bem como para o
potencial para melhorar a eficiência operacional, a possibilidade de monitorizar
performances e identificar áreas que necessitam de ser melhoradas, entre muitos outros
benefícios.
O Município de Vila do Bispo pretende ainda que, sendo hoje a 13ª autarquia mais
transparente do país, o Relatório de Sustentabilidade contribua para melhorar ainda mais o
posicionamento da autarquia nesse Índice de Transparência.

www.cm-viladobispo.pt/pt/noticias/2412/vila-do-bispo-e-a-decima-terceira-autarquia-mais-transparente-do-pais.aspx
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O Relatório de Sustentabilidade, focando a Missão, a Visão e os Valores que o Executivo
define e pratica, apresenta, na Mensagem do seu Presidente, um compromisso para o
presente e para o futuro do município. Uma abordagem que se reparte por quatro grandes
vetores e que, cruzando as diferentes áreas de intervenção do município, avalia a
performance e a sustentabilidade das opções estratégicas tomadas.

Governação

Económico

 no relacionamento com as
partes interessadas
(colaboradores, empresas,
comunidade)

 na ótica da
sustentabilidade
financeira do
município

 nas políticas (no seu papel
de empregador e
consumidor)

 na ótica dos
impactos
económicos
decorrentes das
suas atividades
na economia local

 nos compromissos com
iniciativas externas (p.e.
parcerias)
 na transparência e eficiência
da relação com os cidadãos

Ambiental

Social

 no que respeita à
eficiência
ambiental da sua
gestão direta
(p.e. edifícios,
equipamentos e
frotas municipais)

 no que respeita às
práticas laborais,
às políticas de
formação e à
relação entre
funcionários e
entidade
empregadora

 na sensibilização
e mobilização
para boas práticas
ambientais

 em programas
educativos,
culturais e
projetos sociais

Com este trabalho cumpre-se a primeira edição do Relatório de Sustentabilidade do
Município de Vila do Bispo, à qual se seguirão certamente outras, por forma a assegurar a
regularidade na informação pública acerca do desempenho do município.

www.barlavento.pt

Promontório de Sagres, Vila do Bispo, “onde a terra acaba e o mar começa”

12

1.3. A Câmara Municipal

G4-7 Perfil da Câmara Municipal
Cabe ao Município2 de Vila do Bispo a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da
sua população, em articulação com as Freguesias. Neste âmbito, a Câmara Municipal,
enquanto órgão executivo, detém um vasto conjunto de competências materiais e
funcionais, definidas por lei3.

G4-13 Indicação de alterações estruturais significativas ocorridas
A presente estrutura organizacional dos serviços da Câmara Municipal de Vila do Bispo
resulta de um conjunto de alterações introduzidas no final do ano de 20124. Estas alterações
procuraram responder a um conjunto de desafios com os quais os municípios portugueses
cada vez mais se confrontam: alargamento gradual e permanente das suas áreas de
intervenção; transferência de áreas de atuação da administração central para os municípios;
2

No presente Relatório de Sustentabilidade utilizamos, de forma genérica, o termo Município,
enquanto entidade autárquica que, de forma transversal, é responsável, sem prejuízo das atribuições
conferidas às Freguesias, pelo planeamento e ordenamento de todo o território concelhio.
Pontualmente, como é o caso deste capítulo, o relatório reporta-se especificamente à Câmara
Municipal, órgão executivo do Município.
3 Art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
4 E que entraram em vigor a 7 de janeiro de 2013 (Despacho n.º 283/2013, Diário da República, 2ª
Série, n.º 4, de 7 de janeiro).
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acelerada mudança social; intensificação do desenvolvimento de novas tecnologias; novos
enquadramentos legais e; alteração do quadro de financiamento das autarquias locais.
Uma das formas de resposta aos desafios apresentados seria a contração orgânica das
Câmaras Municipais, através da fixação de limites face às divisões orgânicas internas em
concordância com a densidade populacional dos territórios. Neste desígnio, a Câmara
Municipal de Vila do Bispo optou por um modelo de estrutura hierárquica, e fixou em três5 o
número máximo de unidades orgânicas6 e em vinte e cinco o número máximo de
subunidades orgânicas.
No mandato 2013-2017 não houve lugar a mais mudanças, mantendo-se a estrutura
organizacional estável (Organigrama abaixo).

Organigrama da Câmara Municipal de Vila do Bispo

Presidente

Gabiente de Apoio
à Presidência

Divisão de
Atividades
Municipais

17 Subunidades
orgânicas

Divisão de
Obras Particulares
e Planeamento

5 Subunidades
orgânicas

Divisão de
Obras Municipais

2 Subunidades
orgânicas

Fonte: Despacho do Município de Vila do Bispo 283/2013, de 7 de janeiro

De forma a tornar a visualização do organigrama apresentado supra o mais clara possível,
não se incluíram os nomes das diferentes subunidades orgânicas, dando-se conta das
mesmas a seguir. No período em análise, a distribuição dos recursos humanos por Unidade
Orgânica permaneceu estável, sendo a Divisão de Atividades Municipais aquela que
apresenta a maior fatia de recursos humanos, numa média de 86,7% do total de postos
5

O máximo permitido por lei, sendo os limites calculados na proporção com o n.º de habitantes (Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto).
6 A designação formal é Unidade Orgânica Flexível, mas, no contexto deste relatório, utiliza-se a
expressão abreviada Unidade Orgânica.
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ocupados nos 4 anos analisados e, por decorrência, maior oscilação no seu número ao
longo do tempo (Gráfico 1).

Divisões e subdivisões orgânicas da Câmara Municipal de Vila do Bispo

Divisão de
Atividades Municipais
• Desporto e Juventude
• Cultura
• Comunicação e Turismo
• Ação Social e Saúde
• Educação
• Transportes
• Mercados e Feiras
• Economia e Finanças
• Proteção Civil
• Informática
• Administrativa e Recursos
Humanos
• Jurídico
• Obras de Administração Direta
• Armazéns e Oficinas
• Águas e Saneamento
• Limpeza e Manutenção de
Espaços Públicos
• Modernização Administrativa e
Gestão da Qualidade

Divisão de Obras
Particulares e Planeamento

Divisão de
Obras Municipais

• Gestão urbanística

• Execução de empreitadas

• Fiscalização

• Projetos

• Secção Administrativa de
Operações Urbanísticas
• Planeamento
• Sistemas de Informação
Geográfica

Fonte: Despacho do Município de Vila do Bispo 283/2013, de 7 de janeiro

Gráfico 1 - Postos de trabalho ocupados por Unidade Orgânica
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Fonte: Mapas de pessoal da Câmara Municipal de Vila do Bispo
Legenda:
DOM - Divisão de Obras Municipais; DOPP - Divisão de Obras Particulares e Planeamento;
DAM - Divisão de Atividades Municipais
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2. VILA DO BISPO EM NÚMEROS
2.1. População

De acordo com os dois últimos Censos realizados, o Concelho de Vila do Bispo registrou
entre 2001 e 2011 uma ligeira diminuição da sua população residente, na ordem dos 2%
(Gráfico 2). Esta tendência foi contrária à tendência nacional que, no mesmo período,
registou um aumento de 2%.

Gráfico 2 - População residente no Concelho de Vila do Bispo, por género
6 000

5 349

5 258

5 000
4 000
3 000

2 732

2 617

2 624 2 634

Homens
Mulheres
Total população

2 000
1 000
0
2001
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Fonte: Censos 2001, 2011, INE

O grupo demográfico que registrou a maior perda foi o grupo dos homens, que assinala,
entre 2001 e 2011, uma diminuição de 4%. O grupo das mulheres conheceu um ligeiríssimo
aumento, na ordem de 1%.
A estimativa projetada para 2016 (Gráfico 3) pelo Instituto Nacional de Estatística assume a
continuação da tendência descrita. Assim, e de acordo com esta estimativa, o número de
homens continua a diminuir, assim como a população global. As mulheres apresentam um
ligeiro aumento no seu número. A evolução estimada da população em Vila do Bispo
assemelha-se, sensivelmente, à tendência nacional para o mesmo período. Assim, de 2011
para 2016 o total do país registra uma quebra populacional de 2%7.
De acordo com os dados apresentados, as mulheres representavam, em 2011, 50,1% da
população e os homens representavam 49,9%.

7

Fonte: INE
17

Gráfico 3 - Projeção para 2016 da população residente no Concelho de Vila do Bispo,
por género
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Fonte: Censos 2001 e 2011 e projeção para 2016, INE (Via PORDATA)

No que concerne à distribuição dos grupos etários, a situação é descrita para os mesmos
anos no gráfico infra.

Gráfico 4 - População residente no Concelho de Vila do Bispo, por grupo etário
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Fonte: Censos 2001 e 2011 e projeção para 2016, INE (Via PORDATA)

Entre 2001 e 2011 existe perda de população nas faixas etárias entre os 0 - 14 anos (menos
11%) e entre os 15 - 64 anos (menos 3%). A faixa etária mais alta é a única a registar um
acréscimo no seu número de indivíduos, na ordem dos 7%, indicando assim uma população
em progressivo envelhecimento. Este dado é confirmado pelo índice de envelhecimento do
Concelho (Tabela 1).
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Tabela 1 - Índice de envelhecimento, Concelho de Vila de Bispo
2001

2011

Concelho de Vila do Bispo

177,7

213,6

Portugal

102,2

127,8

Fonte: PORDATA

Entre 2001 e 2011 o índice de envelhecimento em Vila do Bispo registou uma subida
expressiva, superando em ambos os anos o valor do mesmo indicador calculado para todo o
território nacional. O mesmo indica que Vila do Bispo está a envelhecer mais depressa que
a média nacional, não tendo existido renovação populacional que contrarie essa tendência.
No que concerne à escolaridade da população com idade igual ou superior a 15 anos de
idade, os dados são apresentados no Gráfico 5.

Gráfico 5 - Nível de escolaridade da população com 15 ou mais anos,
Concelho de Vila do Bispo
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Fonte: INE (via PORDATA)

A evolução dos níveis de escolaridade da população de Vila do Bispo no espaço dos dois
últimos Censos surge como um avanço social positivo. Enquanto o número de indivíduos
com menor escolaridade diminui, o número de indivíduos com graus académicos mais
elevados aumenta.
No que concerne à população de nacionalidade estrangeira residente no Concelho, verificase que a mesma tem vindo a subir (Tabela 2).
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Tabela 2 - População com estatuto legal de residente, em % da população residente
2011

2016

Concelho de Vila do Bispo

16,0%

21,7%

Região do Algarve

15,4%

14,3%

Portugal

4,1%

3,8%

Fonte: INE/SEF/Ministério da Administração Interna,
Estimativas anuais da população residente (via PORDATA)

Os valores registados para Vila do Bispo, embora próximos em 2011 do valor da Região do
Algarve, distanciam-se deste em 2016. Enquanto o país no seu todo e a Região do Algarve
diminuem a proporção de população estrangeira residente em 2016, Vila do Bispo sobe.
Face aos valores nacionais, a Região do Algarve e o Município de Vila do Bispo registam-se
como áreas com forte capacidade de atração de movimentos migratórios.
De acordo com o último Censos, a população estrangeira em Vila do Bispo apresentava
mais mulheres que homens (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Proporção de indivíduos de nacionalidade estrangeira, por género,
Concelho de Vila do Bispo, 2011
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Fonte: INE

No que concerne à expressão etária da população com nacionalidade estrangeira, verificase que o maior contributo é no intervalo etário 45-64 anos (17,5%), seguido pelo intervalo 014 anos (15,1%) e pelo dos indivíduos com 15-44 anos (14,4%). A faixa etária mais elevada,
mais de 65 anos, contribui com apenas 8,7% (Gráfico 7).
Desta forma, verifica-se que os movimentos migratórios ainda que reflitam uma população
mais jovem, não têm sido suficientes para travar o índice de envelhecimento do Concelho.
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Gráfico 7 - População residente, por nacionalidade e grupo etário,
Concelho de Vila do Bispo, 2011
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Fonte: INE
(1) Inclui dupla nacionalidade e apátridas.

2.2. Empresas

Entre 2011 e 2015, e tendo em conta todos os diferentes setores de atividade, o Concelho de
Vila do Bispo registou um ligeiro acréscimo no número de empresas existentes (Tabela 3).

Tabela 3 - Sociedades (não financeiras) por setor de atividade, Concelho de Vila do Bispo
Sector de atividade económica

2011

2015

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

6

7

Indústrias transformadoras

8

9

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

1

2

Construção

24

13

Comércio por grosso e a retalho

46

41

Transporte e armazenagem

4

5

Alojamento, restauração e similares

75

86

Atividade de informação e comunicação

1

2

Atividades imobiliárias

35

35

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

7

8

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

9

10

Educação

3

4

Atividades de saúde humana e apoio social

1

0

Atividades artísticas, espetáculos, desportivas e recreativas

12

17

Outras atividades de serviços

1

2

233

241

Total
Fonte: INE
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Os cinco setores de atividade económica mais representados no Concelho, em 2015, e que
em conjunto perfazem 80% das sociedades comerciais (não financeiras), figuram no gráfico
seguinte.

Gráfico 8 - Cinco setores de atividade económica mais representativos,
Concelho de Vila do Bispo, 2015
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Fonte: INE

O número de empresas existentes no Concelho (financeiras e não financeiras) segundo a
classificação económica, em função do número de pessoas ao serviço, é destacada na
tabela seguinte.

Tabela 4 - Classificação económica das empresas, por critério de pessoal ao serviço, Concelho
de Vila do Bispo, 2015
Pessoal ao serviço

N.º de Empresas

Microempresa (<10 pessoas)

808

Pequena empresa (10-49 pessoas)

22

Média empresa (50-249 pessoas)

4

Grande empresa (>250 pessoas)

0
Total

834

Fonte: INE (Via PORDATA)

Assim, o tecido empresarial do Concelho é maioritariamente constituído por microempresas,
registando-se um pequeno número de pequenas e médias empresas. Não se regista no ano
em questão nenhuma grande empresa.
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2.3. Emprego

No que concerne à população em idade ativa, os valores para os dois últimos Censos
indicam valores relativamente estáveis, sendo o grupo dos homens aquele que regista a
maior alteração, no sentido decrescente (Gráfico 9).

Gráfico 9 - População em idade ativa, total e por género, Concelho de Vila do Bispo
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Fonte: INE (via PORDATA)

Em 2016, a taxa anual de desemprego no Concelho foi de 7,3% (Tabela 5). A taxa de
desemprego aferida para o Concelho é mais baixa que a taxa da Região do Algarve e do
que a taxa nacional.

Tabela 5 - Taxa de desemprego(1), Concelho de Vila do Bispo, 2016
Âmbito

Taxa de desemprego

Concelho de Vila do Bispo

7,3%

Região do Algarve

8,9%

Nacional

11,0%
Fonte: INE e IEFP

(1)

A taxa foi calculada pela divisão do número médio anual de inscritos no Instituto do Emprego e Formação
Profissional em 2016 pela população ativa do último Censos, 2011.

2.4. Poder de compra e qualidade de vida

O Índice de poder de compra no Concelho de Vila do Bispo regista oscilação decrescente
entre 2002 e 2011 e uma recuperação entre 2011 e 2013. Em qualquer dos anos, os valores
referentes ao Concelho situam-se abaixo da média nacional.
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Tabela 6 - Índice do poder de compra, Concelho de Vila do Bispo
Índice do poder de compra

2002

2011

2013

Concelho de Vila do Bispo

77,0

59,7

63,6

Portugal

100

100

100

Fonte: INE - Estudo sobre o poder de compra concelhio (via PORDATA)

O Concelho de Vila do Bispo surge numa posição cimeira (12ª lugar) no Índice de Qualidade
de Vida8 dos Municípios portugueses. Este estudo realizou-se com base em dados do INE
do ano de 2010, utilizando para o efeito a ponderação de um vasto conjunto de indicadores
sociais, económicos e ambientais.
De uma forma geral os municípios da região do Algarve surgem bastante destacados nas
posições cimeiras deste índice, existindo apenas dois Concelhos, Albufeira e Loulé, melhor
classificados que Vila do Bispo, no conjunto da região.

Tabela 7 - Ranking dos primeiros 15 municípios do país de acordo com o
Índice Concelhio de Desenvolvimento Económico e Social, 2010
N.º

Município

ICDES

1

Lisboa

128,635

2

Porto

90,726

3

Albufeira

84,482

4

Funchal

62,224

5

Coimbra

60,844

6

Marvão

60,583

7

Constância

59,961

8

Cascais

59,544

9

Loulé

58,838

10

Oeiras

57,967

11

Vimioso

56,409

12

Vila do Bispo

56,231

13

Portimão

56,153

14

Lagos

55,586

15

Sines

54,255

Fonte: Índice Concelhio de Desenvolvimento Económico e Social, UBI

8

Gonçalves, F.; Matos, A.; Manso, J. (s/d) - Os Municípios e a Qualidade de Vida em Portugal:
Construção de um Índice Concelhio de Desenvolvimento Económico e Social. Universidade da Beira
Interior (UBI). Consultado em outubro de 2017.
Disponível em: www.dge.ubi.pt/pmanso/qualidade%20vida%20concelhio%202012-pmanso.pdf
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3. O NOSSO DESEMPENHO (PERÍODO 2013-2016)
3.1. GOVERNAÇÃO
3.1.1. Estrutura de governação

A Câmara Municipal de Vila do Bispo é o órgão executivo do Município e, no mandato
autárquico de 2013-2017, foi constituída por um Presidente e por quatro Vereadores, tendo
o cargo de Vice-Presidente sido assumido por uma das vereadoras.

Composição do Executivo da Câmara Municipal de Vila do Bispo, 2013-2017
Cargo
Presidente

Nome
Adelino Augusto da
Rocha Soares

Pelouros

• Águas e saneamento
• Armazém e oficinas
• Economia e finanças
• Informática
• Limpeza e manutenção de

Filiação partidária
PS - Partido Socialista

espaços públicos
• Obras de administração direta
• Obras municipais
• Obras particulares e planeamento
• Proteção civil
VicePresidente

Rute Maria Dias
Maia Nunes da Silva

• Ação social e saúde
• Administrativa e recursos

PS - Partido Socialista

humanos

• Comunicação e turismo
• Cultura
• Desporto e juventude
• Educação
• Jurídico
• Mercados e feiras
• Modernização administrativa e
gestão de qualidade

• Transportes
Vereador

Afonso dos Santos
Fernandes
Nascimento

Sem atribuição
(2015-2017)

PS - Partido Socialista
(2013-2014)
Independente
(2015-2017)

Vereadora

Judite Dias

Sem atribuição

PSD - Partido Social
Democrata

Vereador

Nuno Alexandre
Ramos Leal do Rio

Sem atribuição

PSD - Partido Social
Democrata
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Sendo para o Presidente e para a Vice-Presidente o segundo mandato na Câmara
Municipal, importa destacar as condições nas quais este foi exercido. Assim, o primeiro
mandato autárquico (2009-2013) foi ganho com 39,6% do total de votos, tendo a segunda
força política mais votada (PSD) recolhido 36,1% dos votos. No segundo mandato (20132017), o Executivo foi reeleito com maioria absoluta (58,1 %), o que lhe conferiu um
expressivo reforço da sua legitimidade política e uma maior estabilidade governativa.
Relativamente às últimas Eleições Autárquicas do dia 1 de outubro de 2017, para o
quadriénio 2017-2021, o Presidente voltou a ser reeleito, novamente com maioria absoluta,
ganha desta vez com 54,4% dos votos e com 4 dos 5 membros que compõem o Executivo
Camarário, maioria que nunca tinha acontecido em Vila do Bispo.
O tempo histórico de exercício do segundo mandato deteve características excecionais que
importa, ainda que resumidamente, destacar, a fim de melhor contextualizar muitas das
prioridades e ações desenvolvidas. Este mandato coincidiu com os efeitos da crise
económico-financeira de 2008 e com as medidas impostas pelo resgate financeiro a que o
país foi sujeito, através da assinatura do Memorando de Entendimento, em maio de 2011.
As medidas de contenção da despesa pública condicionaram fortemente o exercício
financeiro e económico dos Municípios Portugueses, situação à qual Vila do Bispo não foi
exceção. Em adição, a Câmara Municipal de Vila do Bispo detinha ela própria uma situação
de deficit financeiro, herdada dos mandatos anteriores. O seu progressivo saneamento foi
tido como uma prioridade política pelo atual Presidente, uma vez que a sua existência
ameaçava fortemente a sustentabilidade económica do Município, comprometendo a sua
capacidade de atuação futura.
Assim, a Missão estabelecida pelo Executivo da Câmara Municipal de Vila do Bispo para o
mandato de 2013-2017 foi a de “Gerir o Município em conformidade com os requisitos legais
e regulamentares com elevados níveis de eficácia, eficiência e qualidade, na gestão do
território, no desenvolvimento social, económico e cultural”, para a qual definiu três áreas
estratégicas de governação, apresentadas a seguir.
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Áreas estratégicas de governação face à Missão do Executivo da Câmara Municipal
de Vila do Bispo para o mandato 2013 - 2017

Modernização da
administração autárquica

Modernização da gestão de
recursos humanos

Promoção do envolvimento
da comunidade

• Administração centrada e ao
serviço do cidadão

• Promoção de uma cultura de
serviço público centrada no
cidadão

• Desenvolvimento de
trabalho em parceria com os
munícipes e diferentes
agentes locais e nacionais

• Administração orientada
para a eficácia e eficiência
• Qualificação da gestão e
serviços

• Implementação de
orientações e processos que
visem a eficácia, eficiência e
qualidade

• Desburocratização de atos e
procedimentos

• Aumento da utilização de
novas tecnologias

Fonte: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade, Município de Vila do Bispo, 2016

Na área da modernização da administração autárquica, a Câmara Municipal continuou a
consolidar a implementação dos programas e instrumentos de gestão autárquica de base
informática e apostou na modernização do seu hardware informático.
A aposta em programas informáticos de gestão tinha sido iniciada no primeiro mandato do
atual presidente, uma vez que se verificou que estes instrumentos de gestão, embora
disponíveis, não se encontravam a ser utilizados. A aposta na informatização levou
inclusivamente o Município a aceitar ser projeto-piloto para alguns dos instrumentos
informáticos da AIRC9 e, posteriormente, a constituir-se como um agente formativo nestas
áreas. Os sólidos resultados alcançados foram reconhecidos pela última edição do Índice da
Presença na Internet das Câmaras Municipais (Ipic2016), o qual atribuiu à Câmara
Municipal de Vila do Bispo o segundo lugar na classificação nacional10 e o primeiro lugar na
categoria “Serviços on-line”.
A informatização da atividade conferiu maior eficácia e eficiência à gestão autárquica. A
burocratização desceu significativamente, uma vez que os assuntos passaram a ser
resolvidos nos serviços, atenuando-se a tendência (em grande medida de base cultural)
para remeter as decisões para as chefias. A informatização revelou-se igualmente uma
importante medida de sustentabilidade ambiental, pela consequente redução da utilização
do papel (Gráficos 10 e 11).

9

A AIRC foi fundada por 30 municípios da região centro e é uma unidade empresarial do Setor das
Sociedades não Financeiras Públicas, cuja principal atividade é a produção de software e
fornecimento de produtos e serviços, dirigidos preferencialmente à administração pública local.
10 Assinale-se que a diferença para o município que se classificou em primeiro lugar (Murça) foi de
apenas 0,003 valores.
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Gráfico 10 - Documentos eletrónicos criados via intranet(1) ao nível da gestão documental
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Fonte: Subunidade orgânica de Informática, Município de Vila do Bispo
(1) Engloba o atendimento ao público e os processos relativos aos funcionários (p.e. marcação de férias).

Gráfico 11 - Total de documentos eletrónicos processados(1) ao nível da gestão documental
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Fonte: Subunidade orgânica de Informática, Município de Vila do Bispo
(1) Engloba todos os documentos que circulam on-line: entradas; saída e documentos internos.

É, assim, sensível a tendência para a manutenção do uso desta ferramenta e para o
abandono progressivo da utilização do papel.
A modernização da gestão de recursos humanos teve como direção a aposta na
rentabilização do trabalho. Neste âmbito, a aquisição de equipamentos ou maquinaria, que
possam reduzir o número de horas de trabalho despendidas ou o número de trabalhadores
numa determinada tarefa, foi uma direção de investimento seguida.
Outra aposta foi a generalização do horário da jornada contínua, uma vez que reduzia os
custos associados à existência de um intervalo mais longo de almoço (p.e. transporte dos
trabalhadores) e permitia um encadear mais ritmado das tarefas diárias. Neste âmbito, a
Câmara Municipal optou também por conferir um olhar atento à motivação dos recursos
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humanos. Uma ligação de proximidade e de reconhecimento entre o Executivo e os
trabalhadores, a procura da justa compensação pela diferença das condições de trabalho
sempre que estas se verificavam e a integração progressiva de uma cultura de avaliação por
resultados, foram estratégias seguidas como forma de motivar e enquadrar o trabalho
individual.
Como exemplo do resultado conjunto de todas as medidas implementadas, destaque-se que
no ano de 2009, a Divisão de Obras Particulares e Planeamento detinha uma média de um
ano de espera para cada licenciamento de obra. Atualmente não existem processos
pendentes. Para além das mudanças internas, assinalam-se igualmente mudanças ao nível
do reconhecimento externo do município, aspeto que acaba por influenciar positivamente o
desempenho de cada trabalhador municipal.
Assim, e no mandato 2013-2017, a visão norteadora do Executivo foi o desenvolvimento de
uma dinâmica que posicionasse o município como um exemplo de referência na Gestão
Autárquica. Neste desígnio, procurou aprofundar “uma cultura de serviço público,
orientadora para os cidadãos e para uma eficaz gestão pública que se paute pela eficácia,
eficiência e qualidade da administração”11.
Conforme observado no início deste subcapítulo, a distribuição de pelouros centrou-se na
figura do Presidente e da Vice-Presidente, sendo que a área do desenvolvimento
sustentável se constituiu como uma área transversal ao conjunto de responsabilidades
atribuídas a estes dois elementos, perspetivando, desta forma, o desenvolvimento
sustentável como uma linha programática de atuação, à qual todas as áreas de atividade
devem ir beber os princípios e as diretrizes. Neste âmbito, o mandato em análise destaca-se
igualmente por ter sido nele que ocorreu a iniciativa de realizar, em colaboração com uma
entidade externa, o primeiro Relatório de Sustentabilidade do Município de Vila do Bispo.

3.1.2. Comunicação interna e externa

A comunicação interna do município utiliza veículos comuns a entidades empresariais, tais
como reuniões de órgão ou de serviço, reuniões por projeto, newsletter eletrónica, sessões
temáticas informativas e de sensibilização e website oficial. A pequena dimensão e a
proximidade física entre edifícios municipais são sentidas como fatores facilitadores da
comunicação interna. Na grande maioria, as decisões, resoluções e comunicações do

11

Município de Vila do Bispo (2016). Manual do Sistema de Gestão de Qualidade de Vila do Bispo.
Disponível em: www.cm-viladobispo.pt/pt/%20566/sistema-de-gestao-da-qualidade.aspx
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município são publicadas no website oficial, o que constituiu um elemento facilitador para o
conhecimento das mesmas, quer a nível interno, quer externo. As reuniões de carácter
ordinário da Câmara Municipal possuem periodicidade quinzenal e são públicas, cabendo
nas mesmas um período determinado para a intervenção do público presente.
A nível externo, o município conta com duas estratégias principais de comunicação. Uma
primeira, que visa a comunicação e a divulgação da ação municipal e outros temas de
interesse para o público em geral. Uma segunda, relativa a mecanismos que visam a
auscultação, apoio e esclarecimento dos munícipes. Naquilo que concerne à comunicação e
divulgação da ação municipal, o município opta pela utilização de dois canais distintos e
complementares: a internet e a afixação de materiais impressos em locais públicos.

Utilização da Internet
No âmbito da utilização da internet, regista-se que o município dispõe de um website oficial
recente, lançado em 2014 (www.cm-viladobispo.pt)12. Dada a sua criação recente, os dados
relativos à sua utilização são ainda diminutos. Contudo, é possível verificar um claro
aumento do número de visitantes entre 2014 e 2017 (Gráfico 12), um indicador relevante
para a avaliação do interesse dos conteúdos publicados. Os dados existentes face a 2017,
ainda que parciais, evidenciam que a tendência para o aumento se deverá manter.

Gráfico 12 - Visitantes do website oficial do Município de Vila do Bispo(1)
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Fonte: Subunidade orgânica de Comunicação e Turismo, Município de Vila do Bispo
(1) Em 2017 os dados foram recolhidos apenas até 14 de setembro.

Em todos os anos em análise, a maioria dos visitantes são novos visitantes (Gráfico 13).
12

É de notar que, entretanto, após o período em análise, o website do município foi reformulado,
passando a ser “responsive” e a estar disponível em 8 idiomas, incluindo chinês e japonês.
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Gráfico 13 - Percentagem de visitantes novos e repetidos do website oficial(1)
70%
60%
50%

62,9%
58,0%

57,8%

42,0%

42,2%
37,2%

40%

60,2%

39,8%
Usuário novo

30%

Usuário repetido

20%
10%
0%
2014

2015

2016

2017

Fonte: Subunidade orgânica de Comunicação e Turismo, Município de Vila do Bispo
(1) Em 2017 os dados foram recolhidos apenas até 14 de setembro.

Perante estes dados, é possível concluir que as maiores percentagens de novos utilizadores
evidenciam a utilidade e a relevância que o website oficial do município tem conseguido
manter, enquanto estratégia de comunicação e de serviço público.
No que concerne aos conteúdos mais procurados no website oficial do município,
apresenta-se o resultado para o quadriénio em análise na tabela seguinte.

Tabela 8 - Primeiras sete páginas de destino dos visitantes, 2014-2017(1)
Percentagem
de sessões

Conteúdo
1. Homepage

43,4%

2. Menu/Contactos úteis

3,7%

3. Agenda/Festival do percebe

2,7%

4. Menu/Alojamento local

1,6%

5. Portal Autárquico

1,12%

6. Menu/Restaurantes

1,09%

7. Menu/Educação

1,0
Total

54,5% (2)

Fonte: Subunidade orgânica de Comunicação e Turismo, Câmara Municipal de Vila do Bispo
(1) Em 2017 os dados foram recolhidos apenas até 14 de setembro.
(2) O relatório automático da estatística do website oficial do município apenas dispõe das dez posições
cimeiras. Alguns resultados foram agregados, por se reportarem às mesmas realidades.

Perante estes resultados, é de destacar a importância que os visitantes têm conferido a
conteúdos relacionados com o turismo no concelho.
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Ainda sobre a comunicação pela internet, o município mantém também presença nas redes
sociais (Facebook e Twitter) e possui uma newsletter eletrónica, desde 2014. A newsletter
não assume uma periodicidade regular, sendo antes enviada consoante as necessidades
diagnosticadas. Os seus destinatários, organizados por grupos, são geridos em função das
características da informação a divulgar.

Impressão e afixação de materiais
O município recorre também à impressão e afixação de materiais informativos em locais
com grande afluência de público (p.e. cafés, paragens de autocarro, juntas de freguesia).
Esta estratégia assume particular importância num Concelho com uma população
envelhecida, com dificuldades de mobilidade, em grande parte devido à escassez de
transporte público, e que apresenta maior dificuldade em aceder às novas tecnologias.

Mecanismos de auscultação, apoio e esclarecimento
Relativamente aos mecanismos de auscultação, apoio e esclarecimento, o Município de Vila
do Bispo tem implementadas três vias principais: 1) Gabinete de Apoio ao Munícipe; 2)
Provedor do Munícipe e; 3) Participação do público nas reuniões da Assembleia Municipal.
1) Gabinete de Apoio ao Munícipe
O Município de Vila do Bispo dispõe de um Gabinete de Apoio ao Munícipe, cuja função é a
de fornecer serviços de apoio técnico ao desenvolvimento do território e aos munícipes.
O gabinete foi criado em 2006, inicialmente intitulado de Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento, com o apoio da Iniciativa Comunitária LEADER, e manteve o seu
funcionamento até ao atual mandato tendo, entretanto, alterado a designação. O gabinete
possui instalações físicas, situadas no Centro Cultural, onde qualquer pessoa se pode
dirigir, e disponibiliza igualmente telefone e endereço eletrónico próprios.
No seu âmbito de ação incluem-se áreas tão diversas como: serviços de inserção
profissional, em articulação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional; apoio à
comunidade estrangeira residente, em articulação com o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras;

serviços

de

encaminhamento

e

referenciação

médico-veterinários13;

monitorização e avaliação ao nível do município da gestão de sugestões e reclamações dos
munícipes e de outros utilizadores dos seus serviços e; apoio à realização de candidaturas a
13

O Concelho de Vila do Bispo não tem um veterinário municipal, pelo que as necessidades são
encaminhadas para o Concelho de Lagos.
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fundos comunitários. Este apoio às candidaturas a fundos europeus tem-se revelado uma
tarefa fundamental para o sucesso que o município tem tido nesta área, essencial ao seu
desenvolvimento. Destacam-se, neste âmbito, alguns indicadores de realização. Assim, e
face ao anterior quadro comunitário de apoio QREN, o município apresentou e viu
aprovadas, com o apoio do Gabinete do Munícipe, 25 candidaturas (Tabela 9).

Tabela 9 - Candidaturas apresentadas pelo município
ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007 - 2013)
N.º de candidaturas
aprovadas

Programa de Apoio

Valor elegível realizado

PO Algarve 21 (1)

11

2.864.961,55 €

PRODER (2)

7

2.233.377,43 €

PROMAR (3)

5

381.298,93 €

POCTEP (4)

1

20.083,61 €

PCHI (5)

1

15.046,95 €

25

5.514.768,47 €

Total

Fonte: Gabinete de Apoio ao Munícipe
Programa Operacional Regional do Algarve (2007-2013) – PO Algarve 21
Programa de Desenvolvimento Rural
(3) Programa Operacional Pesca
(4) Programa Transfronteiriço Portugal - Espanha
(5) Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas
(1)
(2)

Face ao atual quadro de apoio, Portugal 2020, o município conta já com 10 candidaturas
apresentadas e aprovadas, com o apoio do Gabinete do Munícipe (Tabela 10).

Tabela 10 - Candidaturas apresentadas pelo município
ao Portugal 2020 (2014-2020)
N.º de candidaturas
aprovadas

Programa de Apoio

Valor elegível realizado

FEDER (1)

7

1.763.704,42 €

FEDER e Turismo de Portugal

1

1.212.902,88 €

FEP

(2)

1

277.759,84 €

FSE

(3)

1

38.183,52 €

10

3.292.550,66 €

Total

Fonte: Gabinete de Apoio ao Munícipe
(1)

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
Fundo Europeu da Pesca
(3) Fundo Social Europeu
(2)
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Para além do apoio prestado aos diferentes serviços da autarquia na captação de fundos, o
gabinete de apoio ao munícipe igualmente fornece os seus serviços nesta área a agentes
económicos locais (ex. associações, pesca, agricultura) apoiando desta forma a captação de
fundos para agentes com maior dificuldade no acesso aos mesmos, devido a múltiplos
fatores (ex. desconhecimento dos processos, ausência de recursos educacionais,
insuficientes recursos financeiros para recorrer a empresas de consultoria). Neste âmbito, o
gabinete conta com 13 candidaturas aprovadas (Tabela 11).

Tabela 11 - Candidaturas externas apoiadas pelo Gabinete do Munícipe
no âmbito do QREN e Portugal 2020
N.º de candidaturas
aprovadas

Programa de Apoio

Valor elegível realizado

PROMAR (1)

4

78.617,85 €

PRODER (2)

3

75.000,00 €

MAR2020 (3)

2

23.266,72 €

PDR2020 (4)

4

160.000,00 €

13

336.884,57 €

Total

Fonte: Gabinete de Apoio ao Munícipe
(1)

Programa Operacional Pesca - QREN
Programa de Desenvolvimento Rural - QREN
(3) Programa Operacional MAR2020 - Portugal 2020
(4) Plano de Desenvolvimento Rural 2020 - Portugal 2020
(2)

2) Provedor do Munícipe
O Município de Vila do Bispo conta com um Provedor do Munícipe. Esta figura, criada em
novembro de 2016, procura assegurar a defesa e a promoção dos direitos, garantias e
interesses legítimos dos munícipes perante os órgãos e serviços municipais.
A criação do Provedor do Munícipe constituía já um objetivo da Autarquia, que veio depois a
ser reforçado pelos critérios de avaliação do Índice de Transparência Municipal14, os quais
têm vindo a merecer uma cuidada atenção por parte do município, conforme se
desenvolverá mais adiante neste capítulo.
Aquando da sua criação foi tido como essencial que o Provedor reunisse as seguintes
características:
 Apresentar um perfil de confiança pública e de relevante prestígio social;
 Deter a confiança pessoal do Presidente da Câmara Municipal, uma vez que seria de
nomeação direta pelo mesmo;
14

Para mais informação consultar: https://transparencia.pt/projetos/indice-de-transparencia-municipal/
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 Possuir experiência profissional na relação institucional com o público;
 Assegurar que o contacto pelo público fosse facilitado e livre de qualquer
constrangimento burocrático.
As competências do Provedor do Munícipe não se encontram ainda totalmente definidas,
assim como a forma como se articula com os diferentes órgãos, como sejam a Câmara
Municipal e a Assembleia Municipal. Tendo sido criado no último ano de mandato antes de
novas eleições, registou-se uma maior dificuldade entre os diferentes elementos da Câmara
Municipal em encontrar consensos políticos face às características, competências e funções
que o Provedor do Munícipe deverá assumir. Assim, e no período em análise, a criação do
Provedor do Munícipe revestiu a forma de um projeto-piloto. Contudo, a Câmara Municipal
pretende orientar a discussão futura com base em duas premissas: a) o Provedor do
Munícipe deve constituir um mediador entre os munícipes e os serviços municipais, em
particular para os grupos sociais mais vulneráveis e que apresentam maiores dificuldades
na acessibilidade e; b) o Provedor do Munícipe deve receber e analisar críticas e propostas
de melhoria face à forma como os serviços operam, numa perspetiva de qualidade dos
mesmos, e apresentá-las à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Vila do Bispo.
Atualmente, o Provedor do Munícipe é desempenhado pro bono pelo Provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Vila do Bispo.
Dada a natureza de projeto-piloto, não existiu uma particular atenção face à compilação e
análise de dados relativos ao funcionamento do Provedor do Munícipe, uma vez que os
processos relativos à sua atividade não estavam devidamente enquadrados por um
regulamento e pela certificação de qualidade a que o município aderiu. Por outro lado, a
reduzida dimensão da comunidade e do próprio município gera grande informalidade, pelo
que a preocupação em registar a atividade se esbate face à facilidade de comunicação
interpessoal entre os diferentes intervenientes. Não obstante, regista-se a ausência de
dados como uma importante lacuna, uma vez que a sistematização dos mesmos poderia
apoiar e fundamentar a discussão política subsequente, ainda que apenas se referisse à
fase piloto. Contudo, e através do testemunho direto do Provedor do Munícipe, constata-se
que a maioria das situações apresentadas pelos munícipes relacionam-se com situações já
em curso nos serviços municipais, nomeadamente situações relacionadas com a
morosidade sentida pelos munícipes para obterem uma resolução para os seus problemas.
Da parte do Provedor do Munícipe, a maior dificuldade para resolver os problemas está
relacionada com situações em que o município não é o único interveniente, existindo outras
instituições das quais a resposta ao munícipe se encontra dependente. De referir igualmente
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a existência de um pequeno grupo de situações que são colocadas ao Provedor do
Munícipe, mas sobre as quais o município não detém qualquer competência ou jurisdição.
O endereço eletrónico do Provedor do Munícipe é o veículo preferencial dos munícipes para
apresentarem os seus problemas. O tempo dedicado à função (uma manhã) tem sido
sentido como suficiente, muito embora o Provedor (dada a proximidade geográfica do seu
trabalho regular às instalações do município) responda a solicitações fora do horário
acordado.

3) Participação do público nas reuniões da Assembleia Municipal
As sessões deliberativas das Assembleias Municipais são, nos termos da lei, públicas,
conferindo para além da possibilidade de assistir, um espaço para a intervenção e
esclarecimento do público presente15. Este é, pois, um espaço de participação democrática
que importa analisar naquilo que concerne ao envolvimento dos munícipes com o
funcionamento e atividades do Município de Vila do Bispo.
Na avaliação da participação do público na Assembleia Municipal não foi possível contar
com dados como seja o número de pessoas que integram o público em cada reunião.
Igualmente, das atas consultadas, não foi possível conhecer, para a maioria das
intervenções (do ponto de vista de um observador externo), a posição em que cada
interveniente falava (p.e. detentor de um cargo público; empresário)16. Contudo, e dos
registos17 existentes, é possível retirar alguns elementos de análise relativamente a esta
forma específica de participação. Assim, no período em análise, e num total de 88 reuniões
havidas, apenas em 2 reuniões não existiu qualquer intervenção do público (Tabela 12).

Tabela 12 - Participação do público nas reuniões da Assembleia Municipal, 2013-2017(1)
Reuniões com previsão de
participação do público
Com participação

Sem participação

82

2

Reuniões sem previsão de
participação do público(2)

Total

4

88

Fonte: Atas das reuniões da Assembleia Municipal, website oficial do Município de Vila do Bispo, 2017.
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 30.06.2017.
(2) Reuniões solenes, comemorativas de datas específicas.

15

Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Destaque-se, contudo, que por lei, as atas obedecem aos requisitos exigidos se apenas fizerem
uma "referência sumária às eventuais intervenções do público na solicitação de esclarecimentos e às
respostas dadas" (art.º 49, nº 6 da Lei 75/2013, de 12 de setembro).
17 As atas das reuniões da Assembleia Municipal estão disponíveis no website oficial do município,
em www.cm-viladobispo.pt/pt/default.aspx
16
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Desta forma, as reuniões da Assembleia Municipal constituem-se como um espaço efetivo
de participação democrática, onde cada munícipe procura expor os seus pontos de vista e
chamar a atenção do município para assuntos do concelho.
Neste âmbito, e no total de temas abordados pelo público no período 2013-2017, são dois
os temas18 mais debatidos: Governação e Ambiente, sendo que no seu conjunto ocupam
60% das preocupações levadas pelos munícipes à Assembleia Municipal (Gráfico 14).
Tendo em conta o peso destas duas dimensões, importa um olhar mais próximo a cada uma
delas. A primeira dimensão, Governação, incide sobre: o funcionamento do Executivo;
posição política do Executivo face a problemas em curso; transparência da sua atuação e;
sua relação com as Juntas de Freguesia, associações, demais parceiros e cidadãos. A
segunda dimensão, Ambiente, é reveladora do peso que este vetor assume ao nível do
desenvolvimento do concelho. Para além de tópicos mais habituais como recolha de lixo ou
problemas no sistema de distribuição de água, os munícipes participantes destacaram a
tensão e o conflito existente entre a proteção ambiental e o urbanismo, a necessidade
premente de defender o concelho a nível ambiental, visto ser esta a sua característica
diferenciadora e a complexidade e a necessidade de transparência da gestão do território
em matéria de ambiente.

Gráfico 14 - Temas abordados pelo público nas reuniões da Assembleia Municipal, 2013-2017(1)
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Fonte: Atas das reuniões da Assembleia Municipal, website oficial do Município de Vila do Bispo, 2017.
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 30.06.2017.
18

Na análise efetuada teve-se em conta o n.º de temas que cada intervenção aportava. Neste
sentido, a mesma pessoa pode, por exemplo, abordar três temas.
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No período em análise, existiram igualmente mecanismos que visavam promover a
participação dos munícipes em processos de decisão. Neste âmbito o município enquadrou
nas suas Grandes Opções do Plano verbas de orçamento participativo. A dimensão das
mesmas apenas permitiram concretizar projetos de pequena escala. Numa perspetiva
futura, o município gostaria de experimentar esta participação na decisão em obras de
caráter mais estrutural, uma vez que são exatamente estas que devem merecer mais
discussão e envolvimento público.

3.1.3. Redes, parcerias e envolvimento com stakeholders

G4-24-27 Envolvimento de stakeholders
O envolvimento ativo com a comunidade, seja esta a comunidade local ou entidades
regionais ou nacionais, foi identificada como uma estratégia governativa de referência pelo
Município de Vila do Bispo, no período em análise. A participação das diferentes entidades
do Concelho nas iniciativas de desenvolvimento local garante a aproximação destas às
necessidades e problemas dos munícipes, assim como cria e desenvolve formas de
colaboração e cooperação capazes de ancorar, de forma sustentada e integrada, respostas
e ações com interesse social, económico e cultural para o concelho. Igualmente, a procura
ativa de parceiros para além das fronteiras do concelho visa angariar apoios especializados
que qualifiquem iniciativas específicas e que promovam o território, suas características,
potenciais e instituições, para um público mais vasto.
Neste desígnio importa, pois, analisar o partenariado do município, enquanto estratégia
governativa.
No período 2013 - 2017, o Município de Vila do Bispo celebrou trinta e seis acordos de
parceria (Tabela 13) com outras entidades, em diferentes áreas de atuação.

Tabela 13 - Protocolos celebrados pelo Município de Vila do Bispo(1)
Nº protocolos / Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Protocolos novos

0

7

11

3

8

29

Protocolos renegociados ou renovados

0

2

2

2

1

7

0

9

13

5

9

36

Total

Fonte: Protocolos, website oficial do Município de Vila do Bispo
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 04.05.2017.
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A observação da Tabela supra permite concluir que durante o mandato 2013-2017 existiu
uma clara extensão da rede de parcerias. Se houve lugar a renegociações/repetições19 das
parcerias estabelecidas em anos anteriores, num total de 7, houve sobretudo lugar a
acordos de parceria com novas entidades, num total de 29, o que resultou num claro
alargamento do número de entidades com as quais o Município de Vila do Bispo mantém
formas de colaboração. Registe-se que, normalmente, a iniciativa provém do município. Esta
área tem-se afirmado complexa dada a dificuldade, por vezes, de gerir interesses
antagónicos ou competitivos entre os vários agentes locais.

G4-16 Indicação da participação em associações e outras
organizações
No que concerne à natureza jurídica destes parceiros, verifica-se que o município detém
parceria com três tipos principais de entidades: associações privadas de solidariedade
social, organismos públicos e sociedade comerciais. Neste âmbito, a larga maioria dos
parceiros (75%) são associações privadas de solidariedade social (Tabela 14).

Tabela 14 - Natureza jurídica dos parceiros do Município de Vila do Bispo, 2013-2017(1)

Natureza jurídica

Associações
privadas de
solidariedade
social

Organismos
públicos

Sociedades
comerciais

Total

N.º de entidades parceiras

27

7

2

36

Fonte: Protocolos, website oficial do Município de Vila do Bispo
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 04.05.2017.

A maior expressão das associações como parceiras do município sugere existir uma maior
complementaridade entre as suas áreas de atuação e as áreas de atuação municipal. Por
outro lado, existe por parte destas entidades sem fins lucrativos uma maior dificuldade para
autofinanciar o seu funcionamento e atividades, constituindo-se o município como um
importante apoio ao desenvolvimento do associativismo local.
De uma forma geral, identificam-se três formas principais de colaboração nos protocolos
celebrados:

19

As renegociações referem-se a adendas ou alterações introduzidas em acordos pré-existentes. As
renovações referem-se a celebrações repetidas de acordos que, pela vigência limitada no tempo (p.e.
duração de um festival), necessitam ser novamente celebrados.
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1. A cedência unilateral e gratuita de apoios (p.e. financeiros, infraestruturas, veículos,
logística) que possam assegurar/melhorar o regular funcionamento das entidades sem
fins lucrativos ou a realização de projetos ou ações específicas;
2. A concertação da capacidade de intervenção de diferentes entidades com
responsabilidades numa determinada área e;
3. A cooperação, de cariz mais bilateral, com entidades capazes de intervir em áreas de
interesse para os objetivos do município.
A tabela seguinte apresenta a distribuição das parcerias, segundo as formas de
colaboração.
Tabela 15 - Formas de colaboração nos protocolos celebrados pelo
Município de Vila do Bispo, 2013-2017(1)
Formas de colaboração

Cedência de
apoios

Concertação
da intervenção

Cooperação
com agentes

Total

24

1

11

36

N.º de protocolos

Fonte: Protocolos, website oficial do Município de Vila do Bispo, 2017.
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 04.05.2017.

Se olharmos à localização geográfica dos parceiros envolvidos, verifica-se que a maioria
das parcerias estabelecidas se efetivou a nível intra-concelhio (Tabela 16). Esta situação
reflete, naturalmente, o limite territorial da governação. Contudo, é de realçar as parcerias
estabelecidas a nível da região do Algarve e com entidades nacionais, demonstrativas da
capacidade do município em mobilizar os apoios necessários à sua atuação, bem como o de
apoiar iniciativas que classifica como de interesse para o território.

Tabela 16 - Localização geográfica das entidades parceiras do
Município de Vila do Bispo, 2013-2017(1)
Localização
geográfica
N.º de protocolos

Concelho de
Vila do Bispo

Região do
Algarve

Nacional

Internacional

Total

27

3

6

0

36

Fonte: Protocolos, website Oficial da Autarquia de Vila do Bispo, 2017.
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 04.05.2017.

A duração estabelecida nos acordos de parceria depende, em boa parte, do tipo de
colaboração em causa ou do tipo de atividades envolvidas. Se existem parcerias para
atividades de curta duração ou pontuais (Tabela 17), a maioria das parcerias (51%) são
renováveis enquanto nenhuma das partes requerer a sua cessação.
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Tabela 17 - Duração dos protocolos celebrados pelo Município de Vila do Bispo, 2013-2017(1)
Duração
N.º de protocolos

Pontual
(2)

Até 1 ano

Entre 2 a
5 anos

6 e mais
anos

Renováveis
(3)

Total

9

7

0

3

17

36

Fonte: Protocolos, website Oficial da Autarquia de Vila do Bispo, 2017.
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 04.05.2017.
(2) Duração de dias ou semanas, em associação à vigência de uma atividade.
(3) Acordos com duração fixa (normalmente anual), mas renovável sem limite de tempo estabelecido, enquanto
nenhuma das partes exercer o seu direito de requerer a cessação.

Desta forma, verifica-se que a maioria dos acordos estabelecidos permanece válido por um
período considerável de tempo, o que apoia e garante a consolidação e sustentabilidade das
intervenções a realizar no terreno. Neste desígnio, importa ainda conhecer as áreas sociais
de atuação dos protocolos estabelecidos (Gráfico 15).
Ao nível das parcerias estabelecidas com outras entidades, a área do Desporto surge
destacada. Num segundo plano, encontramos as áreas da ação social, cultura e, segurança
e proteção civil. De destacar ainda a área do Ambiente, com 3 protocolos celebrados, bem
como o apoio às Juntas de Freguesia do concelho. As restantes áreas possuem uma
expressão diminuta, ao nível do número de protocolos celebrados.

Gráfico 15 - Protocolos celebrados, por área de atuação, 2013-2017(1)

1

1

2

Desporto

3

11

Acção social
Cultura
Segurança e protecção civil

3

Ambiente
Acção das Juntas de Freguesia
Agricultura e pescas
5

Turismo

5

Urbanismo
5

Fonte: Protocolos, website Oficial da Autarquia de Vila do Bispo, 2017.
(1) O período em análise vai de 19.10.2013 a 04.05.2017.

Se o número de protocolos estabelecido, por área, permite alguma compreensão face à
direção dos investimentos, não é, contudo, um indicador suficiente para a total compreensão
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destes. Se existem protocolos onde é possível identificar o valor financeiro implicado, na sua
grande maioria tal não é possível dada a ausência de uma avaliação que quantifique o valor
dos bens ou serviços cedidos (ex. cedência gratuita de instalações). Desta forma torna-se
mais difícil avaliar a expressão económica das parcerias realizadas, pela sua comparação
relativa.
Ao nível do desenvolvimento das parcerias, importa olhar, por fim, ao impacto das mesmas
na ação das partes envolvidas. Sobre este aspeto, importa realçar a avaliação realizada
sobre os resultados alcançados com o protocolo relativo ao Festival de Observação de Aves
e, mais recentemente, com o projeto “Evocação das Operações do U-35, em Sagres”.
Olhando a indicadores mais gerais, no período em análise apenas dois protocolos foram
cessados pelo município, por motivos diferentes: um por não cumprimento do acordado e
outro por a entidade beneficiária ter deixado de necessitar do apoio que havia sido
concedido.

3.1.4. Iniciativas e reconhecimentos

G4-15 Indicação de Cartas, Princípios e Iniciativas externas em que
o município se envolve, subscreve ou endossa
Face à sustentabilidade da intervenção do Município de Vila do Bispo, no período em
análise, destacam-se três iniciativas principais. Foram elas a Certificação da Qualidade dos
Serviços; a criação do Portal do Munícipe on-line e; a elaboração da Estratégia de
Desenvolvimento Sustentável do Município.

Certificação da Qualidade dos Serviços
No ano de 2017, todos os serviços do Município de Vila do Bispo encontravam-se
certificados pelo Sistema de Qualidade definido pela Norma NP EN ISO 9001:2015. O
município possui um Núcleo de Qualidade, composto por seis técnicos superiores de
diferentes Unidades Orgânicas, que coordena, do ponto de vista técnico, a implementação
da Certificação da Qualidade.
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O município aderiu, de forma integralmente voluntária20, ao processo de Certificação da
Qualidade dos Serviços. A qualidade é, hoje, uma filosofia de atuação nos organismos
modernos que procuram a máxima efetividade, tornando-se cada vez mais numa questão
primordial perante desafios sociais cada vez mais exigentes e complexos.
O início deste processo teve lugar sensivelmente em 2005. A certificação começou por ser
parcial, abrangendo apenas alguns serviços e processos. Este processo inicial conheceu
algumas dificuldades ao nível da sua implementação. Em primeiro lugar, porque a gestão da
qualidade foi inicialmente concebida e implementada como algo distinto da gestão
autárquica. Esta separação, mais tarde sentida como artificial, não facilitou uma
compreensão célere das vantagens do sistema que se pretendia implementar, o que atrasou
o seu desenvolvimento.
Por outro lado, originou multiplicação de atividades, dando origem a mais relatórios e
processos, para além daqueles tidos como os habituais. Outro aspeto identificado como um
constrangimento foi a excessiva colagem dos processos de certificação às divisões e
subdivisões existentes no município e respetivos processos. Este facto originou uma
multiplicação de processos de certificação, sentida como desadequada e excessiva.
Verificou-se, igualmente, alguma resistência por parte dos trabalhadores municipais na
adesão ao sistema, em parte devido a uma cultura organizacional não tão sensível à ideia
da qualidade e pela dificuldade em perspetivar o interesse e a utilidade da nova ferramenta.
Em 2016, a transição para a nova versão da Norma foi vista como uma oportunidade para
repensar todas estas dificuldades e executar as reformas necessárias a uma correta e
adequada implementação do sistema de Certificação da Qualidade. Neste contexto, o atual
Executivo assumiu um papel relevante ao conferir prioridade política a este tema e ao apoiar
a ampla reforma que o Núcleo de Qualidade propôs. Assim, a Certificação da Qualidade foi
descolada da estrutura orgânica do município21, tida como inadequada para a
implementação da mesma. De uma forma sintética, criticava-se uma divisão orgânica
pensada por áreas de atividade e não por linhas de desenvolvimento estratégico. A
acrescentar, o município possuía uma mega unidade orgânica (Divisão de Atividades
Municipais), excessiva na sua dimensão face às outras. Desta forma, as três entidades
envolvidas (Executivo, Núcleo de Qualidade e grupo externo de consultores) chegaram a um
consenso relativo à divisão interna do município para efeitos da qualidade. Veja-se a este
respeito o esquema abaixo.

20

Como são aliás todos os processos de certificação de qualidade, independentemente da entidade
(pública ou privada) que os promove.
21 Tal como definida no Despacho n.º 283/2013, Diário da República, 2ª Série, n.º 4, de 7 de janeiro.
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Processos nos quais assenta a Certificação da Qualidade, 2017
Gestão do Território

Desenvolvimento social

Turismo e Atividades Económicas

Gestão, Planeamento e Melhoria

Monitorização e Avaliação

Fonte: Manual do Sistema da Qualidade22, Município de Vila do Bispo, 2016

Em cada um destes cinco processos identificados, as “antigas” áreas de atividade municipal
foram, depois, devidamente reorganizadas (veja-se o esquema seguinte).
Com esta restruturação, o município conseguiu integrar, de uma forma definitiva, a gestão
da qualidade como um eixo central no funcionamento e não já como um sistema adjacente
ou acessório.
Desta forma, e apenas em janeiro de 2017, o município começou integralmente a funcionar
com a Certificação da Qualidade. Atualmente, o sistema é melhor entendido e aceite pelos
trabalhadores municipais, em grande parte devido às correções introduzidas ao longo da
sua implementação e à melhor compreensão da sua utilidade.
Assim, e à data do presente relatório, não foi possível contar com os dados provenientes
deste sistema. Contudo, é certo que os mesmos irão permitir (num futuro muito próximo) um
significativo desenvolvimento da gestão municipal, em especial, nos seguintes aspetos:
monitorização rigorosa e atempada da atividade municipal e recursos implicados; melhoria
da capacidade de autoavaliação do município; melhoria dos relatórios de gestão e do seu
interesse organizacional e público enquanto instrumentos de comunicação.

22

Disponível em: www.cm-viladobispo.pt/pt/%20566/sistema-de-gestao-da-qualidade.aspx
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Processos de Certificação da Qualidade e suas atividades, 2017
Gestão, planeamento
e melhoria

• Comunicação
• Gabinete de Apoio à
Presidência
• Economia e Finanças
• Recursos Humanos
• Atividades
Administrativas
• Informática
• Jurídico
• Compras
• Arquivo
• Modernização
Administrativa e
Gestão
• Património Móvel e
Imóvel
• Expediente

Monitorização
e avaliação

Gestão do
Território

• Monitorização

• Edificação e

de processos e
serviços
• Programa de
auditorias
• Gestão de
reclamações
• Avaliação de
satisfação
• Fiscalização
• SIADAP
• SIG
• Relatórios

construção
obras públicas
e particulares
• Espaços
públicos
• Águas e
saneamento
• Proteção civil
• Armazéns e
oficinas

Desenvolvimento
social

Atividades
económicas
e Turismo

• Educação
• Deporto e

• Turismo
• Mercados e

juventude
• Cultura
• Ação social e
saúde
• Apoio ao
associativismo
• Transportes

feiras
• Gabinete
de apoio ao
empresário

Fonte: Manual do Sistema da Qualidade, Município de Vila do Bispo, 2016

Portal do Munícipe - Disponibilização de serviços on-line
A disponibilização de serviços municipais através de uma plataforma on-line foi uma das
principais iniciativas no mandato em questão, tendo contribuído de forma significativa para a
modernização e consequente efetividade dos serviços.
Os serviços on-line do município encontram-se em funcionamento ao público desde 22 de
janeiro de 2014. A sua utilização implica um registro por parte de cada utilizador. Desde
2014, o número de utilizadores tem vindo a aumentar (Gráfico 16).
Assim, no ano de 2016, o último para o qual existem dados completos, o número total de
utilizadores somava 110. A tendência para o ano de 2017, ainda que os valores deste ano
não estejam completos, é indubitavelmente para o seu aumento.
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Gráfico 16 - Inscrições para acesso aos serviço on-line, 2014-2017(1)
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Fonte: Subunidade orgânica de Informática, Município de Vila do Bispo
(1) Os dados para o ano de 2017 foram registados até ao dia 14 de setembro.

Os serviços municipais informatizados asseguram um importante conjunto de serviços e
possibilidades: envio de petições, reclamações e sugestões e consulta da fase em curso de
determinado processo. Dão-se alguns exemplos na tabela seguinte.

Tabela 18 - Exemplos de casos concretos e da sua resolução on-line
Caso

N.º de circuitos de
decisão implicados

Tempo de duração

Adesão à fatura eletrónica

1

No próprio dia

Comunicação leitura de água

1

No próprio dia

Resolução de uma reclamação

5

1 dia útil e meio

Fonte: Subunidade orgânica de Informática, Município de Vila do Bispo

A adesão a este sistema sugere-se como positiva por parte dos munícipes (Gráfico 17). O
número de documentos submetidos através desta via assume uma tendência estável a partir
de 2015, mais ainda quando se pensa que o ano de 2017 ainda não se encontrava fechado
face a este indicador.
Uma vez que a gestão documental23 do município é, toda ela, informatizada, qualquer
munícipe pode, a todo o momento, aderir ao serviço on-line e assim consultar o andamento
processual do seu pedido.

23

A informatização da gestão documental do Município de Vila do Bispo engloba todos os serviços e
é anterior a 2014, ano no qual os serviços on-line para os munícipes foram lançados.
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Gráfico 17 - Documentos submetidos pelos munícipes através dos serviços on-line(1)
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Fonte: Subunidade orgânica de Informática, Município de Vila do Bispo
(1) Os dados relativos ao ano de 2017 apenas foram contabilizados até ao dia 14 de setembro.

Desenvolvimento da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Município
No ano de 2017, o Município de Vila do Bispo realizou uma aposta com vista ao
desenvolvimento da sua Estratégia de Desenvolvimento Sustentável.
Através da contratação de uma entidade externa, o município comprometeu-se com a
realização de cinco projetos: o Relatório de Sustentabilidade que aqui se apresenta, uma
Agenda 21 Local, um Plano de Turismo, um Plano do Ambiente e a adesão ao Pacto de
Autarcas. Este conjunto de trabalhos abarcará áreas como a governação, a transparência
da atuação, o ambiente, a qualidade de vida e o turismo. A estratégia de sustentabilidade do
concelho, no seu todo, visa um desenvolvimento sustentável que permita compatibilizar o
crescimento, a proteção ambiental e a coesão social. Pretende-se que o desenvolvimento
da estratégia seja amplamente participado pelos diferentes agentes locais e mobilizador de
vontades e de consensos.
A terminar este capítulo, falta comunicar o conjunto de reconhecimentos alcançados pelo
Município de Vila do Bispo. A este respeito, o mandato 2013-2017 foi particularmente
frutífero. Veja-se a Tabela seguinte.
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Tabela 19 - Prémios e distinções atribuídos ao Município de Vila do Bispo, 2013-2017
Ano de
atribuição

Designação

Âmbito

Entidade
Promotora

Prémio Município do Ano Portugal

2015

Nacional

Universidade do
Minho

Prémio Município do Ano Portugal

2015

Regional

Universidade do
Minho

2ª Posição no Ranking Global da
Presença na Internet das Câmaras
Municipais Portuguesas

2016

Nacional

Universidade do
Minho & Microsoft

13ª Posição no Ranking nacional do
Índice de Transparência Municipal

2016

Nacional

Associação Cívica
Transparência e
Integridade

1ª Posição na categoria Serviços on-line,
no Ranking da Presença na Internet das
Câmaras Municipais Portuguesas

2016

Nacional

Universidade do
Minho & Microsoft

Prémio Município do Ano Portugal

2017

Regional

Universidade do
Minho

Fonte: Município de Vila do Bispo

A este respeito, irá conferir-se algum destaque à posição alcançada no Índice de
Transparência Municipal24 (IMT).
O ITM é um indicador significativo ao nível da transparência da governação, uma vez que
mede o grau de transparência da ação dos municípios, através de uma análise da
informação disponibilizada aos cidadãos, nos seus websites oficiais. Este índice
compreende a análise de 308 municípios portugueses.
A partir de 2014, o Município de Vila do Bispo passou, numa escala de 1 (mínimo) a 100
(máximo), de uma pontuação inicial de 36 para uma pontuação de 81,6 valores, o que
correspondeu a um aumento de 45,6% em apenas um ano (2014-2015). No ano de 2016, o
município continuou a melhorar a sua pontuação, em 11,26 pontos, o que lhe granjeou o 13º
lugar no ranking nacional do ITM (Gráfico 18).
Numa análise da posição relativa de Vila do Bispo face ao restante conjunto de municípios
do país, verifica-se que o seu desempenho largamente se destaca (Gráfico infra). Enquanto
a média nacional alcançada pelos municípios portugueses não conseguiu, de acordo com a
última medição efetuada, ultrapassar a primeira metade da escala, Vila do Bispo apresenta
uma evolução muito destacada, a colocar-se numa posição cimeira.

24

Este índice é da iniciativa e responsabilidade da Associação Cívica Transparência e Integridade.
Para consulta, veja-se https://transparencia.pt/projetos/indice-de-transparencia-municipal/
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Gráfico 18 - Evolução do Município de Vila do Bispo no Índice de Transparência Municipal, por
comparação com a média nacional
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Fonte: Índice de Transparência Municipal - https://transparencia.pt/projetos/indice-de-transparencia-municipal/

Esta análise comparativa valoriza o resultado individual alcançado pelo município. Num país
com um tão baixo resultado nacional ao nível deste índice específico, o resultado alcançado
pelo Executivo de Vila do Bispo na vigência do seu mandato permitiu que este se integrasse
num conjunto minoritário de municípios que, a nível nacional, apresentam melhor
desempenho face à transparência da relação com os seus munícipes.
O ITM é uma medida de análise combinada, composto por um conjunto de indicadores
agrupados em sete sub-dimensões: 1) Informação sobre a Organização, Composição Social
e Funcionamento do Município; 2) Planos e Relatórios; 3) Impostos, Taxas, Tarifas, Preços
e Regulamentos; 4) Relação com a Sociedade; 5) Contratação Pública; 6) Transparência
Económico-Financeira; 7) Transparência na área do Urbanismo. Para cada uma destas subdimensões de análise é calculado um valor, significando este a evolução que cada município
tem vindo a alcançar nessa área.
À exceção dos dois primeiros anos de análise, nos quais não se registaram alterações, o
município apresenta uma evolução positiva em praticamente todas as sub-dimensões de
análise (com a única exceção da sub-dimensão “Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e
Regulamentos”). Na realidade, e de acordo com a última medição realizada (2016), o
município apresenta três áreas de funcionamento - Relação com a sociedade;
Transparência económico-financeira e; Transparência no urbanismo - nas quais conseguiu
responder na totalidade aos critérios exigidos e, com isso, atingir a pontuação máxima. As
restantes quatro áreas de avaliação - Organização, Composição Social e Funcionamento do
Município; Planos e Relatórios; Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Regulamentos e;
Contratação Pública - necessitam ainda de mais investimento, muito embora as suas
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pontuações se situem já acima dos 90 valores. Neste âmbito, a sub-dimensão “Organização,
Composição Social e Funcionamento do Município” é aquela onde os progressos no
domínio da transparência têm sido mais lentos (71,43 de pontuação no ano de 2016).
Atualmente, o município tem em ação um conjunto de iniciativas que visam debelar as
fragilidades apontadas por este índice.

Gráfico 19 - Evolução do Município de Vila do Bispo no Índice de Transparência Municipal, por
subárea
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Fonte: Índice de Transparência Municipal - https://transparencia.pt/projetos/indice-de-transparencia-municipal/

A terminar, uma curta síntese relativa aos restantes prémios alcançados.
Em 2016, o Município de Vila do Bispo foi agraciado com o 1º lugar a nível nacional na
classificação de Serviços on-line, no âmbito da 9ª edição do Índice da Presença na Internet
das Câmaras Municipais 2016 (Ipic2016), ano em que obteve o 2º lugar no ranking global, a
escassos 0,003 pontos da Câmara Municipal de Murça (Tabela 20).
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Tabela 20 - Ranking global das Câmaras Municipais melhor classificadas, Ipic2016
Posição

Designação

Dimensão

Distrito / NUTII

Valor Ipic

1

Murça

Pequena

Vila Real / Norte

0,626

2

Vila do Bispo

Pequena

Faro / Algarve

0,623

3

Bragança

Média

Bragança / Norte

0,608

4

Ribeira Grande

Média

Açores

0,604

5

Lourinhã

Média

Lisboa / Centro

0,594

5

Manteigas

Pequena

Guarda / Centro

0,594

7

Guimarães

Grande

Braga / Norte

0,592

8

Alenquer

Média

Lisboa / Centro

0,591

9

Leiria

Grande

Leiria / Centro

0,586

10

Alvaiázere

Pequena

Leiria / Centro

0,579

10

Santo Tirso

Média

Porto / Norte

0,579

Fonte: http://gavea.dsi.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/05/Ipic2016_Pub2017_VFINAL.pdf

Em 2015, o Município de Vila do Bispo ganhou o Prémio Município do Ano Portugal 2015,
atribuído pela Universidade do Minho, através da sua plataforma UM-Cidades25, que
pretende valorizar, transferir e aplicar conhecimento nos municípios e regiões, numa base
de intercâmbio e valorização recíproca das iniciativas do poder local. Nesse ano, o
Município de Vila de Bispo ganhou não só a distinção nacional, como também a regional
(Região do Algarve), com a apresentação do projeto “Festival de Observação de Aves e
Atividades de Natureza”, projeto distinguido entre 36 candidaturas de vários municípios. O
Festival de Observação de Aves teve a sua primeira edição em 2010 e visa, no âmbito da
animação ambiental, a divulgação dos valores naturais, em particular a sua avifauna. No
essencial, pretende sensibilizar a população para a necessidade de preservar e valorizar
este recurso, através, nomeadamente, do estímulo ao turismo ornitológico, enquanto
atividade potenciadora de riqueza local.
Em 2017, o Município tornou a ser agraciado com o Prémio Município do Ano Portugal, na
categoria Regional, atribuído pela Universidade do Minho, com a apresentação do projeto
“Evocação das Operações do U-35 em Sagres”. O projeto reporta-se à investigação,
valorização e usufruto científico, cívico e turístico do episódio ocorrido a 24 de abril de 1917,
e relativo ao afundamento nas águas de Sagres de três navios pelo submarino da Marinha
Imperial Alemã U-35. Os destroços passaram a integrar o Património Cultural Subaquático
da Humanidade (UNESCO). O projeto contextualizou o heroico envolvimento do navio
patrulha da Marinha Portuguesa “Galgo” e permitiu reescrever a história da 1ª Guerra
Mundial, ao provar que esta também se desenrolou em território nacional.
25

Para consulta do website oficial da Plataforma: https://www.umcidades.uminho.pt/pt
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De destacar que ambos os projetos premiados foram concretizados em parceria com
entidades diversas, capazes de acrescentar conhecimento, suporte e inovação às iniciativas
desenvolvidas.
Naturalmente que, para além do reconhecimento pelo mérito, são de assinalar os impactos
subsequentes da atribuição destas distinções. A este respeito, o Município de Vila do Bispo
destaca: o ganho em nome e visibilidade de um território até então pouco conhecido a nível
do país; a criação de uma imagem do território associada à inovação e desenvolvimento e; a
motivação dos trabalhadores do município pelo reconhecimento externo do seu trabalho e
iniciativas. Em suma, o Município de Vila do Bispo procurou uma governação aberta ao
escrutínio exterior, pela partilha e discussão dos seus projetos e iniciativas, em diferentes
fóruns.
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3.2. ECONÓMICO

Para a elaboração desde capítulo foram utilizadas as demonstrações financeiras do
município entre 2013 e 2016, bem como informação adicional relativamente a:
 Salários mais baixos praticados no período em análise;
 Fornecedores locais;
 Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização;
 Transferências financeiras do governo central;
 Procedimentos para a contratação local;
 Número de cargos de topo e total ocupado por indivíduos da comunidade local;
 Investimentos efetuados que visassem essencialmente o benefício público através de
envolvimento comercial, em géneros ou pro bono. Para efeitos de classificação das áreas
de Investimento, foi utilizado o Classificador Funcional das Autarquias Locais, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro. Algumas rúbricas foram agregadas, para
uma leitura mais fácil, tendo em consideração a sua importância relativa.

O cálculo dos indicadores relevantes foi efetuado de acordo com os indicadores GRI para o
respetivo período recomendado.
Os indicadores GRI para este capítulo, num total de nove, repartem-se por dois grupos:
Indicadores “essenciais” (G4-EC1, G4-EC2, G4-EC3, G4-EC4, G4-EC6, G4-EC7 e
G4-EC9);
Indicadores “complementares” (G4-EC5 e G4-EC8).
São apresentados todos os indicadores “essenciais” e um indicador “complementar” (G4EC5). O indicador G4-EC8 - Descrição e análise dos impactos económicos indiretos mais
significativos, incluindo a sua extensão, não foi apresentado devido a dificuldades de
obtenção de informação específica.
Para além dos indicadores GRI, a presente análise inclui ainda recomendações ao
desempenho económico, sugestões de compromissos futuros e a apresentação das boas
práticas por parte do município.
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3.2.1. Desempenho Económico

G4-EC1 Valor económico direto gerado e distribuído, incluindo
receitas, custos operacionais, indemnizações a trabalhadores,
donativos e outros investimentos na comunidade, lucros não
distribuídos e pagamentos a investidores e governos
Tabela 21 - Distribuição de valor económico
euros

2013

2014

2015

2016

Valor económico direto gerado
Receitas operacionais

9.577.816

10.670.806

10.568.275

9.349.692

1.110.215

1.042.262

1.353.388

1.394.753

841.013

1.015.280

1.029.864

1.037.348

+ Impostos e Taxas

3.179.327

4.172.533

4.001.288

2.886.763

+ Transferências e Subsídios obtidos

3.681.204

3.464.589

3.376.804

3.216.591

766.057

976.142

806.931

814.236

24.653

2.037

73.565

141.386

202.397

459.103

427.599

733.983

9.804.866

11.131.945

11.069.440

10.225.061

Trabalhadores e Corpos gerentes

3.776.082

3.892.439

3.833.800

3.772.452

Fornecedores de bens e serviços

2.963.789

3.204.289

3.222.171

3.644.346

Instituições financeiras

213.019

343.978

114.800

97.963

Comunidade

658.807

843.956

1.005.454

943.504

Total distribuído

7.611.698

8.284.662

8.176.225

8.458.265

Valor económico retido

2.193.168

2.847.283

2.893.215

1.766.796

+ Vendas
+ Prestações de serviços

+ Outras receitas
+ Receitas financeiras
+ Resultados extraordinários
Total gerado
Valor económico distribuído

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

A distribuição de valor económico nos quatro anos em análise dividiu-se, basicamente, entre
os “Trabalhadores e Corpos gerentes”, “Fornecedores de bens e serviços” e “Comunidade”,
tendo os “Trabalhadores e Corpos gerentes” e “Fornecedores de bens e serviços” assumido
o maior peso relativo. (Tabela 21)
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Gráfico 20 - Distribuição de valor, por rúbrica
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Analisando a evolução das rúbricas de distribuição de valor, em montantes absolutos,
verifica-se que em 2016, se assiste a um acréscimo significativo da rúbrica “Fornecedores
de bens e serviços”. A rúbrica “Trabalhadores e Corpos gerentes” apresenta estabilidade no
período em análise. Face a 2013, verifica-se um aumento do valor distribuído à
“Comunidade”. (Gráficos 20 e 21)

Gráfico 21 - Evolução da distribuição de valor (euros), por rúbrica
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo
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A rúbrica “Trabalhadores e Corpos gerentes” representa, para o período, entre 45% e 50%
da distribuição de valor. Em 2014 assistiu-se a um acréscimo de 3% face a 2013 e, a partir
de 2015, a rúbrica apresenta uma variação anual negativa de 2%. O peso da rúbrica no total
da distribuição de valor diminui, assim, dois pontos percentuais no período. (Tabela 22)
Tabela 22 - Distribuição de valor económico, rúbrica Trabalhadores e Corpos gerentes
euros

Trabalhadores e Corpos gerentes - valor (€)
% do Total distribuído

2013

2014

2015

2016

3.776.082

3.892.439

3.833.800

3.772.452

50%

47%

47%

45%

3%

-2%

-2%

Acréscimo anual

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Os “Fornecedores de bens e serviços” representam, neste período, entre 39% e 43% da
distribuição de valor. No período em análise, assistiu-se a um acréscimo de 23%, em valor
absoluto e um aumento do peso relativo na distribuição de valor de 4 pontos percentuais.
(Tabela 23)
Tabela 23 - Distribuição de valor económico, rúbrica Fornecedores de bens e serviços
euros

Fornecedores de bens e serviços - valor (€)
% do Total distribuído

2013

2014

2015

2016

2.963.789

3.204.289

3.222.171

3.644.346

39%

39%

39%

43%

8%

1%

13%

Acréscimo anual

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Por fim, sobre o “Valor económico retido”, salienta-se, em 2016, uma redução de 39% face a
2015 e de 19% face a 2013. (Tabela 24)
Tabela 24 - Valor económico retido
euros

Valor económico retido - valor (€)
Acréscimo anual

2013

2014

2015

2016

2.193.168

2.847.283

2.893.215

1.766.796

30%

2%

-39%

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo
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No que toca às fontes de obtenção de valor, os “Impostos e Taxas” e as “Transferências e
Subsídios obtidos” são as principais fontes, representando, em média, no período em
análise, 66% do total.
As “Vendas” e as “Prestações de serviços” contribuem, no período 2013-2016, 21% para a
obtenção de valor. (Gráfico 22)

Gráfico 22 - Obtenção de valor, por fonte
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Analisando as fontes de obtenção de valor, à exceção da rúbrica “Transferências e
Subsídios obtidos”, analisada no indicador G4-EC4, verifica-se que a rubrica de impostos e
taxas apresentou uma redução significativa em 2016, de 28% face a 2015.
No período em análise representou 34% da obtenção de valor. Verifica-se, ao nível das
“Vendas” e das “Prestações de serviços”, uma tendência crescente, representando, nos
anos 2013-2016, cerca de 21% da obtenção de valor. (Gráfico 23)

59

Gráfico 23 - Evolução da obtenção de valor (euros), por fonte
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

No que se relaciona com o cumprimento dos seus compromissos para com terceiros,
apresenta-se os valores do “Prazo Médio de Pagamentos” do município no 4º trimestre de
cada ano. (Gráfico 24)

Gráfico 24 - Prazo Médio de Pagamentos, em dias
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo
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Assiste-se, assim, a uma evolução do “Prazo Médio de Pagamentos” do Município de Vila
do Bispo entre 529 e 326 dias, com uma tendência decrescente no período. Salienta-se que,
de acordo com o reporte da Direção Geral do Orçamento, relativo ao 4º trimestre de 2016, o
município se encontrava em cumprimento da Lei dos Compromissos.

G4-EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades
devido às Alterações Climáticas
A análise económica dos impactos das Alterações Climáticas, em Vila do Bispo, não é
passível de ser efetuada neste âmbito, devendo ser alvo de estudo exaustivo específico. No
entanto, dada a sua relevância, apresentam-se aqui algumas considerações numa
perspetiva de atuação futura. Por outro lado, tendo em consideração o principal vetor
económico de Vila do Bispo, o Turismo, procura-se apontar as principais consequências em
virtude das Alterações Climáticas, no quadro mais à frente.
De acordo com o IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), entre 1880 e 2012, o
aquecimento médio global no mundo situou-se em cerca de 0,85ºC. Em Portugal, o
aquecimento médio foi de cerca de 1,25ºC. De acordo com a informação científica existente,
Portugal vai sofrer os efeitos das alterações climáticas de forma mais intensa do que a
média dos países do mundo e integra uma das regiões mais atingidas pelo aumento da
temperatura e pela redução da precipitação. A Estratégia Europeia de Adaptação às
Alterações Climáticas, adotada em 2013, é clara quanto aos efeitos na região do
Mediterrâneo:
 A temperatura vai aumentar mais que na média europeia;
 A precipitação anual vai diminuir;
 O caudal dos rios vai decrescer;
 Aumenta o risco de perda de biodiversidade;
 Aumenta o risco de desertificação;
 Aumentam as necessidades de regadio para a agricultura;
 Aumenta o risco de fogos florestais;
 Aumenta a mortalidade causada por ondas de calor;
 Aumenta o risco de danos na orla costeira com potenciais impactos no turismo.
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Estes efeitos terão, seguramente, consequências significativas na qualidade de vida das
pessoas, nomeadamente no aumento do custo de vida.
Desta forma, é importante que o Município de Vila de Bispo se adapte às Alterações
Climáticas, numa perspetiva de economia circular, nomeadamente através de:
 Um trabalho persistente, ao nível do ordenamento do território, até porque haverá locais
em que não será possível contrariar as forças da natureza;
 Defesa da orla costeira e das atividades económicas que dela dependem;
 Gestão dos recursos hídricos disponíveis, promovendo uma utilização custo-eficaz;
 Promoção da adaptação do sector agrícola e florestal às novas realidades climáticas;
 Prevenção dos incêndios florestais;
 Proteção da biodiversidade;
 Providenciar informação sobre os cenários climáticos para que as empresas e os
cidadãos possam planear devidamente o futuro;
 Implementação de medidas de proteção da saúde da população face às novas ameaças,
nomeadamente, os danos na orla costeira, as ondas de calor e os fenómenos
meteorológicos extremos.
As empresas e os cidadãos, por seu lado, deverão ter presente esta nova realidade
climática e efetuar as suas opções, para o futuro, em perfeita consciência, incorporando
todas as ações possíveis, não só para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa,
mas também para se adaptarem às Alterações Climáticas. Alguns exemplos, são:
 Fazer o reaproveitamento de águas residuais;
 Captar e reservar águas pluviais;
 Zelar por um uso eficiente da água;
 Optar por espécies autóctones, nas explorações agrícolas e florestais e nos jardins;
 Manter a permeabilidade dos solos;
 Efetuar a prevenção de incêndios nos seus terrenos;
 Optar por construções de alta eficiência energética;
 Fazer planos de negócios que contemplem a futura realidade climática;
 Apostar na mobilidade elétrica e nas energias renováveis/descarbonização.
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Principais consequências em virtude das Alterações Climáticas
Riscos

Redução da
precipitação

Aumento das
amplitudes térmicas
Acréscimo de
fenómenos
meteorológicos
extremos
Aumento do
nível do mar

Turismo

Exemplos de medidas de adaptação

Aumento de custos com
abastecimento de água
(podendo haver escassez
que conduza à sua
interrupção)
Aumento dos custos com
aquecimento e arrefecimento
Possíveis impactos na
procura e sazonalidade
Danos na orla costeira, com
possível diminuição da
qualidade das praias e
redução da atratividade
turística

• Reaproveitamento de águas residuais
• Captar e reservar águas pluviais
• Zelar por um uso eficiente da água
• Optar por espécies autóctones, seja nas
suas explorações agrícolas e florestais,
seja nos seus jardins
Optar por construções de alta eficiência
energética

• Criar mecanismos para manter os
habitats estáveis/equilibrados

• Ações que garantam a biodiversidade

Medidas preventivas de ordenamento do
território e defesa da orla costeira

G4-EC3 Cobertura das obrigações referentes ao plano de
benefícios definido
Os descontos dos colaboradores admitidos até ao final de 2005, relativos ao plano de
benefícios, são efetuados para a Caixa Geral de Aposentações e para a ADSE (em regime
obrigatório), ao abrigo dos Decretos-Lei nº 498/72, 118/83 e 234/2005. Este regime de
descontos mantém-se ainda em vigor.
Para os colaboradores admitidos a partir de 2006, os descontos passam a ser efetuados
para a Segurança Social, ao abrigo da Lei 4/2009, sendo que os descontos para a ADSE
revestem um carácter facultativo.
Os colaboradores com contrato individual de trabalho e a termo certo apresentam o plano de
benefícios do regime geral e descontam para a Segurança Social.
No dia 1 de janeiro de 2011, entrou em vigor o Código dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, designado por Código Contributivo, aprovado
pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
119/2009, de 30 de dezembro, e a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro (OE 2011).
Foi também publicado o Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, que procede à
regulamentação do Código Contributivo e produz efeitos a 1 de janeiro de 2011.
Todas as obrigações referentes aos planos de benefícios encontram-se regularizadas.
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G4-EC4 Transferências financeiras do governo central
Como seria expectável, por ser um município, as transferências do Orçamento de Estado e
os subsídios obtidos representam uma percentagem significativa do total de receitas, em
média 34% para o período em apreço. Assiste-se, contudo, a uma tendência decrescente do
valor total das “Transferências e Subsídios obtidos” no período em análise26. (Tabela 25;
Gráficos 25 e 26)

Tabela 25 - Evolução das Transferências e Subsídios obtidos
euros

Transferências e Subsídios obtidos

2013

2014

2015

2016

3.681.204

3.464.589

3.376.804

3.216.591

38%

32%

32%

34%

% do Total de Receitas

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Gráfico 25 - Transferências e Subsídios obtidos (euros)
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

É de notar que este decréscimo já remonta a 2009, uma vez que o valor das “Transferências e
Subsídios obtidos” tem vindo sempre a descer desde então:
2008 = € 4.029.652;
2009 = € 4.019.624;
2010 = € 3.904.197;
2011 = € 3.898.263;
2012 = € 3.714.078.
26
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Gráfico 26 - Transferências e Subsídios obtidos, em % do total de Receitas
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

3.2.2. Presença no Mercado
Neste capítulo, o objetivo é fornecer indicadores que, numa perspetiva económicofinanceira, permitam situar o Município de Vila do Bispo face ao “mercado” em que se
insere. Assim, e seguindo os indicadores GRI, será verificado, face ao “mercado local”, o
nível salarial e o peso dos fornecedores locais, bem como o peso da comunidade local em
unidades operacionais relevantes.

G4-EC5 Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local,
nas unidades operacionais importantes
No período 2013 a 2016, o salário mais baixo praticado pelo Município de Vila do Bispo foi
equivalente ao salário mínimo local. (Tabela 26)
Tabela 26 - Salário mais baixo e salário mínimo local
euros

2013

2014

2015

2016

Salário mais baixo (1)

485,00

485,00

505,00

530,00

Salário mínimo local (2)

485,00

485,00

505,00

530,00

1,00

1,00

1,00

1,00

(1) / (2)

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo
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G4-EC6 Procedimentos para contratação local e proporção de
cargos de gestão de topo ocupados por pessoas provenientes da
comunidade local, nas unidades operacionais mais importantes
De acordo com o estipulado na lei, o Município de Vila do Bispo, quando pretende aumentar
o seu quadro de pessoal, nomeadamente no caso de cargos dirigentes, rege-se com o
estipulado na Lei n. º49/2012, de 29 de agosto, que “procede à adaptação à administração
local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n. os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro,
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração
central, regional e local do Estado”. Esta Lei sofre alterações introduzidas pela Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro.
A proporção de cargos de gestão de topo ocupado por indivíduos provenientes da
comunidade local, no período em análise, situou-se nos 70%. (Tabela 27)
Tabela 27 - Pessoas em cargos de topo
euros

2013
Pessoas da comunidade local em cargos de topo (1)
Quantidade de cargos de topo (2)
(1) / (2)

2014

2015

2016

7

7

7

7

10

10

10

10

70%

70%

70%

70%

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

3.2.3. Impactos económicos indiretos

Todas as entidades geram impactos económicos indiretos. No caso de um município esses
impactos assumem uma proporção, em geral, muito superior ao de entidades privadas.
Sendo os impactos económicos indiretos de difícil quantificação, a análise recai sobre o
indicador G4-EC7, que irá ilustrar, para o período 2013-2016, os investimentos efetuados
em infraestruturas e serviços que visam essencialmente o benefício público.

G4-EC7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em
infraestruturas e serviços oferecidos que visam essencialmente o
benefício público através de envolvimento comercial, em géneros
ou pro bono
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Entre 2013 e 2016, os investimentos em infraestruturas e serviços que visam
essencialmente o benefício público, ascenderam a cerca de 11,8 milhões de euros. As
“Funções gerais” totalizaram cerca de 3,7 milhões de euros (31% do total), as “Funções
sociais” ascenderam a cerca de 4,8 milhões de euros (41% do total) e as “Funções
económicas” cifraram-se em cerca de 3,3 milhões de euros (28% do total). (Tabela 28;
Gráfico 27)
Tabela 28 - Distribuição do investimento, por função principal e área de investimento
euros
2013

2014

2015

2016

Total

Funções gerais
Serviços gerais e Administração geral
Proteção Civil

1.130.586
848.764
281.822

528.110
358.639
169.471

1.806.905
1.313.867
493.039

242.139
242.139
0

3.707.740
2.763.408
944.331

Funções sociais
Educação
Saúde, Desporto, S. Culturais e
Recreativos
Habitação / Urbanização
Abastecimento de Água
Proteção do Ambiente / Ordenamento
do Território
Saneamento e Resíduos
Ação Social

1.588.668
199.544

1.839.697
897.658

1.120.532
474.612

226.576
89.844

4.775.473
1.661.658

192.907

46.828

52.926

79.598

372.259

129.261
58.981

230.497
86.065

16.522
71.654

10.678
27.282

386.958
243.983

379.528

55.470

201.562

14.476

651.036

21.332
607.115

14.235
508.944

232.883
70.373

4.064
633

272.514
1.187.065

Funções económicas
Infraestruturas e apoio à Agricultura,
Indústria e Serviços
Transportes e Comunicações

946.365

460.012

890.127

1.007.721

3.304.225

497.928

147.031

655.411

79.606

1.379.975

448.437

312.980

234.717

928.115

1.924.249

3.665.618

2.827.819

3.817.565

Total

1.476.436 11.787.437

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Gráfico 27 - Repartição do Investimento, por função principal
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo
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As “Funções sociais” apresentam, no período em análise, valores e proporções
predominantes face às “Funções económicas”. As “Funções gerais”, sobrepõem-se, no
período, às “Funções económicas”. (Gráfico 28)

Gráfico 28 - Investimento anual (euros), por função principal
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Em termos anuais, os valores de investimento oscilaram entre os 1,5 e os 3,8 milhões de
euros, com uma média anual de cerca de 2,9 milhões de euros. Salienta-se a redução do
montante investido no ano de 2016. (Gráfico 29)

Gráfico 29 - Investimento anual (euros)

2016

2015

2014

2013

1 476 436 €

3 817 565 €

2 827 819 €

3 665 618 €

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo
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Relativamente às áreas de investimento que mais verbas absorveram, salienta-se os
“Serviços e Administração Geral”, com um peso de 24% no total do investimento no período
em análise, os “Transportes e Comunicações” (16% do Investimento), a “Educação”, que
representou 14% do total de investimento total e as “Infraestruturas e apoio à Agricultura,
Indústria e Serviços”, que ascendeu a 12% do investimento total.
Salienta-se, por fim, que as áreas de “Abastecimento de Água” e de “Saneamento e
Resíduos” apresentam, comparativamente, um aparente baixo nível de investimento em
virtude desses serviços se encontrarem a ser geridos por Sistemas Multimunicipais (Águas
do Algarve – Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, e Algar –
Resíduos Sólidos Urbanos). (Gráfico 30)

Gráfico 30 - Repartição do investimento
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

É de ter em conta que a entidade Águas do Algarve só gere as ETAR’s, assim como só são
responsáveis pela entrega da água em dois pontos na periferia do concelho – Central de
Almádena (Estação Elevatória) e o Reservatório de Barão de S. Miguel – sendo o restante
serviço da responsabilidade do município.
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3.2.4. Práticas de compra

G4-EC9 Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores
locais, em unidades operacionais importantes
Desde que compatível com as condições da concorrência, e sempre que possível, o
Município de Vila do Bispo adquire bens e serviços a fornecedores locais. No período em
análise, a proporção de “Custos com fornecedores locais” situou-se entre os 3% e os 6%
dos “Custos totais com fornecedores” de bens, serviços e investimentos. (Tabela 29)
Tabela 29 - Custos com fornecedores locais
euros

2013

2014

2015

2016

Custos com fornecedores locais (1)

90.579

138.384

183.366

204.828

Custos totais com fornecedores (2)

2.963.789

3.204.289

3.222.171

3.644.346

3%

4%

6%

6%

% dos custos com fornecedores locais (1) / (2)

Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo

Em jeito de remate, assinale-se que o Município de Vila do Bispo apresentou, nos anos
2013 a 2016, Resultados Líquidos negativos. Esta situação, que teve o seu início em 2008 e
foi substancialmente agravada em 2009, quando atingiu um resultado negativo de
4.891.336,09 Euros, tem vindo nos últimos anos a ser corrigida, cifrando-se, em 2016, num
resultado negativo bastante inferior: 1.716.252,62 Euros. Esta política tem implicado um
esforço significativo de amortizações por parte do município, como se pode ver no gráfico
abaixo.
Gráfico 31 - Evolução do Resultado Líquido dos exercícios e das amortizações
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Fonte: Subunidade orgânica de Economia e Finanças, Município de Vila do Bispo
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Ao nível das “Receitas relativas a vendas e prestações de serviços”, verificou-se, entre
2013 e 2016, um acréscimo do peso relativo das rubricas “Vendas” e “Prestações de
Serviços” no total de receitas. A manutenção desta tendência permite maior autonomia de
receitas do Município de Vila do Bispo face aos “Subsídios e Transferência Estatais”, cujo
valor tem apresentado tendência decrescente, libertando, ao mesmo tempo, recursos para a
economia.
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3.3. AMBIENTAL

Para a elaboração desde capítulo foram utilizados dados e informações disponibilizados
pelo município, em especial da Divisão de Atividades Municipais, mas também de outros
serviços municipais, assim como de outras entidades como sejam as Águas do Algarve e a
Algar.
A análise dos indicadores relevantes foi efetuada de acordo com a grelha de indicadores da
GRI, que abrange uma bateria de 34 indicadores, agrupados em 12 subtemas (ver quadro
síntese apresentado no capítulo 5.2.).
A dimensão ambiental da sustentabilidade diz respeito aos impactos do município sobre os
ecossistemas, incluindo aspetos bióticos (genericamente os seres vivos) e abióticos (solo,
ar, água, …), quer estejam relacionados com consumos (energia, água, materiais, …), com
saídas (emissões, efluentes, resíduos, …) ou mesmo com a conformidade com leis e
regulamentos ambientais.
Para além da análise dos indicadores GRI, a presente análise inclui ainda recomendações
ao desempenho ambiental, sugestões de compromissos futuros e a apresentação de boas
práticas do município.
Para esta análise foram utilizados os indicadores que permitem refletir de forma mais clara o
desempenho ambiental do Município de Vila do Bispo, tendo em conta a informação
disponível, as características das diversas atividades municipais e as diretrizes da GRI.

3.3.1. Materiais

Com este grupo de indicadores pretende-se avaliar o esforço na redução do consumo de
materiais utilizados pelo município, uma vez que estes estão diretamente ligados à
conservação dos recursos globais, influenciando a eficiência do município.
Para quem tem a responsabilidade da sua gestão no município, conhecer o consumo de
materiais é importante pois está diretamente relacionado com os custos operacionais gerais.
Conhecer esses consumos, tanto por produto como por categoria de produto, facilita a
monitorização da eficiência dos materiais e do custo de fluxos de materiais.
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G4-EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume
Os dados disponíveis permitem conhecer os materiais adquiridos pelo município, ano a ano,
o que nos dá a conhecer a diversidade e grandeza de materiais utilizados pelo município no
desempenho da sua missão. Porém, não sendo possível saber quais desses materiais
foram verdadeiramente consumidos em cada ano e quais os que transitaram em stock para
os anos seguintes, optou-se por apresentar o somatório para o período em análise (20132016) de alguns tipos de materiais mais representativos, a título exemplificativo (Gráficos 32
e 33). Deve, contudo, notar-se que alguns destes consumos têm vindo a decrescer, até pela
maior utilização dos meios informáticos.

Gráfico 32 - Exemplos de materiais adquiridos pelo município, rúbrica “limpeza e higiene”,
2013-2016 (quant.)
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Fonte: Subunidade orgânica de Armazéns e Oficinas, Município de Vila do Bispo

Gráfico 33 - Exemplos de materiais adquiridos pelo município, rúbrica “material de escritório”,
2013-2016 (quant.)
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Fonte: Subunidade orgânica de Armazéns e Oficinas, Município de Vila do Bispo
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Em relação aos materiais adquiridos pelo município, na rúbrica “limpeza e higiene”, importa
assinalar que uma parte destes materiais são distribuídos por equipamentos existentes em
vários pontos do concelho, como sejam os sanitários públicos, o que justifica em parte, por
exemplo, os cerca de 150 mil rolos de papel higiénico “gastos”, em média, por ano.
No que respeita aos materiais da rúbrica “material de escritório”, o grande consumo de
resmas de papel para impressora é revelador do caminho que ainda precisa ser feito no
campo da desmaterialização da informação. Relativamente ao número de tinteiros e de
toners, os dados apresentados não refletem o verdadeiro consumo do município, uma vez
que a generalidade das impressoras tem um contrato de manutenção associado, através do
qual são fornecidos estes consumíveis, não tendo sido possível conhecer as respetivas
quantidades.
Em complemento, recorreu-se também aos valores da “Despesa com Aquisição de Bens”
inscritos no documento “Controlo Orçamental - Despesa” (Prestações de Contas do
município). Os valores apresentados (Tabela 30) referem-se à despesa paga em cada ano.
Os materiais utilizados no desenvolvimento das atividades municipais e que representam
maior despesa são os “Materiais de escritório”. Os “Materiais de limpeza e higiene”
representam também uma fatia importante da despesa com materiais. Em conjunto,
justificaram quase 46% da despesa com materiais no total do período em análise.
Tabela 30 - Custos com materiais adquiridos pelo Município de Vila do Bispo,
por Classif. Económica Despesa
euros
2013

2014

2015

2016

Classif. Económica Despesa
Matérias-primas e subsidiárias
Limpeza e higiene
Vestuário e artigos pessoais
Material de escritório
Ferramentas e utensílios
Livros e documentação técnica
Prémios, condecorações e ofertas
Total

3.234,32 €

5.381,81 €

7.124,89 €

2.866,06 €

10.317,44 €

8.947,78 €

11.315,48 €

13.538,38 €

1.834,63 €

618,99 €

5.139,55 €

5.677,75 €

17.116,19 €

16.972,28 €

18.654,50 €

17.076,60 €

2.194,56 €

3.176,01 €

7.915,91 €

5.578,77 €

494,02 €

322,00 €

4.671,65 €

21.537,90 €

14.284,31 €

12.745,68 €

14.474,78 €

15.172,96 €

49.475,47 €

48.164,55 €

69.296,76 €

81.448,42 €

Fonte: Documentos de Prestação de Contas, Município de Vila do Bispo

Ainda nesta rúbrica, as despesas com “Prémios, condecorações e ofertas” implicaram um
esforço financeiro bastante significativo (quase 23% no mesmo período), mas justificados
pelo esforço do município em, por um lado, apoiar as famílias com a oferta de Cabazes de
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Natal, e por outro, reconhecer e premiar, através de ofertas simbólicas como sejam taças,
medalhas e outros troféus, todos aqueles que participam nos muitos eventos que são
realizados ao longo do ano e, assim, incentivar cada vez mais a participação de todos.
As despesas com “Livros e documentação técnica” (que habitualmente são residuais)
registaram, no período em análise, um pico de despesa no ano 2016, com 26,4% da
despesa em materiais nesse ano, justificados pela edição das seguintes publicações: “Vila
do Bispo, lugar de encontros”, Volume II de uma edição comemorativa do 350º aniversário
da elevação a Vila; “Ações do U 35 no Algarve”, uma das iniciativas para assinalar os 100
anos sobre as operações do Submarino da Marinha Imperial da Alemanha “U-35” ao largo
de Sagres.
Globalmente, entre 2013 e 2016, a despesa com aquisição de materiais aumentou cerca
de 65%. Outros materiais consumidos não estão referenciados, por não serem significativos
no âmbito do relatório ou por não existirem dados para a sua inclusão. Ainda no contexto
dos materiais utilizados pelo município, o olhar recai também sobre a frota municipal. A
Tabela 31 apresenta alguns dos indicadores que permitem fazer a sua caracterização.

Tabela 31 - Indicadores da frota de viaturas do Município de Vila do Bispo
2013
Veículos ligeiros e Ciclomotores (nº)
Km percorridos
Despesas de manutenção (euros)
Veículos pesados (nº)
Km percorridos

Tratores e outras máquinas (nº)
Km percorridos

2016

Total

42

43

42

45

172

a)

a)

970.704

617.594

1.588.298

48.391 € 20.762 €

113.306 €

39

19

50

31

139

14

15

15

16

60

a)

a)

249.133

252.287

501.420

68.054 € 95.194 €

283.616 €

61.947 € 58.421 €

Pneus substituídos (nº)

Despesas de manutenção (euros)

2015

24.678 € 19.476 €

Pneus substituídos (nº)

Despesas de manutenção (euros)

2014

21

20

20

18

79

11

10

11

10

42

a)

a)

8.887

16.033

24.920

18.028 € 11.560 €

63.555 €

12.193 € 21.773 €
3

4

0

2

9

1

1

2

2

6

Km percorridos

a)

a)

7.801

8.074

15.875

Despesas de manutenção (euros)

a)

381 €

1.014 €

149 €

1.545 €

Pneus substituídos (nº)

a)

0

0

0

0

Pneus substituídos (nº)
Unidade Móvel de Saúde e Ambulância

Fonte: Subunidade orgânica de Armazéns e Oficinas, Município de Vila do Bispo
Notas:
a) Sem informação
b) Algumas viaturas estão abrangidas por protocolo com outras entidades, como é o caso da ambulância, que
está abrangida por protocolo com os Bombeiros
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O número total de viaturas que compõe a frota municipal não variou muito ao longo do
período em análise (2013-2016), tendo aumentado de 68, em 2013, para 73, em 2016. Esta
variação não reflete, porém, o total rejuvenescimento verificado na frota municipal, pois,
neste período, entraram 10 novas viaturas para a frota.
Em concreto, ao nível dos impactos ambientais gerados pela necessidade de mobilidade do
município27, são relevantes dois aspetos: em 4 anos, foram percorridos mais de 2 milhões
de km e foram substituídas mais de duas centenas de pneus, no conjunto de viaturas da
frota municipal. As despesas de manutenção, no mesmo período, aproximaram-se do meio
milhão de euros.

G4-EN2 Proporção de materiais usados provenientes de reciclagem
A análise deste indicador tem como objetivo identificar a capacidade do município em
recorrer a materiais reciclados. Ao privilegiar estes materiais, o município estará a contribuir
para a diminuição da pressão sobre os recursos naturais e a contribuir para a sua
conservação.
Pese embora haja essa consciência e preocupação, de forma genérica, nos diferentes
serviços municipais, não está implementado nenhum procedimento formal e sistemático que
se reflita nas opções de compra de materiais pelo município. O papel (seja de escritório ou
para higiene) e os consumíveis informáticos (como tinteiros e toners) reciclados são
exemplos de materiais que o município poderá privilegiar nas suas aquisições de materiais.

3.3.2. Energia

O consumo de energia tem um efeito direto nos custos operacionais e pode aumentar a
exposição a flutuações na disponibilidade de abastecimento e nos preços da energia. Por
outro lado, uma correta escolha das fontes de energia influencia a pegada ambiental do
município. Neste sentido, a implementação de mudanças no equilíbrio das fontes
energéticas utilizadas evidencia os esforços do município para mitigar o seu impacto
ambiental, por esta via.
Os consumos de energia imputados ao município podem dividir-se em dois grandes grupos:
consumos internos, resultantes da atividade direta do município, como seja a energia
27

Os dados sobre combustíveis são apresentados no ponto relativo à energia.
76

consumida nos edifícios municipais e na frota municipal; e os consumos externos,
resultantes da sua responsabilidade na gestão dos espaços públicos, como é o caso da
energia consumida para iluminação pública.

G4-EN3 Consumo de energia interno ao município
G4-EN4 Consumo de energia externo ao município
Neste contexto, o consumo de combustíveis e, sobretudo, a sua evolução ao longo dos
anos, ajuda a perceber até que ponto o município está a conseguir reduzir os seus impactos
no ambiente por esta via. Sendo certo que o cumprimento adequado da sua missão nem
sempre propícia a redução, em abstrato, dos consumos que lhe estão inerentes, pode, em
muitas situações, optar-se por soluções alternativas. No caso dos combustíveis para
veículos, a transição gradual para veículos elétricos pode ser uma opção a considerar em
alguns casos.

Gráfico 34 - Combustíveis adquiridos pelo município (litros)
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Fonte: Subunidade orgânica de Armazéns e Oficinas, Município de Vila do Bispo

O Gráfico acima mostra uma certa regularidade no consumo, o que é compatível com o
facto de, no período em análise, não terem ocorrido alterações significativas quer ao nível
da frota municipal, quer ao nível das atividades que implicam maior volume de deslocações
e movimentação de veículos.
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Também neste caso se recorreu aos valores da “Despesa com Aquisição de Bens” inscritos
no documento “Controlo Orçamental – Despesa” (Prestações de Contas), para
complementar a informação apresentada. Os valores apresentados (Tabela 32) referem-se,
mais uma vez, à despesa paga em cada ano.

Tabela 32 - Custos com energia adquirida pelo Município de Vila do Bispo,
por Classif. Económica Despesa
euros
2013

2014

2015

2016

16.581,74 €

17.777,17 €

13.229,03 €

12.899,05 €

Classif. Económica Despesa
Gasolina

125.160,13 € 125.335,43 € 143.445,78 € 106.903,95 €

Gasóleo
Outros combustíveis e lubrificantes
Eletricidade

2.870,40 €

9.245,80 €

10.462,18 €

4.123,94 €

524.904,63 € 461.317,70 € 439.013,99 € 490.763,64 €
Total 669.516,90 € 613.676,10 € 606.150,98 € 614.690,58 €
Fonte: Documentos de Prestação de Contas, Município de Vila do Bispo

Os dados disponíveis revelam que a despesa com aquisição de eletricidade representa
habitualmente entre 70 a 80% do total da despesa com energia. O consumo de eletricidade,
em valor de despesa, diminuiu cerca de 16% entre 2013 e 2015, voltando depois a
aumentar, em 2016, quase 12%, face a 2015. Estes dados são reveladores do esforço do
município em matéria de eficiência energética, sobretudo se tivermos em conta o aumento
do IVA sobre a eletricidade de 6% para 23%, que ocorreu no final de 2011, assim como o
alargamento do período horário de iluminação pública, em resposta às solicitações dos
munícipes.
Analisando o consumo de eletricidade, desta feita em kWh, verifica-se a mesma tendência
para a redução no consumo ao longo dos anos (Tabela 33). Importa referir, no entanto, que
em 2016 alguns contratos transitaram para um novo fornecedor de eletricidade, cujos dados
de consumo não estão incluídos na tabela. Entre eles estão os contratos relativos ao
fornecimento de eletricidade para uma Central de Captação de Água (Almádena) e para
uma Estação Elevatória de Água (Cerro do Monte) que, juntas, representam em média entre
20% a 30% do consumo total de eletricidade do município. A redução no consumo de
eletricidade apresentada para 2016 e 2017 mostra-se, por esta razão, superior à real, uma
vez que não foi possível incluir os dados relativos aos contratos com o novo fornecedor de
eletricidade.
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A análise da Tabela 33 revela que mais de metade do consumo de eletricidade do município
está relacionado com a iluminação pública, seguindo-se-lhe, em importância, o consumo de
eletricidade do sistema de águas e saneamento (em média, cerca de 1/3 do total). Segue-se,
em ordem de grandeza, o consumo de eletricidade da Câmara Municipal (incluindo, para
além do edifício dos Paços do Concelho, o armazém municipal e o espaço afeto à Divisão
de Obras Municipais) e dos equipamentos ligados ao ensino (em especial das escolas).
Observando a tipologia de locais de consumo cujo pagamento é assegurado pelo município,
percebe-se, também por esta via, a importância do apoio do município no assegurar das
condições de funcionamento de muitos setores e atividades da comunidade local.

Tabela 33 - Consumo de energia pelo Município de Vila do Bispo,
por tipologia de local de consumo28
kWh
2014

2015

2016

2017

Câmara Municipal

40.619

108.087

98.848

97.488

Equipamentos ligados ao Ensino

10.680

51.436

70.449

104.111

Equipamentos ligados à Cultura

19.518

57.638

53.661

62.710

7.217

9.404

6.376

5.222

710.338

777.669

238.726

115.322

778

4.794

5.006

8.318

Outros equipamentos (mercados, lojas, …)

22.402

42.144

43.963

46.882

Espaços ligados ao associativismo

10.001

25.380

35.151

37.155

Tipologia de local de consumo

Equipamentos ligados ao Desporto
Equipamentos ligados às Águas e Saneamento
Equipamentos ligados à Habitação

Iluminação pública

1.141.332 1.745.823 1.724.455 1.695.095
Total 1.962.885 2.822.375 2.276.635 2.172.303
Fonte: Divisão de Obras Municipais, Município de Vila do Bispo

O gasóleo é outra das fontes de energia que absorve uma fatia importante da despesa,
representando, no conjunto do período em análise, 20% da despesa com aquisição de
energia. O Município de Vila do Bispo não dispõe de qualquer veículo/viatura movido a
eletricidade ou a gás. No quadro das opções estratégicas em matéria de ambiente, esta
seria uma boa prática a adotar, incluindo pelo seu efeito demonstrativo e disseminador
noutros agentes do concelho.
28

Dados relativos ao período abrangido pelos novos contratos, estabelecidos no âmbito do mercado
liberalizado, genericamente a partir do verão de 2014. Os dados relativos a 2014 abrangem, na sua
maioria, o período após 9 de agosto. Os dados relativos a 2017 abrangem o período até 10 de
novembro. O período compreendido na contabilização dos consumos varia em alguns casos, uma
vez que estão incluídos contratos com datas de início diferentes. Contudo, em termos globais, estas
diferenças nos períodos abrangidos não influenciam, significativamente, os padrões de evolução
apresentados.
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G4-EN6 Redução do consumo de energia
A capacidade do município para usar a energia de forma mais eficiente pode ser
demonstrada através das reduções no consumo de energia, tendência esta que está patente
nos dados apresentados na Tabela 33.
Em complemento das considerações já feitas atrás, refira-se que, globalmente, entre 2013 e
2016, a despesa com aquisição de energia diminuiu cerca de 8%.

G4-EN7 Reduções nos requisitos de energia relacionados com
produtos e serviços
O consumo de energia é um dos fatores que mais contribui para as alterações climáticas,
uma vez que o seu consumo, sobretudo de energia produzida a partir de combustíveis
fósseis e outras fontes não renováveis, gera gases de efeito estufa (GEE), entre outros
impactos ambientais.
O uso mais eficiente da energia é, pois, essencial no combate às alterações climáticas. A
utilização de produtos e serviços energeticamente mais eficientes deve, por isso também,
ser sempre privilegiada.
Ao nível da redução do consumo de eletricidade, o município desenvolveu várias iniciativas,
nomeadamente: (i) a instalação de luminárias Led (de baixo consumo) no Polidesportivo de
Sagres; (ii) a instalação de balastros e reguladores de fluxo luminoso na iluminação pública
em todo o concelho; e (iii) a instalação, em regime de experiência, de tecnologia Led para
iluminação pública na Praça de Tanegashima (esta a cargo da EDP).
Na mesma linha de preocupações, regista-se como positivo o facto de que o município
procede, sempre que possível, à adequação entre as potências contratadas para o
fornecimento de eletricidade ao município e as reais necessidades, designadamente quando
procede à renovação de um contrato existente ou quando estabelece um novo contrato.
Por outro lado, desde 2016 que o município adotou a prática de abertura de concurso
público para aquisição de eletricidade, sempre que um contrato está a terminar, por forma a
conseguir estabelecer preços e condições mais vantajosas para o município nos novos
contratos.
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No período em análise, importa ainda referir que o município, através da Divisão de Obras
Municipais, desenvolveu duas empreitadas onde foram instalados painéis solares para
produção de águas quentes sanitárias: uma no Centro Educativo e Comunitário
Multisserviços de Budens e outra no Lar de Idosos e Creche de Budens.

3.3.3. Água

A crescente escassez de água obriga a que a sua gestão seja cada vez mais eficiente. O
conhecimento do volume total de água entrada no sistema, das captações próprias, das
suas fontes de abastecimento, dos consumos e das perdas na rede, e dos
destinos/utilizações finais da água, contribui, por isso, para uma melhor compreensão da
dimensão global dos impactos e riscos potenciais associados ao uso de água por parte do
município, para além de que oferece valores de referência para outros cálculos relativos à
eficiência e uso, nomeadamente a sazonalidade da pressão sobre o consumo de água que
caracteriza os locais de procura turística estival.
O esforço sistemático para monitorizar e melhorar o uso eficiente de água no município está
diretamente ligado aos custos com o consumo de água. A caracterização da utilização da
água também fornece indicações importantes ao nível dos riscos resultantes de interrupções
no abastecimento de água ou do aumento do seu custo.
O abastecimento municipal de água comporta dois sistemas:
 um em “alta”, em contexto multimunicipal, realizado pelas
Águas do Algarve, que assegura a chegada de água ao
concelho, através de dois reservatórios que funcionam
como pontos de entrada no sistema (Central de Almádena - Estação Elevatória, e o
Reservatório de Barão de S. Miguel). Este sistema em alta é ainda composto por três
captações de água subterrânea, estas da responsabilidade do município, localizadas no
sistema aquífero de Covões, e por captações de emergência;
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 outro em “baixa”, também gerido pelo município, que assegura a distribuição pela
população, inclui 3 estações elevatórias, 2 estações de cloragem e 17 reservatórios, com
uma capacidade de reserva de água na adução e na distribuição de 7.040 m3.

G4-EN8 Consumo total de água, por fonte
A tabela abaixo (Tabela 34) mostra a relação entre a quantidade de água que chega ao
concelho, via fornecimento pelo Sistema Multimunicipal, e aquela que é efetivamente
faturada pelo município. A proporção de água faturada, nesta relação, varia bastante,
oscilando entre cerca de metade (em 2015) e de ¾ (em 2013). Deve, contudo, ter-se em
conta que para além da água fornecida pelo Sistema Multimunicipal, o município socorre-se
de captações próprias de água que, entre 2013 e 2014, disponibilizaram cerca de 860 mil m3
de água (para 2015 e 2016 não foi possível obter dados).

Tabela 34 - Água entrada no sistema vs. Água faturada, Concelho de Vila do Bispo
m3
2013

2014

2015

2016

Consumo de água (m3)
Água entrada no sistema (1)
Água faturada (2)
(2) / (1)

1.216.862

1.260.609

1.737.449

1.411.475

904.986

871.601

936.955

895.061

74,4%

69,1%

53,9%

63,4%

Fonte: Subunidade orgânica de Águas e Saneamento, Município de Vila do Bispo

No que respeita aos consumos próprios de água, é importante ter o conhecimento de como
e onde se gasta a água, sem o qual não se poderá otimizar a sua gestão. Esse
conhecimento é ainda importante, pois dele deriva, por aproximação, o conhecimento sobre
a dimensão das perdas de água na rede e a capacidade para poder planear intervenções de
mitigação.
Os dados relativos às perdas de água na rede assumem uma dimensão preocupante,
variando entre 22,1% (em 2013) e 44,8% (em 2015), do volume de água entrada no sistema
(note-se, uma vez mais, que não se está a considerar a água proveniente de captações
próprias). O ano de 2015 mostra-se atípico, situação que pode ser explicada pelo facto de,
nesse ano, os dados terem sido apurados de acordo com os indicadores de 2º Geração da
ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos).
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Não obstante, o gráfico abaixo revela uma tendência de variação semelhante entre o volume
de água entrada no sistema e as perdas de água na rede, ao passo que o volume de água
faturada se mantém estável ao longo dos anos, o que vem reforçar a importância da
necessidade de atuação sobre as causas das perdas de água.

Gráfico 35 - Água entrada no sistema, água faturada e perdas reais (m3),
Concelho de Vila do Bispo
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Fonte: Subunidade orgânica de Águas e Saneamento, Município de Vila do Bispo

Os sistemas de obtenção e distribuição de água dos municípios são complexos, fruto de
interposição de entidades e de redes igualmente complexas. Não obstante, muito se
melhorou nas últimas décadas ao nível da monitorização e do conhecimento dos fluxos de
água. Longe vão os tempos em que a generalidade dos edifícios e equipamentos
municipais, um pouco por todo o país, não dispunham sequer de contador. Porém, mostrase muito importante que os municípios prossigam o esforço para assegurar a monitorização
e contabilização da entrada e da distribuição de água em todos os pontos da rede, num
contexto em que a água é um bem essencial e cada vez mais escasso.
Relativamente à qualidade da água, designadamente a água para consumo humano, o
Município de Vila do Bispo, enquanto entidade gestora em “baixa” do sistema de
abastecimento de água, cumpre as normas de controlo analítico em vigor (Decreto-Lei n.º
306/2007 de 27 agosto). Tem, por isso, implementado um Programa de Controlo da
Qualidade da Água, procedendo a análises regulares e à sua publicitação. Os dados
disponibilizados no website do município (outubro 2017) cobrem o período compreendido
entre janeiro de 2014 e junho de 2017 e demonstram o cumprimento dessas normas de
qualidade, assegurando a qualidade da água.
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O Município de Vila do Bispo não tem desenvolvido iniciativas relacionadas com a
reciclagem ou com a reutilização de água. No quadro das iniciativas em matéria de
sensibilização ambiental, esta seria uma boa prática a adotar, incluindo pelo seu efeito
demonstrativo e disseminador na população.

3.3.4. Biodiversidade

O Concelho de Vila do Bispo tem uma localização privilegiada que lhe confere grande
riqueza em matéria de biodiversidade, estando enquadrado por diversos instrumentos
territoriais que impõem regras muito específicas com vista à proteção e valorização
ambiental, de que é exemplo o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
Em concreto, quase 2/3 do concelho estão classificados como Zona de Proteção Especial
(ZPE) e mais de 90% como Sítio da Rede Natura (SIC), o que atesta a importância e
significado da biodiversidade do Concelho de Vila do Bispo. Porém, este facto é
profundamente limitador da ação do município no território, uma vez que a competência de
intervenção nestas áreas classificadas pertence a entidades supramunicipais, como é o
caso do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas).
Áreas protegidas, Concelho de Vila do Bispo

Fonte: Município de Vila do Bispo, https://viladobispo.city-platform.com/app/?a=planos
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O concelho apresenta, por isso, um importante património ambiental ao nível da fauna e da
flora, mas também a outros níveis, como sejam a qualidade do ar ou das praias, às quais
têm sido sucessivamente atribuídas a Bandeira Azul (símbolo de qualidade ambiental
atribuído pela Associação Bandeira Azul) e a Qualidade de Ouro (classificação atribuída
pela Quercus a zonas balneares em que as águas apresentam melhores resultados em
termos de qualidade).

G4-EN11 Unidades operacionais próprias, arrendadas ou
administradas dentro ou próximas de áreas protegidas e áreas de
alto valor para a biodiversidade situadas fora de áreas protegidas
Neste contexto, importa identificar e compreender eventuais riscos sobre a biodiversidade
associados à atividade municipal, seja em áreas protegidas, seja fora delas. Importa,
também, colaborar com as entidades que gerem essas áreas protegidas na sua
monitorização por forma a mitigar os riscos de impactos.
As imagens que se apresentam abaixo mostram que os serviços e as infraestruturas de
apoio (imagem maior) quer a residentes quer a turistas se distribuem um pouco por todo o
concelho, apesar da maior concentração ao longo da faixa litoral e nas sedes de freguesia.
Já as atividades de cariz municipal e outros serviços institucionais (imagem mais pequena)
estão situados nos locais sede de freguesia (à direita).

Distribuição de serviços e infraestruturas, Concelho de Vila do Bispo

Fonte: Município de Vila do Bispo, https://viladobispo.city-platform.com/app/?a=turismo
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G4-EN12 Descrição de impactos significativos de atividades,
produtos e serviços sobre a biodiversidade em áreas protegidas e
áreas de alto valor para a biodiversidade situadas fora de áreas
protegidas
Importa também conhecer eventuais impactos diretos e indiretos significativos resultantes da
atividade municipal na biodiversidade das áreas protegidas ou áreas de alto índice de
biodiversidade fora de áreas protegidas. Este conhecimento contribui para a compreensão e
desenvolvimento de uma estratégia organizacional para mitigar esses impactos.
Dada a inclusão quase total do concelho em áreas protegidas, é inevitável que as atividades
municipais, e não só, ocorram em espaços sob proteção especial. Porém, a natureza
dessas atividades não impõe impactos na biodiversidade dignos de relevo.

G4-EN13 Habitats protegidos ou restaurados
A capacidade do município para colaborar no esforço de garantia da integridade de habitats
naturais contribui para a estabilidade do meio ambiente e dos recursos naturais e ajuda a
fortalecer a reputação e notoriedade, interna e externa, do município.
Neste contexto, uma estratégia adequada de preservação da biodiversidade deverá conter
uma combinação de elementos relacionados com prevenção, gestão e mitigação de
eventuais impactos nos habitats naturais resultantes das atividades municipais.

3.3.5. Efluentes e resíduos

Em contexto municipal, a análise dos efluentes abrange fundamentalmente a gestão de
Águas Residuais. Tal como no caso da água para consumo humano, o sistema de águas
residuais comporta dois níveis de gestão e intervenção: o Sistema Multimunicipal de
Saneamento de Água do Algarve, da responsabilidade das Águas do Algarve, composto por
Estações

de

Tratamento

de

Águas

Residuais

-

ETAR,

Estações

Elevatórias,

Intercetores/Emissários e Lagoas de Retenção; e a Rede Municipal de Águas Residuais, da
responsabilidade do Serviço de Água e Saneamento do Município de Vila do Bispo. Este
serviço municipal abrange, ainda, o despejo de fossas de águas residuais, para as situações
em que não há ligação à rede de saneamento.
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No período em análise, destaque para a construção da ETAR de Vila do Bispo e Sagres,
que entrou em funcionamento na primavera de 2016, para servir mais de 14 mil habitantes
em época alta, o equivalente ao triplo da população residente do concelho.

www.cm-viladobispo.pt/pt/noticias/1981/secretario-de-estado-do-ambiente-inaugurou-etar-de-vila-do-bispo-e-sagres.aspx

G4-EN22 Descarga total de água, discriminada por qualidade e
destino
O volume e a qualidade das descargas de água resultantes das atividades municipais estão
diretamente ligados aos riscos de impactos ambientais e aos seus custos operacionais. A
capacidade do município para melhorar progressivamente a qualidade das descargas de
água ou para reduzir o seu volume é reveladora dos ganhos de eficiência introduzidos no
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sistema. Outra área importante de intervenção é na deteção de situações de descargas não
controladas e ilegais de efluentes, por parte de terceiros, com cargas elevadas de
substâncias químicas, que podem causar impactos significativos nos canais recetores.
De acordo com as Águas do Algarve, em 2015, o Concelho de Vila do Bispo atingiu 44% do
volume total de águas residuais previsto no contrato de concessão com o município, para
aquele ano.
Em concreto e com base em dados do município, o gráfico abaixo mostra a quantidade de
águas residuais que dão entrada nas ETAR’s que servem o concelho, que ilustram o volume
anual de águas residuais gerados no concelho. Os valores apresentados não revelam
oscilações significativas ao longo dos anos em análise. Tendo em conta as características
de sazonalidade que marcam o Concelho de Vila do Bispo, é de prever que a variação do
volume de águas residuais ao longo do ano seja bastante significativa, com maior pressão
certamente nos meses de verão. Esse conhecimento é importante pois dele deriva o
dimensionamento e características das infraestruturas da rede.

Gráfico 36 - Águas residuais, Concelho de Vila do Bispo (m3)
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Fonte: Subunidade orgânica de Limpeza e Manutenção de Espaços Públicos, Município de Vila do Bispo

G4-EN23 Quantidade total de resíduos, discriminado por tipo e
método de eliminação
As informações sobre o destino e método de eliminação dos resíduos revelam até que ponto
o município tem gerido o equilíbrio entre as opções de disposição e os diferentes impactos
ambientais, sabendo que a maioria das estratégias de minimização de resíduos enfatiza a
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priorização de opções de reutilização, reciclagem e, posteriormente, recuperação sobre
outras opções de disposição. Em contexto municipal, a análise dos resíduos abrange
fundamentalmente a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU.
O Município de Vila do Bispo dispõe de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos, para o período 2016-2020. Este Plano aponta como principais constrangimentos à
gestão de resíduos a dispersão da população, a falta de hábitos de higiene e limpeza e a
sazonalidade. Ao mesmo tempo, identifica alguns aspetos positivos, em resultado do
trabalho desenvolvido, como seja a boa rede de recolha e as boas acessibilidades aos
pontos

de

recolha.

Define,

também,

algumas

medidas

estratégicas

prioritárias,

nomeadamente a atualização do Regulamento Municipal de Resíduos, a promoção de boas
práticas de deposição de resíduos e o aumento da fiscalização, entre outras.
A gestão do serviço de resíduos em “baixa” é da responsabilidade do município, que
procede à sua recolha e encaminhamento para a Estação de Transferência de Vila do
Bispo. A partir daí e até à deposição final no Aterro Sanitário do
Barlavento, a responsabilidade, já em “alta”, passa para a Algar,
entidade multimunicipal de Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos, a qual é também responsável pela recolha seletiva nos ecopontos.
Não sendo possível individualizar os resíduos produzidos diretamente pelas atividades
municipais, a tabela abaixo (Tabela 35) apresenta o volume de resíduos produzidos no
Concelho de Vila do Bispo, no período em análise.

Tabela 35 - Resíduos produzidos no concelho, por tipo
ton.
2013

2014

2015

2016

Resíduos, por tipo
RSU’s

4.335,1

4.171,4

4.343,5

4.907,4

Monstros

185,0

279,9

195,5

247,7

Verdes

631,5

627,3

518,1

598,9

Vidro (recolha seletiva)

292,5

274,3

255,1

337,3

Papel (recolha seletiva)

197,4

138,2

102,4

150,7

Embalagens (recolha seletiva)

145,1

96,7

72,9

117,3

81,5

21,3

12,2

41,7

5.868,0

5.608,9

5.499,8

6.401,1

Entulho
Total

Fonte: Subunidade orgânica de Limpeza e Manutenção de Espaços Públicos, Município de Vila do Bispo
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A produção de resíduos no Concelho de Vila do Bispo, pese embora algumas flutuações ao
longo do período em análise, mantém um padrão estável na representatividade de cada tipo
de resíduo no volume total.
Os RSU’s representam cerca de ¾ do volume de resíduos produzidos no concelho, com
uma distribuição per capita de quase 1 tonelada de RSU’s, em 2016. Os resíduos verdes
(provenientes da limpeza e manutenção de jardins, espaços públicos ou zonas de cultivo),
representam cerca de 10% do volume total de resíduos. A recolha seletiva (vidro, papel e
embalagens) tem ainda uma expressão pouco significativa, indiciando a necessidade de
maior sensibilização junto da população (Gráfico 37). Apesar de pouco expressivos, registase também a recolha de outro tipo de resíduos, como sejam pneus, madeiras e pilhas.

Gráfico 37 - Proporção de resíduos produzidos no concelho, por tipo (2013-2016)
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Fonte: Subunidade orgânica de Limpeza e Manutenção de Espaços Públicos, Município de Vila do Bispo

G4-EN24 Número total e volume de derrames significativos
O esforço sistemático para evitar o derrame de materiais perigosos está diretamente ligado
à observância da legislação por parte quer do município quer de todos os agentes, mas
também às perdas e custos relacionados com a medidas de remediação após os derrames
e o risco de medidas regulatórias, assim como aos impactos na reputação e notoriedade dos
agentes poluidores. No período em análise (2013-2017) não foram registados quaisquer
derrames, dignos de reporte, no concelho.
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3.3.6. Proteção ambiental

G4-EN31 Total de investimentos e gastos com proteção ambiental,
discriminado por tipo
O conhecimento da dimensão e caracterização das despesas com mitigação e proteção
ambiental permite que o município avalie a eficácia das suas iniciativas ambientais. Este
conhecimento permite, também, fazer uma análise custo-benefício desses investimentos.
Todos os anos, o Município de Vila do Bispo procede à limpeza das praias, iniciativa que
contribui, entre outras, para o assegurar dos requisitos à atribuição da Bandeira Azul e da
Qualidade de Ouro.
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3.3.7. Avaliação ambiental de fornecedores

G4-EN32 Percentagem de novos fornecedores selecionados com
base em critérios ambientais
A opção por selecionar fornecedores com base em critérios ambientais demonstra o
posicionamento do município face a orientações de desenvolvimento sustentável e pode
induzir comportamentos e boas práticas nos restantes agentes económicos.
Neste contexto, importa destacar a escolha da empresa SUMA
(Serviços Urbanos e Meio Ambiente), que assegura o serviço de
limpeza urbana durante o verão (6 meses). Nos restantes 6
meses o serviço é assegurado pelo município. A seleção da SUMA foi feita com base numa
análise custo-benefício, que incluiu critérios ambientais, demonstrados no seu modelo de
gestão ambientalmente responsável e nos Certificados e Acreditações que detém.

3.3.8. Conformidade e mecanismos de queixas e reclamações

G4-EN29 Valor monetário de multas significativas e número total de
sanções não monetárias aplicadas no decurso da não
conformidade com leis e regulamentos ambientais
O nível de conformidade (ou de não conformidade) do município é indicador da capacidade
de garantir que as suas atividades satisfazem os parâmetros de desempenho
legislados/regulamentados. Do ponto de vista económico, a garantia da conformidade ajuda
a reduzir riscos financeiros diretos, por meio da aplicação de multas, ou indiretos, em
função, por exemplo, de impactos para a reputação e notoriedade do município. Em
algumas circunstâncias, a não conformidade pode resultar em obrigações ou outras
responsabilidades ambientais dispendiosas.
No período em análise, o Município de Vila do Bispo não foi alvo de qualquer multa ou
sanção no decurso de não conformidades com leis e regulamentos ambientais.
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G4-EN34 Número de queixas e reclamações relacionadas com
impactos ambientais protocoladas, processadas e solucionadas
através de mecanismo formal
O Município de Vila do Bispo tem implementado um serviço online de processamento de
petições, reclamações, sugestões, elogios e agradecimentos (acessível através do seguinte
link http://servicos.cm-viladobispo.pt/). Alternativamente, os munícipes podem também fazêlo através de email, correio ou fax. Não obstante, parte significativa das situações são
apresentadas através das redes sociais e no contacto direto na rua entre munícipes e
colaboradores municipais.
De acordo com os serviços municipais, as principais situações apresentadas neste contexto
estão relacionadas com higiene e limpeza urbana, despejos dispersos de entulhos e
caravanismo selvagem.
O município tenta, sempre que possível, dar resposta às situações que lhe são
apresentadas, seja através de intervenção direta, seja através de encaminhamento para as
entidades competentes.
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A partir do ano de 2015 o município passou a disponibilizar um relatório anual que visa dar a
conhecer alguns dados relativos à monitorização das queixas e reclamações apresentadas
ao município (Tabelas 36 e 37).

Tabela 36 - Reclamações/petições apresentadas ao Município de Vila do Bispo
Tipo

Ano

Reclamação

Petição

Sugestão

Total

2015

30

1

5

36

2016

18

23

4

45

Fonte: Relatório de Petições, Reclamações e Sugestões, Município de Vila do Bispo, 2015 e 2016.

Tabela 37 - Canais de reporte utilizados nos contactos com o Município de Vila do Bispo
Veículo de reporte
Ano

Via postal

Formulário(1)

Correio
eletrónico

Livro de
reclamações

Total

2015

5

29

1

1

36

2016

1

43

0

1

45

Fonte: Relatório de Petições, Reclamações e Sugestões, Município de Vila do Bispo, 2015 e 2016.
(1) Inclui formulário impresso e formulário enviado on-line.

Dado apenas existirem dados para dois anos de funcionamento, não é possível concluir
sobre a tendência relativa ao número de queixas. Contudo, regista-se em ambos os anos
um número muito baixo de queixas apresentadas. Num concelho que, de acordo com o
último Censo, contava com 4.390 indivíduos residentes com 20 e mais anos, as
percentagens de queixa/reclamação situavam-se pois em 0,82% em 2015, e em 1,03% em
2016.
No que concerne às formas de contacto, verifica-se que o formulário é a via preferencial dos
munícipes. Contudo, como este engloba o formulário on-line e os formulários preenchidos
manualmente nos serviços, torna mais difícil perceber a forma mais utilizada pelos
munícipes.
O arranjo do espaço público e a higiene e limpeza urbana são os dois motivos que mais
originam os contactos com o Gabinete de Apoio ao Munícipe (Tabela 38).
Os dados disponíveis face ao funcionamento do Gabinete de Apoio ao Munícipe
caracterizam essencialmente as situações apresentadas pelos munícipes, existindo,
contudo, uma lacuna de informação nos citados relatórios face à forma como as diferentes
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situações são resolvidas e o nível de satisfação do cidadão face às respostas intermédias e
finais do Município.

Tabela 38 - Motivos dos contactos com o Município de Vila do Bispo
Motivo

2015

2016

Total

Águas e saneamento

0

2

2

Armazéns e viaturas

0

1

1

Arranjo espaço público

13

22

35

Fiscalização

7

1

8

Higiene e limpeza urbana

13

11

24

Serviço público

2

0

2

Trânsito e sinalética

0

7

7

Não procedente (1)

1

1

2

36

45

81

Total

Fonte: Relatório de Petições, Reclamações e Sugestões, Município de Vila do Bispo, 2015 e 2016.
(1) Situações cuja responsabilidade de resolução não pertence à Câmara Municipal.

Os vários aspetos ambientais em análise permitem dar uma noção de grandeza de impacto
ambiental, permitindo avaliar e comparar o desempenho ambiental do município, mas
sobretudo, identificar aspetos passíveis de serem melhorados no futuro.
A análise cuidada dos indicadores, assim como o seu acompanhamento e monitorização ao
longo dos anos, permitirá uma melhoria contínua e a adoção de iniciativas e projetos que
assegurem soluções inovadoras e mais eficientes na mitigação dos impactos no ambiente,
resultantes das atividades desenvolvidas pelo município.
No contexto do desenvolvimento sustentável de um concelho, importa caminhar no sentido
de reduzir ou eliminar os efeitos negativos do crescimento urbano no ambiente natural e de
fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis.
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3.4. SOCIAL

3.4.1. Emprego e relações laborais

G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações de
colaboradores e rotatividade por grupo etário e género
No ano de 2016 o Município de Vila do Bispo mantinha relação laboral com um total de 224
colaboradores em exercício de funções, número este que, com uma diminuta alteração, se
mantinha do ano anterior (Tabela 39).

Tabela 39 - Trabalhadores em exercício de funções no município, por tipo de vínculo
nº
2013
Contrato em funções públicas por tempo indeterminado

2014

2015

2016

203

233

222

217

Comissão de Serviço

4

5

5

4

Contrato por tempo certo

8

4

1

2

Contrato por tempo incerto

1

1

1

1

Outras situações

5

0

0

0

221

243

229

224

Total

Fonte: Relatórios de Balanço Social do Município de Vila do Bispo, 2013-2016

Como se pode constatar da Tabela supra, a esmagadora maioria dos trabalhadores do
município detinha um contrato de trabalho por tempo indeterminado, o que resulta num valor
médio de 96% dos recursos humanos no período em análise com este tipo de vínculo
jurídico. Desta forma, e à semelhança de outros organismos da Administração central e
local, o Município de Vila do Bispo detém um quadro de pessoal estável, sujeito a poucas
alterações, de acordo com o enquadramento legal vigente.
A estabilidade do quadro de pessoal é igualmente patente na distribuição dos recursos
humanos por categoria de carreira profissional. Assim, entre 2013-2016, não obstante existir
alguma

oscilação,

as

categorias

profissionais

mantiveram-se

bastante

estáveis

relativamente ao número de trabalhadores (Gráfico 38).
A categoria que registou maiores alterações foi a de Assistente Operacional, evidenciando
uma tendência decrescente a partir de 2014.
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Gráfico 38 - Trabalhadores em exercício de funções no município, por categoria profissional
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

O município pretendeu, no tempo em análise, conter o seu quadro de pessoal. Esta sua
orientação governativa (já anterior a 2013) deveu-se essencialmente à necessidade
imperativa de conter os custos do município, em face da situação deficitária que herdara.
Igualmente, as orientações do Governo central relativas à necessidade de implementar um
vasto conjunto de medidas de contenção dos gastos da Administração Pública, vieram
reforçar ainda mais as medidas de restrição nesta área. Assim, e no período em análise,
verifica-se que o número de efetivos29 do município apresenta, com algumas oscilações,
uma tendência para a diminuição30 (Gráfico 39).

Gráfico 39 - Trabalhadores efetivos no município
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Fonte: Relatórios de Balanço Social do Município de Vila do Bispo, 2013-2016

29

Um trabalhador efetivo pertence ao quadro permanente de pessoal. Os trabalhadores em exercício
de funções, referidos na tabela e no gráfico anteriores, incluem todos os trabalhadores no ativo,
podendo os mesmos pertencer aos quadros ou não (e.g. contratos a termo; regime de mobilidade
entre organismos públicos).
30 Note-se que o aumento de efetivos em 2010/2011 correspondeu essencialmente à transferência de
recursos humanos do Ministério da Educação para as Autarquias, ocorrida em setembro de 2009.
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Nos 4 últimos anos assinalados no Gráfico verifica-se que a oscilação máxima ocorrida no
número de efetivos foi de 10,7%, inferior à oscilação máxima verificada no intervalo 20092016, que foi de 17,5%31. Igualmente, o período 2013-2016 integra os 3 anos em que, no
total do período assinalado no Gráfico, o número de efetivos foi mais reduzido (2013; 2015;
2016). Se olharmos às entradas e saídas de pessoal no município (Tabela 40), verifica-se
que no período 2012-2016 as saídas de pessoal superam as entradas.

Tabela 40 - Entradas e saídas de trabalhadores no município
nº
2012

2014

2015

2016

Total

6

4

31

6

0

47

18

19

17

7

5

66

Entradas de pessoal
Saídas de pessoal

2013

Fonte: Mapa de Pessoal do Município de Vila do Bispo, 2017

No total, e relativo às carreiras, a maior perda de recursos humanos ocorreu na categoria
Assistente Operacional, logo seguida pela categoria Técnico Superior e, num terceiro nível,
pela de Assistente Técnico (Tabela 41).

Tabela 41 - Entradas e saídas de trabalhadores no município, por categoria profissional
nº
2012

Assistente operacional
Informático

2015

2016

Total

3

0

4

0

13

12

7

0

1

0

20

Entrada

0

0

10

2

0

12

Saída

2

3

7

1

3

16

Entrada

0

1

21

0

0

22

Saída

4

9

10

6

2

31

Entrada

0

0

0

0

0

0

Saída

0

0

0

0

0

0

Saída

Assistente técnico

2014

6

Entrada

Técnico superior

2013

Fonte: Mapa de Pessoal do Município de Vila do Bispo, 2017

No período 2013-2016 o horário praticado na maioria32 dos serviços foi o de jornada
contínua, com início às 09:00h e término às 15:30h33.

31

E que corresponde à diferença entre o ano de 2011 e o ano de 2016.
Com exceção de serviços na área da Educação e dos Transportes.
33 Alguns serviços, como o Espaço Internet e a Biblioteca Municipal, têm um horário mais alargado.
32
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Esta situação decorre desde o ano de 2010, e insere-se na mesma linha estratégica que a
anteriormente referida. Assim, a implementação da jornada contínua justificou-se pela
necessidade de reduzir o horário dos serviços e, desta forma, conseguir baixar os custos
globais de funcionamento do município.
Os serviços municipais ocupam quatro edifícios, situados a poucos metros entre si, na
freguesia sede de concelho, pelo que não existem especiais problemas de mobilidade dos
trabalhadores entre instalações.
No que concerne ao recurso ao trabalho extraordinário, esta foi uma medida laboral em
utilização decrescente (Gráfico 40) a partir do ano de 2014.

Gráfico 40 - Horas de trabalho extraordinário (diurno e noturno)
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Fonte: Balanços Sociais do Município de Vila do Bispo, 2013-2016

Assim, o volume de trabalho extraordinário verificado em 2013 e 2014 deve-se ao recurso
aos trabalhadores do município para efetuarem serviços de manutenção e reparação de
equipamentos e edifícios municipais e trabalhadores em regime de administração direta34. A
entrada em 2014 de mais trabalhadores, nomeadamente para as carreiras de Assistente
técnico e Assistente Operacional (veja-se Tabela 41) aliviou a necessidade de recorrer a
esta medida.
Atualmente, o município refere dificuldades na elaboração de planos futuros relativamente
ao aumento ou à diminuição dos seus recursos humanos. Para além da necessidade de
continuar a manter medidas de restrição orçamental, o município aguarda pelo
conhecimento do exato contorno pelo qual o processo de descentralização para os
Municípios Portugueses irá decorrer e que poderá implicar (segundo as propostas em
34

Por exemplo, piquetes de urgência.
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discussão) a transferência de competências, meios financeiros, patrimoniais e humanos
para estes.
Em síntese, e no período em análise, a área do emprego e gestão do capital humano foi
uma área muito influenciada pela conjuntura económico-financeira do país e pela condição
financeira deficitária do município. Não obstante os motivos que levaram a que esta área
fosse colocada sob um mais apertado controlo gestionário, a continuação deste será uma
premissa de sucesso para a futura sustentabilidade da Autarquia.
O desempenho social do município não pode naturalmente ser visto isolado das restantes
áreas de desempenho. A aposta na modernização informática e tecnológica do município,
por exemplo, tal como referida no capítulo da Governação, permitiu um desempenho mais
eficiente dos serviços municipais, ainda que com um quadro de pessoal menor. Fruto disso,
o município foi sendo, no período em análise, um relevante caso de estudo quanto à
capacidade de aumentar a qualidade dos serviços municipais, com menores gastos ao nível
dos seus recursos humanos.
Se é certo que o Município de Vila do Bispo, como qualquer Autarquia, vê o seu
desempenho fortemente condicionado por um vasto conjunto de fatores exógenos, o
planeamento sobre o seu desempenho social necessita, ainda assim, de continuar a traçar
as suas principais linhas de orientação, mesmo que estas possam sofrer ajustes em função
da mudança das circunstâncias.

3.4.2. Diversidade e igualdade de oportunidades

G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis pela governação e
discriminação de colaboradores por categoria funcional, de acordo
com o género, grupo etário, minorias e outros indicadores de
diversidade
Em 2016, os homens representavam 51% dos trabalhadores do Município de Vila do Bispo.
Neste ano, assim como nos restantes anos em análise, a percentagem entre homens e
mulheres apresenta-se equilibrada, variando apenas entre 1 a 2%, a favor dos trabalhadores
do género masculino em todo o período analisado (Gráfico 41).
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Gráfico 41 - Trabalhadores do município, por género
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Não obstante o equilíbrio numérico entre géneros, em 2016 as mulheres apresentam-se
destacadas nas carreiras mais altas (Dirigente intermédio e Técnico superior), e ainda na
carreira de Assistente técnico. Os trabalhadores do género masculino surgem destacados
na categoria de Assistente operacional e na Informática (Gráfico 42).

Gráfico 42 - Trabalhadores do município, por carreira e por género, 2016
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Em 2016, a estrutura etária dos recursos humanos do Município de Vila do Bispo centravase essencialmente entre os 35 e os 59 anos de idade (Gráfico 43). Este intervalo etário
agrega 84% dos trabalhadores do município e reúne 77% dos trabalhadores do género
masculino e 91% das trabalhadoras.
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Gráfico 43 - Trabalhadores do município, por grupo etário e por género, 2016
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Nas faixas etárias mais jovens (25-34 anos), o número de homens e mulheres é
praticamente idêntico. Assim, verifica-se que são os homens aqueles que ocupam os
escalões etários mais avançados (60 e mais anos).
Em 2016, a idade média dos trabalhadores da Câmara Municipal situava-se em 43,7 anos.
A estrutura etária do capital humano tem vindo, muito lentamente, a envelhecer (Tabela 42).

Tabela 42 - Idade média dos trabalhadores por categoria profissional
2012

2013

2014

2015

2016

Técnico Superior

38,0

39,6

40,6

41,6

42,6

Assistente Técnico

38,0

39,2

39,5

40,6

41,5

Assistente Operacional

48,4

49,6

48,9

49,5

50,4

Informática

36,5

37,5

38,5

39,5

40,5

Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

No ano de 2016, a categoria Assistente Operacional apresentava a média de idade mais
elevada (50,4 anos), enquanto a categoria Informática apresentava a média etária mais
baixa (40,5 anos). Com um quadro de pessoal com uma baixa rotatividade, o
envelhecimento deste é, pois, uma decorrência natural.
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No que concerne às habilitações académicas35 dos seus recursos humanos, estas
distribuem-se entre os 4 anos de escolaridade e o grau de Mestrado (Gráfico 44).

Gráfico 44 - Proporção de trabalhadores do município, por habilitação académica, 2016
1%
14%

17%

4 anos escolaridade
6 anos escolaridade

1%

9º ano
11º ano

20%

12º ano
Bacharelato
32%

Licenciatura
13%

Mestrado

2%
Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

No que concerne à distribuição das habilitações académicas entre géneros, verifica-se que
os trabalhadores do género masculino assumem maior proporção nos graus académicos
mais baixos (Gráfico 45).

Gráfico 45 - Trabalhadores do município, por habilitações académicas e por género, 2016
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

35

A responsabilidade de atualização da informação sobre habilitações académicas adquiridas na
vigência dos contratos pertence a cada trabalhador, pelo que o quadro de pessoal poderá deter
outras qualificações.
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No período 2013-2016, a totalidade dos profissionais que trabalhavam no Município de Vila
do Bispo detinham a nacionalidade portuguesa.
No mesmo período, o Município contava no seu quadro com trabalhadores portadores de
deficiência36 (Gráfico 46).

Gráfico 46 - Trabalhadores do município portadores de deficiência, por género
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

São duas as carreiras onde estes trabalhadores se integram: Assistente técnico e Assistente
operacional (Gráfico 47).

Gráfico 47 - Trabalhadores do município portadores de deficiência, por categoria profissional
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

36

Os trabalhadores apenas são contabilizados como portadores de deficiência quando a sua entrada
para o quadro de pessoal se faz através da quota estabelecida pelo Decreto-Lei 29/2001, de 3 de
fevereiro.
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No período em análise não houve concursos externos nos quais tenham concorrido
candidatos portadores de deficiência.
Em síntese, o município apresenta uma representação numérica equilibrada entre os
géneros, e regista uma maior proporção de mulheres nas carreiras mais altas. Uma vez que,
convencionalmente, são as mulheres que apresentam maior dificuldade no acesso a cargos
de topo ou a chefias intermédias, pode-se afirmar que o Município de Vila do Bispo
apresenta resultados que vão contra esta tendência. A reduzida rotatividade a que o quadro
de

pessoal

pode

estar

sujeito

irá,

naturalmente,

conduzir

ao

seu

progressivo

envelhecimento, aspeto importante a ter em conta nas medidas face à sua atualização
formativa e saúde ocupacional. No que concerne a outros fatores de diversidade, o quadro
de pessoal apresenta características de grande homogeneidade social.

G4-LA13 Diferença de salário e remuneração entre mulheres e
homens, discriminada por categoria funcional e unidades
operacionais relevantes
No que concerne à igualdade de remuneração entre mulheres e homens, e uma vez que os
vencimentos da Administração Pública são tabelados por lei face à categoria profissional,
não existe qualquer diferenciação a registar neste âmbito.

3.4.3. Saúde e segurança no trabalho

G4-LA6 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absentismo e número de óbitos relacionados com
trabalho, discriminados por género
Neste relatório, a análise do absentismo inclui apenas os anos de 2015 e 2016, uma vez
que os critérios utilizados para os anos de 2013 e 2014 foram diferentes, o que impossibilita
uma análise comparativa.
Entre 2015 e 2016, o absentismo no Município de Vila do Bispo subiu, conforme se pode
constatar no gráfico seguinte.
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Gráfico 48 - Dias de ausência do local de trabalho
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

6 890
5 604

2015

2016
Dias de ausência do trabalho

Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Se olharmos ao valor médio de absentismo37, cada trabalhador do Município de Vila do
Bispo faltou 25 dias em 2015 e 31 dias em 2016. Em valores percentuais, e olhando ao
número médio de dias úteis por ano (n= 252), em 2015 cada trabalhador faltou em média
cerca de 10% do seu tempo útil de trabalho, e 12% em 2016. Muito embora o município não
esteja na posse de dados que auxiliem a avaliação do impacto desta situação ao nível dos
diferentes serviços, a sua expressão estatística leva a considerar essa probabilidade. No
total dos trabalhadores, são as mulheres que registam maior número de faltas (Gráfico 49).

Gráfico 49 - Total anual de dias de ausência do local de trabalho, por género
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

37

Faz-se notar que este é um cálculo para valores médios, sendo que haverá trabalhadores sem
qualquer registo de absentismo e outros com valores mais elevados. O valor médio de absentismo
por trabalhador foi calculado pela divisão do total anual de dias de ausência do trabalho pelo total
anual de trabalhadores em exercício.
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Assim, em 2015 as trabalhadoras registam 66,5% das faltas e 71,7% em 2016, face a 33,5%
e 28,3% dos homens, respetivamente.
No que concerne às categorias profissionais, verifica-se que são três aquelas que registam
maior número de faltas: Técnico Superior; Assistente Técnico; Assistente Operacional38,
razão pela qual a análise recai principalmente sobre as mesmas. Face à média de cada ano,
registam-se no Gráfico 50 as tendências verificadas.

Gráfico 50 - Média anual de dias de faltas pelas principais categorias profissionais
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Assim, e se mantivermos como referência a linha que indica a média anual global por
trabalhador em todo o município, verifica-se que os profissionais com a categoria de
Assistente técnico apresentam sempre uma média de faltas mais alta que a média global.
Os Assistentes operacionais assinalam sempre menos faltas que a média global de todo o
município. Os profissionais com a categoria Técnico Superior divergem nos valores
apresentados: no ano de 2015 situam-se acima da média global e no ano de 2016 são o
grupo profissional que mais reduz a sua média, por comparação com os outros grupos.
Assim, e naquilo que concerne ao absentismo, uma particular atenção deverá ser dirigida ao
grupo dos Assistentes técnicos, na tentativa de compreender se existem (ou não) motivos
específicos que o justifiquem, e ao grupo dos Assistentes operacionais, pela inversão da
tendência que apresentam no ano de 2016, ainda que abaixo da média global.

38

Nesta afirmação, a ordem de apresentação não tem qualquer significado.
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No que concerne às causas (Tabela 43), verifica-se que, no total das causas previstas, são
quatro aquelas que explicam 91% do absentismo verificado em qualquer dos anos
analisados. Por ordem de importância decrescente: 1º Doença; 2º Proteção na
parentalidade; 3º Por conta do período de férias e; 4º Outros motivos (valores assinalados
na Tabela).

Tabela 43 - Dias de ausência do local de trabalho, por motivo
nº
2015

2016

Total

45

0

45

1.011

839

1.850

74

62

136

3.057

4.708

7.765

Por acidente em serviço / Doença prof.

130

170

300

Assistência a familiares

230

162

392

Trabalhador estudante

24

42

66

508

474

982

Com perda de vencimento

0

0

0

Cumprimento de pena disciplinar

0

0

0

113

60

173

0

13

13

412

360

772

5.604

6.890

12.494

Casamento
Proteção na parentalidade
Falecimento de familiar
Doença

Por conta do período de férias

Greve
Faltas injustificadas
Outros
Total

Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Num primeiro lugar de grandeza surge o motivo “Doença”, o único que regista um aumento
significativo nos dois anos em análise. Se cruzarmos as 4 principais causas de absentismo
com a variável género (Tabela 44), verifica-se que na “Proteção da parentalidade” e na
“Doença”, são as trabalhadoras do género feminino aquelas que, sem exceção em qualquer
dos anos, registam o maior número de faltas.
Face à Proteção na parentalidade, esta continua a ser uma área cuja expectativa social
continua a recair grandemente sobre as mulheres, colocando-as sobre um maior nível de
exigência na conciliação entre a vida profissional e a vida familiar.
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Tabela 44 - Principais causas de absentismo, por género
nº
2015

2016

H

M

141

870

82

757

1.067

1.990

1.386

3.322

Por conta do período de férias

208

300

212

262

Outros

204

208

103

257

1.620

3.368

1.783

4.598

Proteção na parentalidade
Doença

Total

H

M

Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Relativamente à doença, e conforme já foi afirmado, também aqui as trabalhadoras do
género feminino, e de uma forma consistente ao longo do tempo, são aquelas que
apresentam maior absentismo por este motivo. Neste ponto, o número de trabalhadores por
género ou a variável idade não oferecem particular ajuda à compreensão das razões. O
número de homens e mulheres é sensivelmente o mesmo no município e, ao invés, são os
homens que mais ocupam (ainda que por poucos pontos percentuais) as faixas etárias mais
velhas.
Desta forma, este dado parece sugerir que o grupo das mulheres, ainda que um pouco mais
novas, sugerem deter pior condição de saúde que os homens, aspeto importante a ter em
conta ao nível das atividades de saúde ocupacional.

G4-LA3 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença
maternidade/paternidade, discriminadas por género
Uma vez que cerca de 96% dos trabalhadores do município detém um contrato por tempo
indeterminado, a taxa de retorno ao trabalho e a retenção após licença de
maternidade/paternidade destes quadros é de 100%.

G4-LA7 Colaboradores com alta incidência ou alto risco de
doenças relacionadas com a sua ocupação
No período que medeia entre 2013 e 2016, o número de acidentes de trabalho diminuiu
(Gráfico 51). De um total de 11 acidentes no ano de 2013, reduz para 6 em 2015 e para 3
acidentes no ano de 2016, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 27%.
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Os homens são o grupo mais afetado pelos acidentes de trabalho reportados, na proporção
de 67% para 33% face às mulheres, respetivamente.
Gráfico 51 - Acidentes de trabalho (no local de trabalho e no itinerário), por género
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

No que concerne à necessidade de requerer baixa face ao acidente havido, qualquer um
dos anos em análise revela uma maioria de acidentes que levaram à baixa do trabalhador,
face àqueles que não originaram esta situação (Gráfico 52).

Gráfico 52 - Acidentes de trabalho, com e sem baixa
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Se no ano de 2013 as duas situações praticamente se equiparam, nos restantes anos a
proporção de acidentes que dão origem a baixa é maior. Neste âmbito, e olhando à variável
género, verifica-se que são os acidentes com trabalhadores do género masculino que
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apresentam maior necessidade de recorrer a baixa (Gráfico 53), o que sugere a maior
gravidade dos problemas de saúde ou lesões sofridas.

Gráfico 53 - Baixas por acidente de trabalho, por género
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Não obstante o número de acidentes diminuir ao longo dos 4 anos em análise, o número de
dias de trabalho perdido aumentou (Gráfico 54), chegando a um pico no ano de 2016, com o
valor de 171 dias de trabalho perdido, no total dos dois géneros.

Gráfico 54 - Dias de trabalho perdidos por acidentes de trabalho, por género
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Assim, são os trabalhadores do género masculino aqueles que reportam maior perda de
dias de trabalho por acidente no local de trabalho no total do quadriénio assinalado, na
proporção de 57%, contra 43% de mulheres, mas nota-se uma inversão nos dois últimos
anos.
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Quer os Balanços Sociais do Município, quer os registos entregues à Direcção-Geral das
Autarquias Locais, não descrevem o cargo / carreira dos trabalhadores acidentados, o que
se tem como uma importante omissão, uma vez que este tipo de acidentes está intimamente
associado com as funções, condições e ambiente de trabalho de cada trabalhador. Não
obstante, a Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos informou para efeitos
do presente relatório que, com raríssimas exceções, todos os acidentes ocorreram com
elementos da carreira de Assistente operacional.
No que concerne às formas de incapacidade declaradas resultantes dos acidentes de
trabalho ocorridos, apenas se registaram, entre 2013-2016, formas de incapacidade
temporária e absoluta, na qual o trabalhador experimenta temporariamente uma situação de
incapacidade absoluta para assumir as suas normais funções. Neste âmbito, descreve-se no
Gráfico infra o total de acidentes e sua divisão entre aqueles que originaram incapacidade
temporária e absoluta e aqueles que não tiveram esse resultado.

Gráfico 55 - Acidentes de trabalho com e sem declaração de incapacidade
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Assim, no período 2013-2016, 53% dos acidentes registados envolveram formas de
incapacidade temporária e absoluta39 e 47% não implicaram a declaração de qualquer forma
de incapacidade. No quadriénio em questão não houve registo de qualquer acidente do qual
resultasse a morte do trabalhador.
Os serviços de Medicina de Trabalho prestados aos trabalhadores do município são
adquiridos a uma entidade externa. No que concerne ao exercício da Medicina do Trabalho,
os dados existentes a este respeito revelam uma redução significativa do investimento
financeiro nesta área (Gráfico 56).
39

Não existem dados divididos por género relativos aos casos de incapacidade.
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Gráfico 56 - Despesa em Medicina do Trabalho
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Assim, o valor investido em Medicina do Trabalho desce cerca de 79% do ano de 2013 para
o ano de 2016. De destacar que os contratos celebrados com o fornecedor de serviços são
bianuais, pelo que pode haver anos nos quais se regista atividade, mas não custos (como
se configura o ano de 2015) e anos nos quais são imputados custos, mas não atividades. A
atividade nesta área figura na tabela seguinte.

Tabela 45 - Atos de Medicina do Trabalho, por tipo
nº
2013

2014

2015

2016

Total

Exames periódicos

0

79

220

84

383

Exames ocasionais e complementares

0

2

0

0

2

Visitas ao posto de trabalho

0

1

1

1

3

0

82

221

85

388

Total

Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Em síntese, registam-se, no período em análise, níveis altos de absentismo que, muito
embora apresentem uma tendência decrescente, terão tido impacto ao nível do regular
funcionamento dos serviços. Neste âmbito, importa procurar compreender e prevenir o
absentismo, intervindo junto das causas que podem ser mitigadas, atribuindo uma especial
atenção às trabalhadoras do género feminino.
Se o absentismo foi transversal a todos os grupos profissionais, nos últimos dois anos é
devida uma particular atenção ao grupo dos Assistentes técnicos e dos Assistentes
operativos, na tentativa de compreender se existem (ou não) motivos específicos que o
justifiquem.
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Naquilo que concerne à saúde e segurança no trabalho, são os trabalhadores do género
masculino os mais afetados por acidentes no local do trabalho, quer no número de
ocorrências verificadas, quer no número de baixas originadas e perda de dias de trabalho,
pelo que este será um grupo social prioritário nas medidas preventivas e de sustentabilidade
que o Município de Vila do Bispo venha a levar a cabo.

3.4.4. Formação e educação

G4-LA10 Programas de gestão de competências e aprendizagem
contínua que contribuem para a continuidade da empregabilidade
dos colaboradores em período de preparação para a aposentação
A área da Formação e Educação - dada a dimensão mais reduzida do Município de Vila do
Bispo - não possui um serviço próprio, pelo que adquire a maioria destes serviços ao
exterior (Gráfico 57).

Gráfico 57 - Ações de formação por entidade promotora
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Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Assim, no intervalo 2013-2016, 98% das ações de formação realizadas com os profissionais
do município foram adquiridas a entidades externas.
No quadriénio em análise, e dada a conjuntura económico-financeira que atravessou, o
município optou por não considerar esta uma área prioritária de investimento. Desta forma,
não dispôs de planos de formação anuais (ou outros) e a respetiva previsão de custos.
Antes optou por deixar à iniciativa das diversas hierarquias e funcionários a procura de
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ofertas formativas relevantes ao exercício das funções e cuja despesa fosse comportável
face às medidas de contenção financeira implementadas. Desta forma, o investimento
financeiro nesta área não apresentou especial regularidade (Gráfico 58), dependendo ao
invés da iniciativa interna dos serviços, das ofertas de mercado existentes e dos
constrangimentos orçamentais.

Gráfico 58 - Despesa realizada pelo município em formação
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G4-LA9 Número médio de horas de formação por ano por
colaborador, discriminado por género e categoria funcional
Destaque-se ainda que, à exceção de 2 ações de formação40 no ano de 2015, qualquer uma
das outras ações formativas realizadas teve duração inferior a 30 horas, outro indicador
relevante ao nível da menor capacidade de aquisição de serviços deste tipo que o município
experimentou no período em análise.
No que concerne aos grupos profissionais que mais beneficiaram das ações de formação,
verifica-se que são os profissionais da categoria Assistente operacional aqueles que mais
beneficiaram das ações de formação realizadas, seguidos pelo grupo dos Assistentes
técnicos e, em terceiro lugar, pelo grupo dos Técnicos superiores (Gráfico 59).
No que concerne ao número de horas despendidas em formação, verifica-se que o seu valor
médio por trabalhador em cada carreira profissional é bastante baixo em qualquer um dos
anos em análise (Gráfico 60).

40

Uma ação registada como de duração entre 30-59 horas e outra registada como igual ou superior a
120 horas.
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Gráfico 59 - Participantes em ações de formação por categoria profissional
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Gráfico 60 - Horas de formação, por categoria profissional
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Em 2016, ano em que se registam alguns dos valores mais elevados, cada Técnico superior
recebeu, em média, apenas 15 horas de formação. Os restantes valores são mais
reduzidos.
Em síntese, a área da Formação e Educação foi uma das áreas afetadas pelo esforço de
recuperação económico-financeira que o Município de Vila do Bispo seguiu durante os
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últimos 4 anos. Contudo, esta é uma área crucial na atualização e preparação dos recursos
humanos face aos desafios de conhecimento, inovação, tecnológicos e estratégicos que o
município irá encontrar, pelo que importa considerar, ainda que progressivamente, um maior
investimento neste campo.

3.4.5. Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas com práticas laborais

G4-LA11 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente
análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira,
discriminado por género e categoria funcional
Os profissionais do Município de Vila do Bispo estão sujeitos à avaliação de desempenho,
conforme o estatui o SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho
na Administração Pública41. No período em análise não houve lugar a nenhuma avaliação
de desempenho, bem como a qualquer mudança na posição remuneratória, ou o pagamento
de prémios de desempenho. Esta situação prende-se com a conjuntura da crise financeira
de 2008 e com a operação de resgate financeiro a que o país esteve sujeito, o que levou à
opção firmada nos Orçamentos de Estado de 2011 e seguintes da suspensão da prática de
atos de valorização remuneratória e de progressões na administração pública. Uma vez que,
e a partir de 200842, as progressões na carreira, independentemente da sua forma, ficaram
dependentes da existência da avaliação de desempenho, o congelamento das progressões
na função pública foi extensivamente interpretado por algumas Autarquias, nas quais se
inclui Vila do Bispo, como tornando a avaliação de desempenho um ato desnecessário ou
mesmo suspenso43, razão pela qual e no período em análise, esta nunca ocorreu.
No que respeita a trabalhadores sindicalizados, em 2016, o Município de Vila do Bispo
dispunha de 109 trabalhadores sindicalizados, o que representa 49% do seu capital humano
(Gráfico 61).

41

Art.º 2, n.º 1, da Lei 66-B/2007, de 28 de dezembro.
Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
43
Contudo, a avaliação de desempenho não foi efetivamente suspensa. Refira-se que Lei do
Orçamento de Estado para 2011 estatui no seu art.º. 24, n.º 3 que: "O disposto nos números anteriores (e
42

relativo à proibição de valorizações remuneratórias) não prejudica a aplicação do regime da Lei n.º 66-B/2007, de
28 de Dezembro, assim como das respetivas adaptações nos casos em que tal se verifique, sendo que os
resultados da avaliação dos desempenhos suscetíveis de originar alterações do posicionamento remuneratório
ao abrigo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3B/2010, de 28 de Abril, podem ser consideradas após a cessação da vigência do presente Artigo, (...) ".
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Gráfico 61 - Número e percentagem de trabalhadores sindicalizados, 2016
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A adesão às estruturas sindicais é bastante equilibrada por género: em 2016 eram 55
mulheres e 54 homens.
No que concerne aos grupos profissionais (carreiras) mais representados nas estruturas
sindicais, observa-se que são os Assistentes operacionais aqueles que, no interior da sua
categoria, garantem maior representação (cerca de 54%).

Gráfico 62 - Trabalhadores sindicalizados, por carreira, 2016
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O número de trabalhadores sindicalizados tem, contudo, vindo a decrescer (Gráfico 63).
Entre 2013 e 2016, a sindicalização dos trabalhadores no município baixou cerca de 9%.
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Gráfico 63 - Trabalhadores sindicalizados
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As razões que podem explicar este contínuo decréscimo podem ser várias (e.g.
aposentação progressiva dos trabalhadores sindicalizados), não existindo, contudo, dados
que apoiem a compreensão da situação.
Esta será, contudo, uma tendência que, a manter-se, poderá levantar algumas interrogações
face às condicionantes da relação com os trabalhadores, no caso em concreto.

G4-LA16 Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas
laborais registadas, processadas e solucionadas por meio de
mecanismo formal
No período em questão não foi registada nenhuma queixa por parte de um trabalhador.
Existiram, porém, 9 processos disciplinares intentados contra trabalhadores (Tabela 46).

Tabela 46 - Ações disciplinares intentadas contra trabalhadores
nº
2013
Ações disciplinares

2014
0

2015
0

2016
1

Total
8

9

Fonte: Subunidade orgânica Administrativa e Recursos Humanos, Município de Vila do Bispo

Todas as ações disciplinares foram intentadas contra trabalhadores com a categoria de
Assistente operacional.
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Em síntese, este foi um período que apresentou características de alguma excecionalidade
na gestão de recursos humanos do município, devido à conjuntura económico-financeira do
país. Grande parte das medidas de gestão de pessoal foram suspensas, como estratégia de
contenção de custos na Administração Pública.
Importa repor, de acordo com as orientações nacionais, as medidas gestionárias possíveis,
em especial as de avaliação de desempenho.
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4. OS NOSSOS COMPROMISSOS PARA O FUTURO (2017-2021)

(a ajustar em coerência com as linhas orientadoras quer da declaração do Presidente, a
inserir no início deste relatório, quer do programa que o Executivo definiu para este novo
mandato)
Objetivo

Estratégia
ÁREA DA GOVERNAÇÃO

Promover e consolidar uma
cultura de sustentabilidade no
município

Investir na adequada e efetiva implementação das
recomendações e compromissos resultantes da Estratégia de
Desenvolvimento Sustentável do Município, o que inclui a
monitorização e avaliação da informação e indicadores aí
destacados.

Reforçar e promover uma
cultura organizacional de
transparência e ética

Implementação contínua dos instrumentos de gestão que visam
aumentar a transparência e a ética, como seja o Plano de
Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, assim como os
critérios fornecidos pelo Índice de Transparência Municipal.

Promover e reforçar a contínua
modernização da gestão
autárquica

Manter e/ou reforçar os níveis de investimento em tecnologia
que apresente interesse público e que promova a
sustentabilidade.

Consolidar a reforma estrutural
dos serviços da Câmara
Municipal

Empreender o conjunto de medidas necessário à oficialização
da reforma estrutural dos serviços da Câmara Municipal, em
acordo com a proposta associada ao Sistema de Certificação de
Qualidade

Consolidar o Sistema de
Certificação de Qualidade dos
serviços municipais

Promover o adequado funcionamento do Sistema de
Certificação de Qualidade dos serviços municipais, através de
uma comunicação adequada dos seus benefícios e
demonstração prática da sua capacidade para influenciar
positivamente a missão da Autarquia.

Melhorar a monitorização e
avaliação das relações de
parceria

Desenvolvimento de um sistema de monitorização e avaliação
das parcerias estabelecidas, nomeadamente ao nível da
quantificação económico-financeira dos acordos celebrados e
dos seus resultados.

Consolidar a figura institucional
do Provedor do Munícipe

Lançar a discussão pública sobre o funcionamento do Provedor
do Munícipe de forma a encontrar o necessário consenso e
regulamentar a sua atividade.

Promover o conhecimento sobre
os diferentes públicos-alvo dos
serviços municipais

Incluir nos sistemas de informação, de gestão e de qualidade
alguns indicadores que permitam conhecer melhor o perfil social
(faixa etária, sexo, escolaridade, etc.) dos munícipes que
recorrem aos serviços a fim de melhor conhecer as
condicionantes da sua acessibilidade.

Manter e reforçar uma
governação apoiada no
conhecimento científico e nas
boas práticas sustentáveis

Reforçar continuamente a base de evidência científica da
atuação camarária, bem como promover a partilha das boas
experiências concelhias em fóruns especializados, nacionais e
internacionais.
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Objetivo

Estratégia
ÁREA FINANCEIRA E ECONÓMICA

Obtenção de resultados líquidos
positivos

Ajustar ao longo do tempo, na medida do possível, sem
comprometer as funções municipais, o nível de custos ao nível
de obtenção de receitas. Para o efeito, procuraremos apurar o
nível mínimo de custos para cumprir as nossas funções e definir
medidas para o atingir. O nível de receitas será,
simultaneamente, ajustado a esse nível mínimo de custos.

Melhorar o nível de prazo médio
de pagamentos praticado

À medida que o défice seja equilibrado, em função do ponto
supra, os cash-flow serão canalizados, prioritariamente, para
pagar as dívidas.

Analisar riscos e oportunidades
para o município, decorrentes
das alterações climáticas

Elaborar um Plano Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas. Para o efeito será analisada a possibilidade de
financiamento comunitário ou nacional (PO SEUR, PO Algarve,
Fundo Ambiental, …).

Realização de uma análise
custo-benefício para cada
investimento relevante

Para os investimentos relevantes a realizar pelo município,
serão analisadas possíveis alternativas, ao nível do seu custoeficácia.

Objetivo

Estratégia
ÁREA AMBIENTAL

Melhorar os procedimentos para
sistematização da informação
de cariz ambiental

Implementar métodos e rotinas nos serviços municipais para
que a informação esteja sistematizada e com leitura clara, para
que a mesma possa ser útil e consequente em favor de
processos de melhoria contínua.

Conhecer melhor o que se
consume (materiais, energia,
água, …), onde e como

Implementar métodos e rotinas nos serviços municipais para
que o conhecimento sobre os consumos do município possa ser
utilizado em favor de processos de otimização e eficiência
desses consumos.

Promover, incentivar e reforçar
a desmaterialização de
processos e procedimentos

Reforçar as medidas para uso preferencial da informação em
formato eletrónico, afim de reduzir os consumos que lhe estão
associados (p.e. papel, consumíveis para impressão).
Exemplo, privilegiar o envio das faturas da água por email,
sempre que possível.

Promover e incentivar o recurso
a materiais reciclados

Realizar ações de sensibilização, internas e externas, para
promover e incentivar o uso preferencial de materiais reciclados

Promover e incentivar o recurso
a energia produzida a partir de
fontes renováveis

Reforçar o investimento em equipamentos para produção de
energia a partir de fontes renováveis (p.e. vento, sol).
Ao mesmo tempo, privilegiar, quando possível, a aquisição de
veículos movidos a eletricidade.

Promover e reforçar o uso de
sistemas energeticamente mais
eficientes

Reforçar o investimento em sistemas mais eficientes do ponto
de vista dos consumos de energia, como seja o uso de
lâmpadas led (interno, mas também na iluminação pública)
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Objetivo

Estratégia
ÁREA AMBIENTAL

Promover e incentivar a
reciclagem da água e a
eficiência no seu consumo

Realizar ações de sensibilização, internas e externas, para
promover e incentivar medidas de reciclagem de água e
consciencializar para a importância do uso eficiente da água e
para o combate ao seu desperdício

Melhorar a monitorização dos
consumos de água pelo
município e reduzir as perdas
de água na rede

Reforçar e implementar mecanismos para que o município
conheça os seus consumos de água, em especial nas áreas
onde ainda não é monitorizada, como por exemplo a rega em
espaços públicos.
Ao mesmo tempo, reforçar os mecanismos para monitorização e
combate das perdas de água na rede, que atingem
normalmente volumes anuais significativos.

Continuar e consolidar o esforço
para incentivar a separação de
resíduos na origem

Reforçar as medidas para sensibilizar e facilitar a separação de
resíduos na origem e o seu encaminhamento para os ecopontos
e centros de valorização e tratamento de resíduos

Objetivo

Estratégia
ÁREA SOCIAL

Promover uma cultura de
sustentabilidade nos serviços e
recursos humanos

Proporcionar formação aos diferentes quadros camarários na
área da sustentabilidade, em especial naquilo que concerne ao
funcionamento da Câmara Municipal, de forma a envolvê-los
ativamente na implementação das medidas necessárias.
Criar um prémio/distinção interna a atribuir ao serviço com
melhor desempenho ou iniciativas na área da sustentabilidade.

Aproximar continuamente a
gestão dos recursos humanos
às linhas de desenvolvimento
estratégico do município

Planear os recursos humanos cada vez mais em função da
estratégia de desenvolvimento sustentável do município, em
função das suas áreas de especialização académica e
formação.

Melhorar as qualificações dos
trabalhadores

Estabelecer protocolos de colaboração com instituições de
ensino e outras que permitam baixar os custos associados à
formação profissional.

Promover a diminuição do
absentismo

Promover um conhecimento mais detalhado das características
e condicionantes do absentismo, com uma atenção particular às
trabalhadoras do sexo feminino, e promover as medidas
adequadas à diminuição da sua ocorrência.

Diminuir o número e a dimensão
dos efeitos dos acidentes de
trabalho

Promover um conhecimento mais detalhado das características
e condicionantes dos acidentes de trabalho, com uma atenção
particular aos trabalhadores do sexo masculino, e promover as
medidas adequadas à diminuição da ocorrência dos mesmos.
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5. O MÉTODO GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE
5.1. Os standards GRI
O Relatório de Sustentabilidade do Município de Vila do Bispo foi elaborado de acordo com
os standards mais recentes da Global Reporting Initiative (GRI, www.globalreporting.org),
designadamente a versão G4 Sustainability Reporting Guidelines, com o objetivo de se
identificarem os temas relevantes e as expectativas das diferentes partes interessadas.

www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

A GRI recorre a uma estrutura de indicadores, com uma linguagem coerente e padrões de
medição globalmente aceites, que tornam mais fácil para as partes interessadas comparar a
performance entre diferentes organizações ou de uma organização ao longo de vários anos.
A transparência sobre a sustentabilidade das atividades das organizações interessa a um
vasto conjunto de partes interessadas: desde logo, neste caso, os munícipes, mas também
as empresas e investidores, as associações e organizações não governamentais, os
sindicatos, etc. Para satisfazer as necessidades de informação de todos estes grupos com
idoneidade e transparência, recorreu-se a uma entidade externa, quer na obtenção de
dados, quer no contacto com as diferentes partes interessadas.
A informação disponibilizada no relatório procura responder a todos os requisitos e
indicadores sociais, ambientais e económicos essenciais da GRI, excetuando aqueles que,
pela natureza e conteúdo, se tenham identificado como irrelevantes para a atividade da
Autarquia. No capítulo a seguir encontra-se a tabela de correspondência GRI e as
explicações sobre as limitações e omissões referentes aos indicadores.
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Os temas abordados incluem os indicadores essenciais definidos pela GRI e também
aqueles para os quais se conseguiu obter informação, ainda que classificados como
adicionais.
Uma vez que esta é uma avaliação para uma Autarquia, alguns destes indicadores,
pensados numa primeira fase para a avaliação de organizações empresariais, tiveram que
ser adaptados para refletirem o perfil organizacional de uma entidade pública local.
Para se perceber a abordagem às diferentes categorias de indicadores importa referir que:
 Em termos económicos, o município é responsável por garantir o eficiente funcionamento
do Concelho, através do fornecimento de serviços e infraestruturas, a maior parte dos
quais sem obter qualquer contrapartida em termos monetários. O investimento feito em
questões sustentáveis na maioria dos casos não tem um retorno imediato, mas beneficia
a economia por tornar o Concelho mais acolhedor e com melhor qualidade de vida.
 Do ponto de vista ambiental, o município deve simultaneamente dar o exemplo e
monitorizar. Ser exemplo em questões essenciais como a eficiência energética, a
reciclagem, a poupança e práticas amigas do ambiente. Monitorizar em áreas como a dos
consumos de energia e de água, no sentido de obter respostas que por sua vez permitam
efetuar mudanças para corrigir problemas.
 Socialmente, o município promove a equidade entre colaboradores e a igualdade de
oportunidades. É também fundamental que melhore as competências dos seus
colaboradores através da formação e de feedback construtivo.

Tendo em conta as especificidades próprias de uma organização como uma Autarquia,
procurou-se, com base nas diretrizes da GRI, desenvolver as seguintes áreas fundamentais:

Linhas Diretrizes da GRI

Capítulo(s)
correspondente(s)
1.2 e 5

Parâmetros do Relatório
Estratégia e Análise

1.1, 2 e 4

Perfil Organizacional

1.3

Governação e Envolvimento

3.1

Desempenho Económico-Financeiro

3.2

Desempenho Ambiental

3.3

Desempenho Social

3.4
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5.2. Tabela de correspondência entre o Relatório e a GRI

O quadro que se segue sintetiza os indicadores que se aplicam e os que não se aplicam ou
para os quais não foi possível obter informação.
(1)
(2)

id GRI

Sit. (Situação do indicador no relatório):  Aplicável |  Não aplicável ou sem informação
Foram selecionados apenas os indicadores relevantes face ao perfil de uma Autarquia

CATEGORIA / Indicador

Página(s)

Sit. (1)

9



ASPETOS GERAIS (2)
G4-1

Declaração do Presidente da Câmara Municipal sobre a relevância
da sustentabilidade para a sua estratégia

G4-2

Descrição dos principais riscos e oportunidades

G4-7

Perfil da Câmara Municipal

13



G4-13

Indicação de alterações estruturais significativas ocorridas

13



G4-14

Abordagem aos princípios da precaução

G4-15

Indicação de Cartas, Princípios e Iniciativas externas em que o
município se envolve, subscreve ou endossa

44



G4-16

Indicação da participação em associações e outras organizações

41



G4-18

Definição de conteúdo e limites do Relatório de Sustentabilidade

10



G4-24-27

Envolvimento de stakeholders

40



G4-28-31

Perfil do Relatório de Sustentabilidade

10







ECONÓMICA
Desempenho económico
G4-EC1

Valor económico direto gerado e distribuído

56



G4-EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido às
Alterações Climáticas

61



G4-EC3

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios
definido

63



G4-EC4

Transferências financeiras do governo central

64



Presença no mercado
G4-EC5

Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, nas
unidades operacionais importantes

65



G4-EC6

Procedimentos para contratação local e proporção de cargos de
gestão de topo ocupados por pessoas provenientes da comunidade
local, nas unidades operacionais mais importantes

66



66



Impactos económicos indiretos
G4-EC7

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e
serviços oferecidos

G4-EC8

Descrição e análise dos impactos económicos indiretos mais
significativos, incluindo a sua extensão



Práticas de compra
G4-EC9

Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais,
em unidades operacionais importantes
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id GRI

CATEGORIA / Indicador

Página(s)

Sit. (1)

AMBIENTAL
Materiais
G4-EN1

Materiais usados, discriminados por peso ou volume

73



G4-EN2

Proporção de materiais usados provenientes de reciclagem

76



Energia
G4-EN3

Consumo de energia interno ao município

77



G4-EN4

Consumo de energia externo ao município

77



G4-EN5

Intensidade energética

G4-EN6

Redução do consumo de energia

80



G4-EN7

Reduções nos requisitos de energia relacionados com produtos e
serviços

80



82





Água
G4-EN8

Consumo total de água, por fonte

G4-EN9

Recursos hídricos significativamente afetados por consumo de água



G4-EN10

Proporção e volume total de água reciclada e reutilizada



Biodiversidade
G4-EN11

Unidades operacionais próprias, arrendadas ou administradas
dentro ou próximas de áreas protegidas e áreas de alto valor para a
biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

85



G4-EN12

Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e
serviços sobre a biodiversidade em áreas protegidas e áreas de alto
valor para a biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

86



G4-EN13

Habitats protegidos ou restaurados

86



G4-EN14

Número total de espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em
listas nacionais de conservação com habitats situados em áreas
afetadas por atividades do município



Emissões
G4-EN15

Emissões diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE)



G4-EN16

Emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) provenientes
da aquisição de energia



G4-EN17

Outras emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa (GEE)



G4-EN18

Intensidade de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)



G4-EN19

Redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)



G4-EN20

Emissões de substâncias que destroem a camada de ozono (SDO)



G4-EN21

Emissões de NOx SOx e outras emissões atmosféricas significativas



Efluentes e resíduos
G4-EN22

Descarga total de água, discriminada por qualidade e destino

87



G4-EN23

Quantidade total de resíduos, discriminado por tipo e método de
eliminação

88



G4-EN24

Número total e volume de derrames significativos

90



G4-EN25

Quantidade de resíduos transportados, importados, exportados ou
tratados considerados perigosos nos termos da Convenção de
Basileia e proporção de resíduos transportados internacionalmente
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id GRI

CATEGORIA / Indicador

Página(s)

G4-EN26

Identificação, dimensão, estatuto de proteção e valor da
biodiversidade de espelhos de água e habitats relacionados
significativamente afetados por derrames e drenagem de água

Sit. (1)


Produtos e serviços
G4-EN27

Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e
serviços



G4-EN28

Percentagem de produtos/embalagens recuperados em relação ao
total de produtos vendidos, discriminado por categoria de produtos



Conformidade
G4-EN29

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções
não monetárias aplicadas no decurso da não conformidade com leis
e regulamentos ambientais

92



Transportes
G4-EN30

Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de
produtos e outros bens e materiais, e do transporte de pessoal



Geral
G4-EN31

Total de investimentos e gastos com proteção ambiental,
discriminado por tipo

91



92



Avaliação ambiental de fornecedores
G4-EN32

Percentagem de novos fornecedores selecionados com base em
critérios ambientais

G4-EN33

Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na
cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse respeito



Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas com impactos ambientais
G4-EN34

Número de queixas e reclamações relacionadas com impactos
ambientais protocoladas, processadas e solucionadas através de
mecanismo formal

93



96



SOCIAL
Emprego
G4-LA1

Número total e taxas de novas contratações de colaboradores e
rotatividade por grupo etário e género

G4-LA2

Benefícios concedidos a colaboradores a tempo integral que não
são oferecidos a colaboradores temporários ou a meio tempo

G4-LA3

Taxas de retorno ao trabalho e retenção
maternidade/paternidade, discriminadas por género

após

licença


109



Relações laborais
G4-LA4

Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se são
especificadas em acordos de negociação coletiva



Saúde e segurança no trabalho
G4-LA5

Percentagem da força de trabalho representada em comités formais
de saúde e segurança, que ajudam a monitorizar e orientar
programas de saúde e segurança no trabalho

G4-LA6

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,
absentismo e número de óbitos relacionados com trabalho,
discriminados por género

105



G4-LA7

Colaboradores com alta incidência ou alto risco de doenças
relacionadas com a sua ocupação

109
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id GRI

CATEGORIA / Indicador

G4-LA8

Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos
formais com sindicatos

Página(s)

Sit. (1)


Formação e educação
G4-LA9

Número médio de horas de formação por ano por colaborador,
discriminado por género e categoria funcional

115



G4-LA10

Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua
que contribuem para a continuidade da empregabilidade dos
colaboradores em período de preparação para a aposentação

114



G4-LA11

Percentagem de colaboradores que recebem regularmente análises
de desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por
género e categoria funcional

117



100



105



Diversidade e igualdade de oportunidades
G4-LA12

Composição dos grupos responsáveis pela governação e
discriminação de colaboradores por categoria funcional, de acordo
com género, grupo etário, minorias e outros indicadores de
diversidade

Igualdade de remuneração entre mulheres e homens
G4-LA13

Diferença de salário e remuneração entre mulheres e homens,
discriminada por categoria funcional e unidades operacionais
relevantes

Avaliação de fornecedores em práticas laborais
G4-LA14

Percentagem de novos fornecedores selecionados com base em
critérios relativos a práticas laborais



G4-LA15

Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas
laborais na cadeia de fornecedores e medidas tomadas a esse
respeito



Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas com práticas laborais
G4-LA16

Número de queixas e reclamações relacionadas com práticas
laborais registradas, processadas e solucionadas através de
mecanismo formal
(1)
(2)

119



Sit. (Situação do indicador no relatório):  Aplicável |  Não aplicável ou sem informação
Foram selecionados apenas os indicadores relevantes face ao perfil de uma Autarquia
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6. A EMPRESA E A EQUIPA (IPI)

www.ipiconsultingnetwork.com

A IPI – Inovação, Projectos e Iniciativas Lda. é uma empresa privada fundada em 1997,
sendo a empresa líder da IPI Consulting Network, uma rede internacional e interdisciplinar
de empresas de consultoria, atualmente presente em Portugal, França e EUA.
Ao longo da sua história, que leva já 20 anos, a experiência da IPI tem sido a base para o
fornecimento de serviços de consultoria para organizações nacionais e internacionais em
duas grandes áreas de conhecimento: economia - sociedade e recursos naturais sustentabilidade.
A IPI oferece serviços diferenciados, em parceria com os seus clientes, de forma a
ultrapassar as suas expectativas e a produzir resultados transformativos.
Ao unir o talento dos profissionais de todo o mundo, especialistas graduados em diferentes
sectores, a IPI Consulting Network oferece soluções únicas e personalizadas.
A rede IPI permite alavancar recursos, conhecimentos e parcerias, e ser uma consultora
internacional centrada no cliente.
Como um grupo de consultores internacionais, a sua mais-valia centra-se na capacidade de
apresentar soluções à medida, permitindo resultados competitivos e sustentáveis.
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A VISÃO
A IPI ambiciona ser a consultora escolhida pelas entidades públicas e privadas para
catalisar a valorização do conhecimento e produzir resultados práticos, transformativos e
duradouros para os clientes.
A MISSÃO
A missão da IPI é a de providenciar serviços avançados, por via de uma abordagem
interdisciplinar e integrada, contribuindo para definir e implementar soluções eficientes e
eficazes.
OS VALORES
O exercício profissional da IPI é desenvolvido segundo princípios robustos e transparentes:
 Ambição da competência e qualidade
 Garantia de compromisso total com os clientes e parceiros
 Respeito pela integridade, ética e deontologia individual e coletiva
 Procura das melhores práticas internacionais para a criação de valor
A IPI Consulting Network disponibiliza serviços com base em equipas multidisciplinares e é
essa competência que impulsiona o seu sucesso. A equipa é composta por especialistas
com formações diversas, nas áreas da engenharia, economia e gestão de empresas,
geografia e território, sistemas informáticos, sociologia, psicologia e marketing, comunicação
social e direito. A modelação funcional da equipa de projeto fundamenta-se no objetivo
primordial de dar uma resposta global, rigorosa, tecnicamente adequada e eficaz aos
objetivos visados. A organização e a dinâmica funcional da equipa internalizam a
preocupação de adequar processos e técnicas e de mobilizar os meios necessários para
realizar, em tempo útil, o projeto.

Coordenação

Consultores

 Carlos Medeiros

 Inês Gomes
 Mário Barroqueiro

Sub-coordenação
 António Pinheiro
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